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Fora de controle 
ainda misterioso ataque às ·embaixadas 
norte-americanas no Quênia e na Tanzâ
nia, fazendo mais vítimas africanas que 
estadunidenses, e a descalibrada respos
ta da Casa Branca - bombardeando 
uma comprovada e inocente fábrica de 
remédios no Sudão e acertando só civis 

no perigoso, porém inexistente, congresso de terroristas 
afegãos - deixaram o ar internacional mais elétrico. 
Justamente quando o mundo se tornara quase risonho, 
aprendendo diabruras novas, a partir de depoimentos e 
inconfidências do Monicagate, onde a coragem adoles
cente e o gosto de Bill Clinton em correr riscos - até 
domésticos - se tornaram patentes. 

A quase li Guerra do Golfo, a perigosa inércia 
ante o desprezo do governo Netaniahu pelo acordo 
com os palestinos, a força a Yeltsin para o que parece 
o mergulho final russo, a avassaladora desarticulação 
das economias emergentes - são todos indícios de que 
também o desassossego internacional - e não só o con
jugal - é item ativo da agenda de riscos de Clinton. 

Este é o tema da análise de Beatriz Bissio sobre 
a cena mundial, a partir da página 44. 
Em âmbito nacional, onde se intensificam os ecos da 
crise financeira externa, a matéria de capa oferece a 
análise extensa e profunda de Celso Furtado, que 
reafirma a urgência de caminhos próprios para o 
Brasil, numa direção inversa à que adota o governo 
federal com sua equipe econômica. 

Nesta conjuntura difícil, mais do que nunca é 
preciso ler. Então, boa leitura. 

O Editor 
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Luta 
Gostaria de parabenizá-los pelo importante 

trabalho político-educativo que desenvolve a re
vista cadernos do terceiro mundo. Posso imagi
nar as dificuldades que vocês enfrentam para 
manter essa proposta. Sei que para nós, que de-

. sejamos uma sociedade diferente desta, as difi
culdades são cada vez maiores. Más a luta tem 
que continuar, não temos outra alternativa. 
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Cleverson de Almeida e Souza 
Rio de Janeiro - RJ 

NR: As dificuldades são inegáveis e só as ul
trapassamos pelo apoio e confiança que rece
bemos de nossos leitores. 

Petrobrás 
A parceria entre a Williams e a Petrobrás, vi

sando ao fornecimento, pela estatal brasileira, de 
gasolina para a Fórmula 1, desmente, de forma 
categórica, os detratores da nossa maior empre
sa, que insistem em acusá-la de ser incapaz de 
produzir combustíveis de boa qualidade. 

Após visitar o Centro de Pesquisas da Petro
bras, na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, Frank 
Williams, que luta para manter a supremacia da 
sua equipe na Fórmula 1, declarou acreditar "que 
a Petrobras será capaz de produzir um combus
tível . tão bom ou melhor do que empresas eu
ropéias com mais experiência na Fórmula 1 ". 

Ricardo Moura de Albuquerque Maranhão 
Presidente da Associação dos Engenheiros 
da Petrobras/Aepet 
Rio de Janeiro 

Realidade 
Trabalho em uma escola, na função de assis

tente administrativo e curso o 8° período de Pe
dagogia na Faculdade de Educação do Estado de 

Minas Gerais. Mesmo trabalhando fora da sala de 
aula, penso que devemos estar nos atualizando e 
sempre buscando mais conhecimento para en
tender o mundo em que vivemos. Cada vez que 
leio cadernos do terceiro mundo confirmo minha 
opinião de que a publicação é abrangente, com 
um conteúdo de qualidade e ainda nos dá uma 
visão real das dificuldades e dos progressos que 
acontecem no Terceiro Mundo, do qual o Brasil 
também faz parte. Parabéns pelo trabalho. 

Elcira de Jesus Silva 
Belo Horizonte - MG 

Milton Santos 
Parabéns por essa bela revista que realmente 

informa. Sou acadêmico do último ano do curso 
de licenciatura em Geografia, de Ponta Grossa. 
Trabalho com teatro e às vezes escrevo algumas 
loucuras da minha cabeça, ditadas pelo meu 
coração, por isso me chamam de poeta. Espero 
em breve poder contribuir com tão magnífica 
revista. Peço o favor me fornecerem o exemplar 
nº 200 de cadernos do terceiro mundo, pois tem 
uma reportagem com o professor-doutor Milton 
Santos, o intelectual, o geógrafo, o humanista. 

Jorge Dantas 
Ponta Grossa - PR 

NR: O exemplar já seguiu pelo correio. 

Cultura descaracterizada 
Será que estamos no Brasil ou num bairro dos 

Estados Unidos? Fiquei impressionado quando 
descobri que um dos símbolos da cultura na
cional anunciou a instalação do Xuxa Water Par
que. Caros amigos, é ridículo continuarmos a a
ceitar a desculturalização brasileira. Se continuar
mos assim, nosso· Mercosul sumirá em presença 
da Alca que os Waspertos inventaram. 
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Muitas das pessoas que aderem a esse racio
cínio nem sabem que há turistas norte-america
nos que se recusam a falar o português, por puro 
preconceito. 

O progresso social começa quando cami
nhamos em direção à nossa própria cultura. O 
dia que começarmos a preferir filmes nacionais 
aos norte-americanos e preservarmos nossa 
língua oral e escrita, passaremos a agir basea
dos no nacionalismo (entendido como o amor 
à Pátria) e, conseqüentemente, haverá uma 
ampla força democrática que fará tremer os 
alicerces da nação, em protesto contra o neo
colonialismo. 

Fabrício Palermo Pupo 
Paraná 

Delenda vendilhões 
"Até quando abusarás da paciência nossa?" 

Cícero 
Este é o Governo do entreguismo, da hipocrisia, 

do cinismo, da prepotência, da covardia, da fome, 
da miséria e das ditatoriais medidas provisórias. É 
deslavada mentira que a inflaçã,o tenha acabado. 
Ela não está exposta; está sorrateiramente escondi
da, embutida na nossa dívida interna, que subiu a 
um patamar colossal. 

Os juros altíssimos provocam quebradeira ge
neralizada, o déficit público é o maior de nossa his
tória. O câmbio está engessado, o Real é moeda 
fictícia que não tem aceitação internacional e a nos
sa dívida externa é uma constante hemorragia, por 
onde se esvaem as riquezas brasileiras. 

Com que direito um governo, ao apagar das 
luzes, quer privatizar a Petrobras e entrega a Tele
brás? É crime de lesa-pátria! Então, pelo voto: de
lenda Fernando Henrique Cardoso! 

Fernando D'Ávilla 
Rio de Janeiro - RJ 
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Orivaldo Flor Carvalho 
Angelo Maggioni 364 - Cep: 95095-140 

Rio Branco - Caxias do Sul - RS - Brasil 

Ramón Montafiez Díaz 
Apartado nº 34 Cabaiguán 
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Armando Martínez Gomez 
Calle Cruces # 20 Entre Almendra 
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Marlenis Ramos Maya 
Apartado Postal nº 21 Ciego de Avila 1 

Prov de Ciego de Avila C.P. 65100 - Cuba 

José Roberto Bezerra de Araújo 
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Fortaleza - Ceará - Brasil 

Carlos Alay Ouindemil Cainzos 
Apartado Postal # 6960 

La Haoana 6 C.P: 10600 - Cuba 

Eugenia Romero Campos 
Avenida Gendis # 53 e/ Céspede y Maceo 

Cueto - C.P. 82900 
Holguín - Cuba 

Yoleinis Cruz Rodríguez 
Línea # 541 e/ 36 y 42 

Rpto: Camilo Cienfuegos Bayamo - Granma 
Código Postal 85100 - Cuba 

Yanier Godoy Rogue 
Calle 9 # 1 B e/ Paseo Martí y Orlando Gómez 

Cumanayagua - Cienfuegos - Cuba 

Roberto Delgado Valera 
Apartado Postal 6248 

Zona Postal 6 C.P. 10600 La Habana - Cuba 

Raquel Andino Pérez 
San Octavio # 77 esq. San Javier Manzanillo 

Granma - C.P. 87510 - Cuba 

Roberto Cruz Jimenez 
Calle 14 # 917 e/ 9 y_ 11 

Caibarién - C.P. 52600 Villa Clara - Cuba 

Reydé González González 
Calle Seibabo, entre Escuela y Unia # 53 A 

Cumanay_agua - C.P. 57600 
Cienfuegos - Cuba 
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Memélia Moreira 

Crise e campanha 
A campanha eleitoral brasileira 

coincidiu com o agravamento da 
crise asiática e, sobretudo, da 
russa. A persistência dos desa
justes na Asia - até pouco tempo 
atrás, a região mais expansiva e 
apresentada como a grande com
petidora do Ocidente (Europa e 
EUA) nas próximas décadas - e a 
falência da economia russa coin
cidiram ainda com a confissão do 
Fundo Monetário Internacional de 
que está descapitalizado e incapaz 
de prestar os socorros financeiros 
que é parte central de sua ativi
. dade. No entanto, continua a rea-
lizar a outra parte - monitorar as 
economias e receitar os remédios 
depressivos de sempre. 

As bolsas brasileiras foram sa
cudidas por baixas na segunda 
quinzena de agosto, mas a equipe 
econômica garantiu ter meios de 
satisfazer o apetite dos especula
dores, dispondo-se a queimar mais 
de US$ 20 bilhões no jogo do sobe
desce e a manter os juros atrativos, 
aumentando-os a quase 30%. 

A equipe do presidente Fer
nando Henrique considera que o 

assunto não merece entrar na cam
panha eleitoral, embora ele já 
tenha admitido que, após o pleito, o 
governo baixará um novo pacote 
econômico para fazer frente aos 
efeitos da crise financeira mundial. 
Seria, segundo alguns comen
taristas, o Plano Real li, com re
forço na arrecadação de impostos. 

Já o candidato oposicionista 
Luís Inácio Lula da Silva considera 
essencial debater o assunto na 
campanha eleitoral. Julga que o 
eleitor brasileiro precisa ser 
esclarecido sobre a questão, que 
envolve a própria natureza da 
política econômica do governo, 
voltada para a internacionalização 
e, conseqüentemente, altamente 

A guerra das pesquisas 
Pesquisas eleitorais lançadas 

no início do programa gratuito em 
rádio e televisão, no dia 18 de agos
to, exibiram um quadro que indica
va grande distanciamento entre os 
dois principais candidatos, apon
tando uma vitória do presidente 
Fernando l:lenrique no primeiro tur
no: 42% para FHC e 26% para Lu
la. Ciro (7%) e Enéas (4%) não so
mavam o bastante para forçar um 
segundo turno, segundo o levanta
mento anuAciaao pelo Datafolha. 
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Num país, onde a fraude 
eleitoral sempre reaparece em 
maior ou menor proporção, poucos 
aceitam os Jesultados anunciados 
pelos institutos de l,)esquisa, que 
estão em geral ligados ou associa
dos a grandes grupos de comuni
cação identificados com determina
dos interesses partidários. 

A coincidência da pesquisa 
com o primeim dia da propaganda 
gratuita nos meios eletrônicos • 
considerados insfrumentos deci-

Os balanços da economia mundial 
começam a provocar enjôos no 
barco brasileiro. A crise decidirá a 
eleição entre FHC e a chapa de 
oposição de Lula e Brizola? 

contaminável pelos movimentos 
dos capitais voláteis ou especula
tivos. Exibindo grandes reservas 
cambiais, compostas em grande 
parte desses capitais de risco, e há 
dois anos sofrendo a sangria de 
sucessivos e altos déficits comerci
ais, o país precisa conhecer sua 
verdadeira situação e dar seu 
veredito em outubro - pensa Lula. 

De parte da oposição, existe o 
temor do chamado estelionato elei
toral que vem marcando eleições. 
Em 1986, Sarney e o PMDB fatura
ram o sucesso de um Plano Cruza
do que já afundava, mas cuja mor
te só foi comunicada ao eleitor de
pois de fechadas as urnas que da
vam estrondosa vitória à situação. 

sivos - levantou celeuma, particular
mente na Frente Muda Brasil, da 
chapa Lula-Brizola. Afinal, eram 16 
pontos de diferença - mais quatro 
pootos além dos 12 da pesquisa de 
junho - indicando uma preferência 
crescente pela reeleição de FHC, 
uma tendência em contradição com 
preferências . regionais, que indi
cavam vantagens oposicionistas 
nos principais núcleos políticos do 
país: Rio, S. Paulo e Minas Gerais. 

A chapa oposicionista chegou a 
denunciar o comportamento dos 
grandes grupos de comunicação, 
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Em 1989, Collor de Melo as
sustava o eleitor atribuindo a Lula o 
projeto de um plano econômico 
antipopular, que ele próprio decre
tou no próprio dia da posse. 

Em 1994, o Plano Real foi ela
borado com a finalidade de abrir 
caminho a uma era de desenvolvi
mento, que logo se transformou 
num calvário para as empresas 
nacionais - incapazes de suportar 
as elevadas taxas de juros - e para 
os trabalhadores brasileiros, atingi
dos por uma onda de desemprego 
nunca vista no país. 

Agora, em 1998, teme-se que o 
eleitor esteja sendo induzido a 
votar no chamado sucesso da 
inflação baixa e seja contemplado, 
logo após o fechamento das urnas 
com novas medidas duras que 
apenas ajudam a manter a política 
econômica. 

que estariam agindo como aliados 
da chapa governamental. O presi
dente do PT, José Dirceu, chegou 
mesmo a considerar que esse com
portamento dos meios de comuni
cação - em sua visão, cooptados 
pelo governo - vi ria a negar legitimi
dade ao pleito, por ausência de tra
tamento igualitário aos candidatos. 

Mesmo Ciro Gomes (PPS), até 
recentemente ligado a setores go
vernistas, acusou o lbope de estar 
a serviço do Planalto, divulgando 
númems pró-FHC, mas que seriam 
na verdade fantasiosos. 

~ CADERNOS 208 

.J.z,. 
Centrais se dividem_ 

no apoio presidencial 
A Força Sindical, de Luís 

Antônio Medeiros, e a Social De
mocracia Sindical expressaram a
poio à candidatura do presidente 
Fernando Henrique Cardoso, em 
solenidade promovida em Brasília 
com a participação de represen
tantes deslocados de diversas par
tes do país. Como já haviam feito 
em outras ocasiões, reafirmaram 
apoio à política de desregulamen
tação promovida pelo governo na 
área do trabalho. Manifestaram 
concordância com as metas gover
namentais para a área, embora o 
próprio Fernando Henrique tenha 
admitido que não vê possibilidades 
de alterar o quadro de desemprego 
num eventual seguQdo mandato. 

Já a Central Unica dos Tra
balhadores (CUT), presidida por 
Vicentinho, _reafirmou o apoio à 
chapa Lula/Brizola, "que é a ex
pressão de uma ampla unidade de 
todas as forças sociais que se o
põem ao projeto neoliberal", ex
pressou. "Unidade inédita na 
história do país e que em torno da 
candidatura da frente União do 
Povo, Muda Brasil , concretiza um 
projeto alternativo, democrático, 
popular, de .desenvolvimento eco
nômico, de justiça e inclusão so
cial, reunindo as principais organi
zações e personalidades que lu
taram pela democracia e pelos 
direitos dos trabalhadores e do po
vo brasileiro nas últimas décadas." 

O pronunciamento da comis
são executiva nacional da CUT 
enfatiza que "neste momento 
importante da vida nacional, onde a 
ameaça de continuidade do projeto 
neoliberal pode significar mais 
estagnação da economia, com o 
aumento do desemprego, da misé-

ria e novos ataques aos direitos 
dos trabalhadores - ameaçando em 
particular a Previdência pública, 
que querem privatizar-, é essencial 
nossa contribuição, para que os 
trabalhadores e trabalhadoras fa
çam a melhor opção para os seus 
interesses de classe. O caráter ple
biscitário, assumido desde o pri
meiro turno pelo processo eleitoral 
de 1998, de disputa entre dois pro
jetos, expresso na polarização en
tre Lula e o atual presidente, nos 
exige um posicionamento firme, 
indicando desde já nosso apoio à 
candidatura das forças progressis
tas, a candidatura de Lula". 

Satanização 
doMST 

"Depois de chamar de 
vagabundos trabalhadores que se 
aposentam na faixa dos 50 anos, 
FHC decidiu chamar os traba
lhadores sem-terra de maco
nheiros". 

O desabafo de Lula foi uma 
referência às acusações do presi
dente Fernando Henrique Car
doso aos sem-terra nordestinos, 
que ele definiu como saque
adores e envolvidos com os plan
tadores de maconha da região. 

Tal como no caso dos 
"vagabundos da aposentadoria", 
também este destempero teve o 
objetivo de lançar a opinião públi
ca contra um segmento dos tra
balhadores. E parece ter tido o 
mesmo efeito de atrair críticas 
contra o acusador. 

Colaborou Procópio Mineiro 

7 



O semestre virou com 
dados de produção industrial 
que confirmam o prolonga
mento da recessão, provo
cada pela pol ítica econômi
ca dominada pelos altos ju-

ros e as importações indis
criminadas. Os dados mais 
recentes, divulgados no iní
cio de agosto pela Confede
ração Nacional da Indústria, 
referem-se aos resultados 

de junho, quando a pro
dução reduziu-se em 1,5%. 

"A queda na produção 
entre maio e .junho foi gene
ralizada, atingindo 16 dos 20 
ramos industriais pesquisa
dos e todas as categorias de 
uso. Entre os ramos industri
ais, as quedas mais ex
pressivas ocorreram em 
couros e peles (-12,9%), 
mecânica (-7,4%) e material 
de transporte (-6%). Con
siderando as categorias de 
uso, os segmentos que 
apresentaram as taxas mais 
elevadas no confronto maio 
98/abril 98 ostentam as 
maiores reduções: bens de 
consumo duráveis (-4, 1 %) 
e bens de capital (-4%). Os 
resultados menos nega
tivos verificados em bens 
de consumo 'semiduráveis 
e não-duráveis (-2,3%) e 
bens intermediários (queda 
de apenas -0,6%) impedi
ram que a taxa global para 
a indústria fosse mais des
favorável" , analisa a 
própria CNI. 

Com relação a junho do 

Globalização sem troca 
Sempre firmes no discur

so neoliberal e na susten
tação ao governo que impõe 
a política de portas inteira
mente abertas, os empre
sários . sabem, contudo, das 
conseqüências da chamada 
globalização. Enquanto o 
Brasil elimina barreiras e 
facilita as importações vindas 
dos países dominantes, estes 
usam com rigor os mecanis
mos de proteção de suas 
indústrias, dos serviços e da 
agricultura. 

"Nós temos que ter uma 
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sinalização forte de que esse 
processo de abertura comer
cial não irá causar danos 
mais fortes do que já nos 
causou", alertou o presidente 
em exercício da Confe
deração Nacional da Indús
tria (CNI), Osvaldo Moreira 
Douat. 

Sua observação foi feita 
durante os trabalhos da XVII 
Reunião Plenária do Conse
lho Empresarial Brasíl-Es
tados Unidos, no início de 
agosto, em São Paulo. 
Douat propôs qu_e o 

Conselho recomendasse 
aos dois governos a "adoção 
de medidas para acelerar a 
eliminação de barreiras co
merciais, para equi librar o 
comércio bilateral". 

O empresário, que dirige 
o Conselho de Integração 
Internacional da CNI, acentu
ou que há sete anos o Brasil 
tem sofrido pesados déficits 
no comércio com os Estados 
Unidos. Somente no ano 
passado, a perda chegou a 
US$ 4,9 bilhões. Segundo 
Douat, a abertura comereial 

ano passado, os resultados 
de junho 98 foram superio
res em somente 0,2%: oito 
ramos industriais apresen
taram índices melhores, 
mas 12 tiveram índices 
piores. 

"Ainda no comparativo 
junho de 98/junho de 97, os 
índices registrados pelas 
categorias de uso confir
mam os baixos níveis de 
produção na área de bens 
de consumo duráveis, onde 
a queda alcança 16,8%, 
sobretudo em função do 
desempenho negativo de 
eletrodomésticos (-23,3%), 
embora a queda na produ
ção de automóveis (-17%) 
seja também expressiva. O 
segmento de bens de cap
ital também revela queda 
neste indicador (- 1,8%), 
tendo sido negativamente 
influenciado pelo compor
tamento de produtos fabri
cados sob encomenda 
( como transportadores 
mecânicos e transfor
madores de alta tensão", 
diz a CNI. 

brasileira, feita sem 
mecanismos de gradualis
mo, acabou afetando a 
competitividade dos produ
tos brasi leiros, e exata
mente por isso é neces
sário que "haja um compro
metimento dos Estados 
Unidos em incrementar as 
exportações de seus pro
dutos a partir do Brasil. " 
Douat pediu que entre o 
Brasil e os outros países, 
especialmente os Estados 
Unidos, "seja uma parceria 
de ganha-ganha", e não 
um comércio em que só um 
lado obtém lucros, em pre
juízo do Brasil. 
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Um embaixador triste 
-Um embaixador frus

trado - assim se definiu o 
representante em Wa
shington, Paulo Tarso Fle
cha de Lima, ao comentar 
os esforços mal sucedidos 
para equilibrar o relacio
namento comercial entre o 
Brasil e os Estados Unidos. 

"Sou um embaixador 
que ter;iho a grande frus
tração de trabalhar nos 
Estados Unidos, porque, 
infelizmente, não há uma 
visão política sobre a nossa 
relação comercial", disse 
Flecha de Lima durante a 
reunião do Conselho Em
presarial Brasil-Estados 

Unidos. O diplomata criti
cou com veemência os 
esforços norte-americanos 
para dificultar lá a entrada 
de produtos industrializa
dos brasileiros. 

Disse que a queda de 
alíquotas de importação 
sobre alguns produtos só 
aconteceram porque a 
decisão foi imposta pela 
justiça, onde se provou a 
exorbitância protecionista 
praticada pelo governo dos 
Estados Unidos. 

Mas, as barreiras con
tinuam a atrapalhar o 
comércio de muitos produ
tos nacionais. 

Prazo mai-or 
para adaptação 

Através da medida pro
visória de número 1.71 O, o 
governo facilitou a . adap
tação do setor empresarial à 
Lei dos Crimes Ambientais, 
em vigor desde' fins de 
fevereiro. Agora, uma indús
tria pode estender por até 
cinco anos as etapas de 
ajustamento às determi
nações da lei, considerada 
muito dura por parte do 
empresariado. 

O ministro do Meio Am
biente, Gustavo ·Krause, 
considerou a medida provi
sória como "medida de bom 
senso", enquanto o presi
dente em exercício da Con
federação Nacional da 
Indústria (CNI), Arthur João 
Donato, destacou que não 
se revogou qualquer disposi
tivo da lei, mas apenas se 
facilitou o enquadramento 
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Krause: prazo por sensatez 

das indústrias, postergan
do-se as pesadas punições · 
previstas. 

Donato lançou, no final 
de· agosto, a Campanha da 
Indústria para o Meio Ambi
ente, com vistas a consci
entizar os empresários so
bre a importância e conve
niência da adesão às nor
mas ambientais. 

Desemprego oficial 
iá acima de 8% 

Segundo dados do 
IBGE, a pesquisa de julho 
nas seis maiores regiões 
metropolitanas estimou em 
17,6 milhões o número de 
pessoas economicamente 
ativas, das quais 16,2 mi
lhões estavam ocupadas e 
1,4 milhão estavam deso
cupadas ou procurando tra
balho. A taxa média de de
semprego aberto foi de 
8,02%, mantendo-se prati
camente estável em rela
ção à observada em junho 
(7,9%). Em relação a julho 
do ano passado, o aumen
to foi de 2,05%. 

O número de pessoas 
trabalhando caiu em rela
ção a junho deste ano e a 
julho do ano passado. 

O número de pessoas 
ocupadas na indústria de 
transformação caiu signifi
camente nos dois tipos de 
comparação. A estimativa 
foi de redução de aproxi
madamente 91 mil pessoas 
de junho para julho deste 
ano e de 208 mil de julho 
do ano passado para julho 
deste ano. 

. A participação da 
Região Metropolitana de 
São Paulo, nessa queda, 
foi de 72% no primeiro e de 
80% no segundo tipo de 
comparação. 

O número de pessoas 
procurando trabalho au
mentou 1,5% em relação a 
junho deste ano e 36, 1 % 
em relação a julho do ano 
passado, ainda. segundo o 
IBGE. Em termos nomi
nais, o rendimento médio 
das pessoas ocupadas 
situou-se, no mês de junho 

deste ano, em R$ 682,89, o 
dos empregados com car
teira de trabalho assinada 
em R$ 669,07, o dos em
pregados sem carteira de 
trabalho assinada em R$ 
535, 18 e o das pessoas 
que trabalharam por conta 
própria em R$ 592,08. 

O rendimento médio 
real das pessoas ocupa
das, em junho, aumentou 
1 % na comparação com o 
mês anteri0r e caiu 1,7% 
na comparação com junho 
do ano passado. 

De junho para julho 
deste ano, nas seis regiões 
pesquisadas, a população 
economicamente ativa caiu 
0,2%. O número de pesso
as trabalhando reduziu-se 
0,4% e o de pessoas pro
curando trabalho aumentou 
1,5%, fazendo com que a 
taxa média de desemprego 
aberto apresentasse ligeira 
variação. 

O número de pessoas 
trabalhando caiu em função 
da queda na indústria de 
transformação (3,3%), se
gundo o IBGE. Já a cons
trução civil apresentou 
crescimento de 1,4% e os 
setores do comércio e de 
serviços de 0,3%. 

Já dentre as categorias 
de ocupação, aumentou 
apenas o número de 
empregados sem carteira 
de trabalho assinada, 0,7%. 
O nú·mero de emprega
dores caiu 5,2%, o de 
empregados com carteira 
de trabalho assinada 0,6% 
e o dos que trabalharam 
por conta própria manteve
se praticamente estável. 
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Petrobrás devassada 
------h 

O BNDES (prédio escuro) monitora a entrega dos dados mais estratégicos da Petrobrás (prédio claro) às concorrentes multinacionais 

Seis empresas internacionais de 
consultoria, entre as quais a Rotschild, 
a Merrill Lynch e a G. Cline, estão 
agora instaladas no edifício-sede da 
Petrobrás. O objetivo delas, seguindo 
orientação do BNDES, é obter todos os 
segredos da estatal (dados técnicos, e
conômicos, financeiros, científicos e 
administrativos). Trata-se do mais forte 
indício de que o governo pretendê 
mesmo desnacionalizar a empresa, 
não obstante reiteradas declarações 
do porta-voz da presidência, embaixa
-dor Sérgio Amaral, de que ela conti
nuará sob o domínio do Estado 
brasileiro - compromisso, aliás, que 
Fernando Henrique Cardoso formali
zou em carta ao presidente do Senado. 

O PFL, contudo, que é a perna 
mais forte do sistema no poder, já 
inseriu entre seus objetivos, para um 
eventual segundo mandato de FHC, a 
desnacionalização da Petrobrás. O 
compromisso consta da cópia do pro
grama de governo que foi entregue a 
FHC, embora tivesse sido, cautelosa
mente, omitido na cópia passada à 
imprensa. 

O BNDES quer, por exemplo, 
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dados detalhados das reservas 
provadas, prováveis e possíveis; pre
visões futuras para essas reservas, 
investimentos necessários para chegar 
aos níveis de produção anunciados; 
custos operacionais; dados detalhados 
dos 15 maiores campos; custos de pes
soal; transporte, impostos, royalties, etc. 

Pedem-se, também, os mesmos 
níveis de detalhes para dutos e sistemas 
de movimentação e armazenamento de 
óleo, gás e derivados; refino, dis
tribuição, marketing, petroquímicos, frota 
de transporte, unidades de perfuração. 

Dos campos em produção, 
pedem-se níveis de detalhes de cada 
um, poço a poço, produtividade, cus
tos de produção. É uma radiografia 
completa da mais estratégica das com
panhias brasileiras realizada por firmas 
estrangeiras. E mais: detalhes do 
planejamento estratégico e orçamento 
corporativo para holding, subsidiárias e 
controladas para os próximos 1 O anos. 

As solicitações do BNDES - um 
caderno de 26 páginas - darão acesso 
a segredos empresariais estratégicos 
e secretos da Petrobrás. Nenhuma 
empresa do mundo que abre o capital 

fornece esse nível de informações. 
Mas para que servirão esses 

dados? Serão examinados por seis 
empresas privadas, num total de 41 
pessoas que estão instaladas no edifí
cio-sede da estatal e revirarão as suas 
entranhas. São elas as firmas de con
sultoria Rotschild, Roger Wells, Gaffney 
Cline (da equipe desta faz parte o ex
diretor da estatal Wagner Freire), Merril 
Lynch, Mattos Filho e BKR. 

A G. Cline é a auditora americana 
que, na fase da privatização da YPF 
argentina, "auditou as reservas", fa
zendo-as caírem 30% (de 2,2 bilhões 
para 1,6 bilhão de barris). Após a priva
tização, as reservas voltaram ao nível 
anterior, sem que tivessem ocorrido 
nova,s descobertas. A Merrill Lynch foi, 
por sua vez, auditora do processo de 
privatização da mesma YPF. 

Enquanto é revirada pelo avesso 
por seis consultorias internacionais, por 
ordem do governo, a Petrobrás decidiu 
proibir a seus funcionários aposenta
dos o acesso à biblioteca central da 
empresa, "para que informações confi
denciais da empresa não sejam repas
sadas a inimigos da estatal". 
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CNBB e a crise social 
O Movimento Nacional 

da Ili Semana Social Bra
sileira denuncia as dívidas 
sociais não-resgatadas e o 
projeto político excludente 
impostos pelas elites domi
nantes em 500 anos de 
exploração da maioria do 
povo. Denuncia também o 
modelo neoliberal que vem 
sendo implantado no país 
desde a época de Collor de 
Melo, "baseado na idolatria 
do mercado, no individualis
mo, na chamada competitivi
dade e no consumismo de
senfreado". No documento, 
o Movimento Nacional con
voc~ o povo brasileiro e as 
Igrejas a "assumirem os 
compromissos com a vida, a 
verdade, a organização e a 
mobilização do povo, com a 
verdadeira democracia, com 
novo projeto de sociedade e 
com o estabelecimento de 
nova ordem internacional." 

A Ili Semana Social 
Brasileira foi realizada em 
ltaici (SP). Na "Carta ao 
Povo Brasileiro", o pronun
ciamento é definido como 
"iniciativa da CNBB e parte 
de sua programação para 
viver o Jubileu dos 2000 
anos do nascimento de Je
sus Cristo, é assumida por 
pastorais, entidades ecu
mênicas, organismos e 
movimentos populares." 

O documento denuncia 
"as dívidas sociais que atin
gem a população brasileira. 
Quais são as dívidas soci
ais? São as dívidas que as 
el ites dominantes impuse
ram ao nosso povo, em 500 
anos de exploração. Dívidas 
que se materializam no de
semprego, nos salários in
dignos, nos sem-terra, aban-
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dono dos pequenos agri- do povo brasileiro. Não pre-
cultores e dos pescadores cisamos, aqui, indicar quan-
artesanais, na escravidão tos são os sem-terra, os sem-
que persiste, na fome tortu- teto, os desempregados, os 
rante, no extermínio dos sem-cidadania. A existência 
povos indígenas e de outros de uma única · criança 
grupos sociais. Dívidas que abandonada já nos causa 
se exp~essam, também, nos indignação e nos faz lutar 
sem-teto, na discriminação contra o projeto politico 
dos migrantes, no sucatea- excludente que domina a 
mento dos serviços de saúde sociedade brasileira, campeã 
e educação, na precariedade mundial de desigualdades 
qos serviços urbanos, nas sociais." 
agressões ao meio ambiente. Segundo a Carta ao Povo, 
Dívidas que se revelam, as dívidas sociais vêm de lon-
ainda, na negação do pleno ge e estão se aprofundando 
direito à cidadania dos porta- hoje, quando está em curso 
dores de deficiência, dos uma espécie de recolonização. 
idosos, jovens, crianças, "As dívidas sociais pos-
adolescentes, meninos e suem raízes profundas, que 
meninas de rua, mulheres, remontam ao processo colo-
povos indígenas, negros, nizador europeu, a séculos 

. ciganos e outras etnias, de escravidão, de transfe-
maiorias e minorias de nosso rência de nossas riquezas 
povo. Dívidas que se fortale- para o exterior, de democra-
cem na violência cotidiana, tização lenta e restrita, de 
na injustiça, na corrup- /fll/l'!",11..,..!:justiça parcial e perpe-
ção, na falta de de- tuadora de desi-
mocracia real, nas gualdades, de 
distorções veicu- subordinação 
ladas por meios do Estado 
de comunica- inte-
ção de massa, 
na destruição 
de valores in
dividuais e cole
tivos. Os credores 
das dívidas sociais 

cionais e in
ternacionais, 

de um desen
volvimento 

gera e reproduz estrutural
mente a desigualdade. O 
modelo neoliberal, imple
mentado no Brasil principal
mente a partir de 1990, 
reforça a desigualdade es
trutural existente na socie
dade brasileira. Vivemos sob 
o domínio das chamadas 
leis do mercado, do indivi
dualismo, da competitivida
de, do consumismo. A idola
tria do mercado sufoca os 
valores da igualdade, da sol
idariedade, da soberania 
nacional, de uma · democra
cia participativa. O grande 
capital exige subordinação 
de nossa sociedade, impon
do privatização de estatais, 
abertura comercial sem sal
vaguardas nem contraparti
das, desmantelamento dos 
serviços públicos. Agravam
-se o desemprego, a violên
cia, a crise de valores. Mas 
as soluções estão à vista e à 
mão. Nossas mazelas não 
se devem à falta de recur
sos: suas causas são politi
cas e estruturais." 

"É nec~ssário construir 
novo projeto de sociedade, 
orientado por valores e es
tratégias capazes de promo
ver a distribuição da riqueza, 
da renda, terra, poder e sa
ber, criando oportunidades 
para que todos os brasileiros 
possam viver com justiça, 
dignidade e alegria". 

A Carta ao Povo prega 
ainda o fim da dívida exter
na, o combate ao neolibera
lismo, a luta pela democrati
zação da informação, pelos 
direitos de indígenas, ne
gros, lavradores, sem teto e 
desempregados; por um 
Estado voltado para o 
social, por uma nova ordem 
econômica, política, social, 
educação e çriação de 
empregos. 
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Bilhões 
emtuua 

O escudo das reser
vas cambiais tem sido o 
grande argumento da 
equipe econômica para 
justificar as políticas ado
tadas, como a abertura 
externa indiscriminada. 
Se o país gera um dese
quilíbrio de contas em de
corrência das opções fei
tas, a entrada de capitais 
externos supre o déficit e 
permite que se vá viven
do - é o resumo da argu
mentação. 

Mas os abalos finan
ceiros da Ásia e da Rús
sia transformaram a se
gunda quinzena de agos
to e os primeiros dias de 
setembro em dias incer
tos também para o real. 

Agosto fechou com 
perdas nas reservas em 
torno de US$ 12 bilhões e 
o que parece ser aposta 
contra o real consumiu 
cerca de US$ 1 bilhão por 
dia no início de setembro. 
Economistas acham que 
o escudo começa a ser 
perfurado. 

Um novo pacote eco
nômico é esperado por 
todos e a dúvida é se virá 
antes ou ficará mesmo 
para depois das eleições, 
como ocorreu em pleitos 
anteriores. 

Alguns economistas 
prevêem a continuação 
de perdas nos dois póxi
mos meses, e criticam os 
fundamentos da política 
governamental. 

No México, o gover
no prevê problemas, de
vido à conjuntura incerta. 
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Perigo em 
circulação 

Um dia, o engenheiro 
João Mac-Cullock passava 
pelo portão do condomínio 
onde mora, em Salvador, 
quando se lembrou de jogar 
no lixeira, logo ao lado, 
alguns papéis que estavam 
no carro. Desceu tranqüilo, 
mas logo voltou apavorado: 
tinham transformado a lixei
ra em depósito de gás GLP, 
com dois imensos vasos de 
pressão. 

Atraído pelas vantagens 
oferecidas pela distribuidora, 
o síndico concordara em 
mudar o tipo de abaste
cimento de gás, abandonan
do o sistema de cilindros 
que chegam cheios da fábri
ca e substituem os vazios. O 
novo modelo adota o vaso 
fixo pressurizado, de 500 
litros, que é enchido no local 
por caminhões-tanque. 

"Isto fere todas as nor
mas de segurança e é uma 
ameaça à população. Corre
mos o risco de ver repetida a · 
tragédia de Manaus, em 
maio, onde uma fagulha, na 
hora de um abastecimento 
desse tipo, através de man
gueira estendida pela rua, 
destruiu um quarteirão. Mor
reram cinco pessoas, 27 saí
ram feridas e o local virou 
um cenário de guerra", de
nuncia o engenheiro. O 
poder explosivo do GLP po
de ser medido também pelo 
caso do shopping center de 
Osasco, parcialmente demo
lido, devido a um escapa
mento de GLP. 

"As distribuidoras, na 
busca de maiorers lucros, 
estão pondo a segurança 

Mac-Cul/ock: as normas são 
ignoradas pelas distribuidoras 

popular em risco e afrontan
do toda a legislação especí
fica sobre o assunto", diz 
João Mac-Cullock, um enge
nheiro de qualidade que de
cidiu assumir uma cruzada 
contra o novo tipo de abas-
tecimento. , 

"Todo o trabalho que 
antes era feito nas fábricas, 
em condições de extrema 
segurança, observando-se 
todas as normas técnicas 
relativas a material com
bustível, é agora feito nas 
ruas, por imensos cami
nhões-tanque que, pelas ca
racterísticas expansivas do 
GLP, são verdadeiras bom
bas ambulantes pelas áreas 
de maior movimento de nos
sas cidades." 

Salvador, Manaus, ABC 
Paulista, interior de Minas 
Gerais e Curitiba são algu
mas das áreas onde o novo 
modelo de abastecimento de 
GLP está sendo implantado. 

Na capital baiana, onde 
o novo sistema mais avan
çou, já se mobilizaram em 
alerta a Associação dos En
genheiros da Petrobras-Ae
pet, o Conselho Regional de 
Engenharia-CREA, a prefei
tura, a Delegacia Regional 
do Trabalho e a Câmara de 
Vereadores de Salvador. 

luz 
vermelha 

Os .fluminenses po
dem ir preparando alam
parina: o presidente da 
Light, o francês Michel 
Gaillard, já avisou que o 
verão será nova tempora
da de apagões. Segundo 
ele, há excesso de con
sumo e o sistema não 
comporta. 

O ministro das Minas 
e Energia, Raimundo de 
Brito, estranhou a pro
messa de Gaillard e disse 
esperar que a empresa 
privatizada faça os inves
timentos necessários pa
ra evitar o que ocorreu no 
último verão. 

Só falta agora a EDF 
e seus sócios pedirem 
recursos ao governo para 
os investimentos que evi
tem a falta de energia. 
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luz limpa ganha selo verde 
Sob o lema de que "proteção ambi

ental faz parte do nosso negócio", a 
Philips do Brasil está comemorando a 
certificação de sua fábrica de Mauá, em 
São Paulo, nas normas ambientais do 
ISO 14.001. É a primeira fabricante de 
lâmpadas, na América Latina, a obter o 

de ger.ar maior produtividade para a in
dústria, redução dos desperdícios e 
melhora das condições de competição 

solenidade. "O mercado será impla
cável contra as indústrias que descon
siderarem o meio ambiente." . 

atestado de excelência 
ecológica em seus proce
dimentos de produção. O 
Bureau Veritas Quality 
lnternational foi o respon
sável pela certificação, um 
processo que durou alguns 
anos e que exigiu um in
vestimento total acima de 
dois milhões de dólares. 

Segundo o diretor 
Paulo Ferraz, a fábrica 
estabeleceu o sistema 
ganha-ganha, que envol
ve benefícios para os tra
balhadores, para a co
munidade, para o ambi
ente, e também para os 
fornecedores (envolvidos 
nos treinamentos), além 

no mercado externo. · 
Este aspecto foi, aliás, enfatizado 

pelo Ministro do Meio Ambiente, 
Gustavo Krause, que participou da 

No início do ano, em Washington, 
a Philips mundial já recebera a Meda
lha de Ouro 1998, por sua política 
ambiental. 

Mercado ambiental atrai Pedagogia 
da multa 

Até 2003, o mercado de 
tecnologias ambientais deve 
movimentar cerca de U$ 30 
bilhões, apresentando uma 
média de crescimento anual 
de 8 a 10%. 

A Câmara de Comércio 
e Indústria Brasil-Alemanha 
de São Paulo lança oficial
mente, em novembro, sua 
primeira publicação na área 
de tecnologias ambientais. 

O objetivo é oferecer 
um Guia de Consultas espe
cializado, onde serão apre
sentados os principais forne
cedores brasileiros, alemães 
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e de outros países. 
O Guia de Tecnologias 

Ambientais é dividido em 
cinço segmentos básicos: 
água, solo, ar, prestação de 
serviços e poluição sonora, 
sendo apropriado para con
sultas de novas tecnologias 
e fornecedores, potenciais 
parceiros comerciais, alé'm 
de investidores em projetos 
ambientais. 

Contará ainda com um 
cadastro de institutos de 
pesquisa, universidades e 

· associações. 
A elaboração desta pu-

blicação atende a crescente 
procura de empresas ale
mãs e brasileiras em busca 
de parceiros para oferecer 
melhores soluções na área 
ambiental em seus países. 

A Alemanha caracteri
za-se pela liderança mundial 
em tecnologias e equipa
mentos para o meio ambi
ente, apresentando constan
temente novas soluções 
dentro deste segmento. 

.Anualmente, os ale
mães estão movimentando 
U$ 40 bilhões nesse merca
do ambiental. 

O peso das punições 
estabelecidas pelo novo 
Código Nacional de Trân
sito estão surtindo seu 
efeito. 

Segundo o DNER, 
acidentes em rodovias fe
derais diminuíram em 
quase 50%. 

Nos primeiros cinco 
meses deste ano, regis
traram-se 29.973 sinistros 
rodoviários nas estradas 
federais, contra 51 .229 
(mais de 5.000 mortos) do 
mesmo período de 1997. 
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elso Furtado já era bem conhecido nas universi
dades e nos meios acadêmicos e econômicos 
fora do Brasil, quando se tornou nacionalmente 
conhecido e discutido em seu próprio país. Isso 
aconteceu na segunda metade dos anos 50, 

· durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek. 
A seca do Nordeste, mais uma vez, deixava de consci

ência desconfortável aquela parte do Brasil que crescia e 
progredia, sabendo-se impotente e suspeitando-se 
insensível diante do drama da fome, da miséria e da 
morte na região da seca, ao lado da esperança e já dos 
frutos de nova prosperidade em quase todas as outras 
regiões do país. 

Já o imperador Pedro li, um século ou quase um 
século antes, condoera-se da sina dos irmãos sem hori
zonte desse vasto Nordeste do Brasil, um verdadeiro 
continente sem futuro, talvez maior do que a Europa. 

A república tentara, repetidamente, investir em 
ações e projetos contra os efeitos da seca, esse flagelo 
periódico, quase previsível e comparável às pragas ter
ríveis da tradição bíblica. 

Foi quando o governo JK chamou, para tratar disso, 
o economista, e professor Celso Furtado, doutor pela 
Universidade de Paris com menos de 40 anos e o mais 
respeitado especialista em planejamento econômico, ou 
melhor, em planejamento do desenvolvimento econômi
co, da Cepal - a Comissão Econômica para a América 
Latina, órgão das Nações Unidas. 

Era um jovem homem sério, talvez pouco comunicati
vo, sem a exuberância verbal, sem o estilo dionisíaco do 
presidente JK, mas que soube dizer ao país e ao próprio 
presidente o que era preciso mudar, se se quisesse revert
er o quadro de subdesenvolvimento do Nordeste. O prob
lema e o sofrimento do Nordeste não resultavam da fatali
dade climática, mas da crueldade social. Era preciso criar 
no Nordeste uma economia resistente à seca. Isso signifi
cava criar indústrias. E era preciso produzir justiça, justiça 
social - e isso significava incorporar multidões até então 
miseráveis ao mercado de consumo, mas ao preço de 
descontentar os velhos interesses econômicos hegemôni
cos no Nordeste, os interesses, especialmente, do latifún
dio canavieiro e da agroindústria do açúcar. 

Esse jovem homem sério talvez fosse um radical nos 
objetivos que propunha, mas não o era nos métodos. Tanto 
que, como ele dirá na entrevista a seguir, dirigiu a Sudene no 
governo do presidente JK, no governo do presidente Jânio 
Quadros, que não admitiu dispensá-lo e apaixonou-se por 
ele, por sua seriedade e por suas idéias, e no governo do 
presidente João Goulart. Só o colapso da razão, em segui
da ao golpe de Estado de 1964, explicará o que aconteceu 



em seguida - e isso também aparece na entrevista. 
Quatro séculos antes de nossos dias, um homem 

chamado Thomas More, ou, em latim, Thomas Morus, 
autor de um livro clássico, Utopia, sobre um mundo 
futuro de justiça e igualdade, entrou em conflito com o 
soberano ao qual servira como chanceler (primeiro-mi
nistro). O rei era Henrique VIII, da Inglaterra, e queria o 
endosso de Thomas More a seu divórcio e novo casa
mento. Hoje uma questão dessa ordem seria inteira
mente menor, mas na época não era. E não se tratava da 
questão em si. Tratava-se da imposição. 

Thomas More era amigo de Henrique VIII e gostava 
imensamente dele. Mas não podia ceder a uma chan-

. tagem frívola, que atenderia apenas a um capricho ado
lescente do homem maduro que era o rei. Thomas More, 
não irrefletidamente, não apaixonadamente, mas depois 
de muito pesar a questão, sentiu que tinha de dizer não. E 
disse, com uma frase que daí em diante passou a per
tencer ao estoque de dignidade de todos os homens: 

- A meu rei, tudo. Menos a honra. 
Henrique VIII, cego pela fúria, pela incompetência ou 

pela intriga - ou pela conjugação dessas forças incon
troláveis - mandou executar Thomas More, que morreu 
decapitado na Torre de Londres. 

Desde então, Thomas More é conhecido como "o 
homem que não vendeu sua alma". 

O mundo de l1oje não precisa recorrer ao machado 
que corta cabeças nem às outras brutalidades de sécu
los pretéritos. Mas ele dispõe de seus próprios instru
mentos de violência e estes operam mais pela per
suasão que pela intimidação. 

Existe a persuasão do interesse e do ganho. 
Existe a do medo - especialmente o medo da 
marginalização e da exclusão. E existe uma 
persuasão mais perigosa, mais sutil e mais 
contagiosa - a tentação. A tentação de não 
passar por antiquado, a tentação de mostrar
se moderno a qualquer preço -a tentação de 
estar na moda. 

Celso Furtado não estava em moda, 
nos anos 50, quando propôs para o 
Nordeste um modelo de desenvolvimen
to industrial contrário a todas as 

tradições e a todos os interesses dos poderes 
econômicos secularmente dominadores dessa região. 

Também não estava na moda quando propôs, no 
início de 1963, um plano econômico de desenvolvi
mento que dava prioridade à estabilização da moeda 
e dos preços. E foi declarado fora de moda, a partir do 
golpe de Estado de 1964, por governos autocráticos e 
autoritários que cassaram seus direitos políticos e o 
exilaram, ao mesmo tempo que copiavam, sem recon
hecer ou pagar direitos autorais, os métodos de plane
jamento econômico que ele desenvolvera na Cepal e 
trouxera para o Brasil. 

A todas as pressões do interesse e do ganho, a todas 
as intimidações e a todas as tentações, esse brasileiro do 
tamanho de Thomas More soube resistir com serenidade e 
coragem. 

Neste momento, sai no Brasil - em duas edições 
simultâneas, uma da Academia Brasileira de Letras e a 
outra da Paz e Terra - o mais novo livro de Celso Furtado, 
O capitalismo global, a mais séria e oportuna advertência 
oferecida à opinião pública brasileira sobre os riscos e os 
impasses do rumo a que o Brasil foi submetido. 

Para aquela grande maioria que à moda prefira a 
lucidez, Celso Furtado não será apenas um dos 
maiores economistas brasileiros da segunda metade 
de nosso século - porque ele é um dos maiores 
economistas do mundo no conjunto do século XX. 

Por sua coragem e serenidade, pela resistên
cia de toda a sua vida ao transitório fal-

samente permanente, pela 
seriedade de seu esforço de 

pesquisa e, sobretudo, por 
seu compromisso com a 
justiça e com a igualdade, 
Celso Furtado,· mais que 
qualquer brasileiro dos 
nossos dias, é - como 

Thomas More um 
homem que não vendeu 

sua alma. E assim será sem
pre julgado no futuro. 



A entrevista começou pelo Pla
no Trienal, de 1963, elaborado pelo 
então ministro do Planejamento 
Celso Furtado, ainda na fase parla
mentarista do governo do presi
dente João Goulart e aprovado logo 
depois do plebiscito, que restabele
ceu o sistema presidencialista. 

• José Augusto Ribeiro - O 
seu Plano Trienal de 1963 foi o 
primeiro plano econômico que 
se fez no Brasil e já tinha entre 
os seus objetivos a estabiliza
ção da moeda, o controle da in
flação. 

Celso Furtado - Naquele mo
mento, houve um problema claro: 
Jango queria ganhar o plebiscito 
para restaurar o sistema presiden
cial. Ele não tinha nada na mão, e 

· então o Santiago Dantas disse a 
ele: "Você precisa ter um plano de 
governo, aparecer com alguma 
coisa". E o presidente indagou: 
"Quem pode fazer· isso?" Santiago 
respondeu: "Há uma pessoa perto 
de nós que pode, e que fará bem. É 
o Celso ... " Jango me chamou, eu 
preparei o plano em três meses. 
Foi um trabalho terrível, um es
forço enorme, com informações 
precárias. o plano tinha claros ob
jetivos de estabilidade. Foi aceita 
até a correção monetária. 

Pela primeira vez, ·o FMI 
aceitava um plano que não impu
nha a estabilidade total. Essa exi
gência é o grande erro que até hoje 
se comete. Agora mesmo, o FMI 
reconhece que foi um erro impor a 
estabilidade total na Ásia e está 
voltando atrás. 

O plano previa reduzir a 
inflação ao nível de 10% ao ano, 
considerando que esse era o míni
mo alcançável com a economia 
crescendo. Para preservar o cresci
mento, era preciso uma flexibilida
de que, numa economia subdesen
volvida, não se pode obter com 
estabilidade total. Eu sei que pou
cos economistas entendem isso. 
Não fazem diferença entre uma 
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economia homogênea, desenvolvi
da; como a americana ou a france
sa, e a economia subdesenvolvida, 
que é heterogênea, com diferenças 
enormes de região para região, de 
setor para setor, e atividades eco
nômicas completamente incapa
zes de concorrer com o setor inter
nacional. 

O quadro do subdesenvolvi
mento precisa ser bem entendido. 
Foi isso que fizemos: explicar o que 
é subdesenvolvimento e, a partir 
daí, fazer um plano. Plano que, por 
um lado, fosse perfeitamente exe
qüível, e, por outro, fosse convin
cente. Precisava ser tecnicamente 
bem-feito. E isso foi a grande vi
tória, pois todos o aceitaram e o 
consideraram como padrão. Na 
América Latina, era a primeira vez 
que se fazia um plano com desen
volvimento macroeconômico. 

• Em 1964, o senhor foi cas
sado na primeira lista, consi
derado um subversivo perigo
so. Mas o Plano Trienal era per
feitamente compatível com as 
idéias capitalistas do ministro 
Santiago Dantas. E a política 
da Sudene também era. 

Perfeitamente. E os america-
- nos apoiavam toda a política da 

Sudene. Retiraram o apoio quan
do começou a tensão · política no 
Brasil e eles pensaram que o 
Nordeste era frágil politicamente e 
que era preciso gente que obede
cesse, que se deixasse comandar 
por eles. Quiserem impor à Sude
ne normas que estabeleceram 
para uma missão de ajuda, cujos 
dirigentes que.riam se meter em 
tudo. Houve um esfriamento dos 
norte-americanos. 

Eu me convenci de que minha 
cassação foi caso de pequena polí
tica. Não foi nada da grande políti
ca do estado-maior militar. Não a
cho que os militares discutissem o 
assunto. Eu dava conferências pa
ra eles, que tinham respeito muito 
grande pelo que eu fazia. No meu 

livro A fantasia desfeita, em que 
conto a história da Sudene, mos
tro que, quando houve a briga pela 
Lei de Irrigação do Nordeste, vá
rios governadores ficaram contra, 
porque a lei se chocava com o la
tifundismo. Mas os militares apoi
aram o projeto dessa lei, que assim 
pôde ser aprovado em reunião da 
Sudene. · 

• Sua cassação foi um revide? 
Foi um revide. E me convenci 

depois, feito principalmente pelo 
grupo de Pernambuco, de Cid Sam
paio, governador do estado de 1959 
a 1963, que me apoiava tanto, ini
cialmente. Pensaram que eu tinha 
um projeto político pessoal. Falava
se muito em mim para governador 
de Pernambuco. Acharam talvez 
que eu quisesse competir com eles. 
Eu era ameaça. Sei que foi o gene
ral Costa Cavalcanti, auxiliar de 
Cid (mais tarde, ministro de Minas 
e do Interiàr-NR), quem indicou 
meu nome para cassação. 

A cassação chocou muita gen
te nos círculos militares. Achavam 
que não era possível, que era uma 
coisa política. Eu tive um conflito 
permanente no Nordeste, por um 
lado, com a grande indústria da 
seca, e, por outro, com os interes
ses do açúcar. Esses dois pólos de 
imensa força, decisivos e podero
sos, se colocaram contra mim e 
abriram guerra. 

• Também os grupos radi
cais de esquerda? E as Ligas 
Camponesas? 

Era coisa menor. Eu tinha boa 
relação com o pessoal das Ligas, o 
próprio Francisco Julião gostava 
de contar com nosso apoio. As Li
gas eram um movimento muito 
avançado - a única opção a Fidel 
Castro. Mas, naquela época, os 
americanos já estavam com medo 
de Castro. Fiz diversos contatos 
com as Ligas e tinha boas relações 
com o pessoal de esquerda no Re
cife, se bem que o_ Partido Comu-
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nista fosse muito desconfiado. Al
guns me visitavam de vez em 
quando e queriam conversar, mas 
sabiam que eu não era uma pessoa 
em quem pudessem confiar plena
mente. Estavam acostmmados à 
obediência. 

Sempre fui de esquerda, visitei 
países comunistas da Europa logo 
depois da guerra e tinha grande 
adm.iração pelo movimento so
cialista mundial, mas nunca aceit
ei ser candidato pelo partido, 
nunca aceitei as ordens deles, 
sempre mantive distância, porque 
achava que o problema brasileiro 
era tão próprio que, se não tivésse
mos um movimento de esquerda 
nosso, autêntico, não iríamos a
vançar e não conseguiríamos pe
netrar nessas carapaças de resis
tência que existem no Brasil. 

Naquela época, então, em que 
a Igreja· apoiava tudo o que vinha 
da direita, consegui que o próprio 
D. Hélder Câmara, arcebispo de 
Olinda e Recife, me apoiasse. Isso 
foi muito importante para con
vencer os católicos, porque outros 
bispos, de direita, tinham horror a 
tudo que parecesse concessão a 
subversivos de esquerda. 

Era tudo ~uito difícil. Mas 
consegui unanimidade para o pro
jeto da Sudene, e fiquei trabalhan
do com três presidentes da Repú
blica (JK, Jânio e Jango-NR). Ne
nhum deles quis me dispensar. 

1 Em 1964 o senhor foi cassa
do, teve de se exilar. Mas os 
sucessivos P.lanos econômi
cos dos militares não reafir
maram pelo menos alguns dos 
critérios do seu Plano ,rienal? 

Muitos. Mas é natural, porque 
a técnica de planejamento é inde
pendente da política que se impõe. 
Uma política macroeconômica co
erente, com objetivos explícitos, 
tem que ter primeiramente uma 
definição de objetivos. 

· E esse& objetivos são políticos, 
não são econômicos. O que o plano 
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A inflação invisível 
agora saltou 

de 6% para 7% 
do PIB. , 

E grande inflação. 
Perigoso no Brasil 
é o desequilíbrio 

externo, pois 
significa que 
se governa 
por um fio 

decide são as formas de alcançar 
esses objetivos. 

Fui um pioneiro no estudo do 
planejamento. Na Cepal, a Comis
são Econômica para a América La
tina, órgão das Nações Unidas, a 
primeira técnica de planejamento 
que se elaborou foi sob a minha 
direção, em Santiago, Chile, sede 
da Cepal, antes de eu vir para o 
Brasil, muito antes da Sudene. 

Essa técnica foi a única que as 
Nações Unidas elaboraram até hoje. 
De modo que lá eu fiquei conhecido 
como especialista. Escrevi sobre o 
tema, dirigi missões da ONU em 
vários países -na Venezuela, no Mé
xico, no Chile - para implantar po
líticas fundadas no planejamento. 

O planejamento é algo que e
xige um apoio político considerá
vel e uma legitimidade muito 
grande, porque as decisões princi
pais devem ser centralizadas e as 
pessoas têm que confiar. 

19· • •§ Untrevistal 
Quando fiz o nosso plano, na 

verdade apresentei uma coisa 
muito depurada, muito completa. 
Todos concordaram. Eu me recor
do de que a Confederação das In
dústrias - e o Mário Henrique Si
monsen, futuro ministro da Fazen
da, era quem respondia por isso lá 
- fez grandes elogios. 

o pessoal da agricultura evi
dentemente não gostou, porque a . 
primeira coisa que o plano dizia 
era que a estrutura agrária do Bra-

. sil era inviável e precisava mudar. 
Mas uma reforma agrária depen
deria de um consenso, do contrá
rio seu custo -social ou econômico 
- seria muito alto. 

Quando fui para o exílio, quem 
me substituiu no Ministério foi 
Roberto Campos, o primeiro mi
nistro do Planejamento dos mili
tares. E ele fez um plano seguindo 
a mesma metodologia. 

1 Campos teve idéias de 
esquerda na juventude, mas já 
era um homem de direita. 

Mas que sabia que, naquela 
época como ainda hoje, num país 
subdesenvolvido não se sai do ato
leiro sem um plano, uma política 
coerente. Roberto Campos fez um 
plano bastante razoável, dentro das 
mesmas linhas que eu teria feito, a 
não ser no que dizia respeito às re
formas de base. Aí é que mudava, 
pois o meu plano entrava na refor
ma agrária, na reforma fiscal, etc. 

1 O governo Sarney fez vá
rios planos econômicos, en
quanto o senhor era embaixa
dor na Comunidade Européia e 
ministro · da Cultura. Como os 
avalia, em especial o Cruzado? 

Não se tratava propriamente 
do plano de natureza macroeconô
mica que eu tinha feito antes de 
1964, ou que o Campos tinha feito 
no primeiro governo militar. 

O Plano Cruzado foi um plano 
de estabilização. Era muito mais 
restrito. O que o governo preten-
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dia, no entanto, era essencial, pois 
se tratava de recuperar a gover
nabilidade. Sem um mínimo de es
tabilidade na economia, não se go
verna. 
• Poderia ter dado certo? 

Poderia, se não tivesse havido 
um desentendimento no âmbito 
político. O Plano Cruzado foi usado 
para o governo ganhar a eleição de 
1986. Foram feitos certos compro
missos para se conseguir esse obje
tivo. E então instalou-se uma de
sordem completa, descosturando
se todas as metas do plano. A pri
oridade num plano de estabiliza
ção é o equilíbrio fiscal, e logo 
depois vem o equilíbrio externo. 
Esses são os dois pés de um plano 
de estabilização. Partimos da idéia 
de que a economia tem que cres
cer. Isso é um a priori, não se trata 
apenas de estabilizar a economia. 
Trata-se de restabelecer o cresci
mento com estabilidade. 

• E o Plano Collor?Ele queria 
por o Brasil na onda neoliberal. 

Era uma coisa meio na linha de 
Madame Thatcher, de desamarrar 
o país. Isso era importante na In
glaterra. Os ingleses tinham vários 
séculos de amarras, de endureci
mento. Aqui no Brasil não iria vin
gar. Porque desmontar o Estado 
aqui é acabar com tudo. Quando 
menos se pensa, a nova empresa 
que se acabou de criar, ou de pri
vatizar, também é monopolista, e 
passa a usar o Estado. Não dá para 
comparar com um país como a 
Inglaterra, onde existe a tradição 
da empresa. 

O Plano Collor, por outro lado, 
foi uma reforma administrativa 
totalmente improvisada; não sei a 
que obedecia. A reforma adminis
trativa era essencial, mas fazer o 
que se fez com o setor da cultura, 
desmantelando o quadro institu
cional que havia sido recém-orga
nizado sob a minha direção, não 
encontra justificativa. 
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• Ele desmantelou ... 
Desmantelou, porque também 

acabou com instituições como a 
Embrafilme. Depois, foi preciso 
fazer tudo de novo. Collor acabou 
com todos os órgãos ligados à cul
tura. E o Brasil tinha avançado bas
tante nesse terreno, particular
mente com a política de incentivos 
fiscais que, desde 1986, nós estáva
mos aplicando muito bem. Eu me 
recordo de que, quando fui à Fran
ça nessa época, falei com Jack Lang 
(ministro da Cultura da França, no 
governo do presidente François 
Mitterrand) e expliquei a ele a lei 
de incentivos fiscais que tínhamos 
adotado. E ele disse: "Eu quero fa
zer o mesmo aqui na França." 

• Para o ministro da Cultura 
da França, então o Primeiro 
Mundo era o Brasil? , 

Jack Lang disse: "Vocês es
tão realmente estabelecendo um 
modelo, porque é preciso interes
sar o sistema produtivo para 
investir na cultura." 

Esse mito de que a empresa só 
trata dos interesses pessoais do 
dono já foi superado. Empresa tem 
que ser uma instituição social. 
Hoje você vê que são esses fundos 

· de pensão que administram o 
mundo. Têm o controle indireto 
das grandes empresas, e estas são 
administradas por técnicos, por 
profissionais. O sistema capitalista 
mudou profundamente ... 

• Depois do terremoto Collor, 
fomos para o Plano Real. Já era 
inteiramente ajustado a esse 
ideário da economia mundial. 
Como avalia o Plano Real? 

O Real é um plano de estabiliza
ção, e portanto era absolutamente 
necessário para o Brasil. Foi bem
feito, teve êxito, apoio internacional 
- e o momento em que foi lançado 
coincidiu com aquele em que, na 
América Latina, todos queriam 
entrar nessa onda de liberalização. 
Mas foi incompleto, e, mais ainda, só 

foi realizado parcialmente. 
Temos aqui dois problemas 

fundamentais - o desequilíbrio in
terno e o externo. Conseguiu-se 
acabar com o desequilíbrio mone
tário e com uma inflação visível. 

• Inflação visível... Então há 
uma inflação invisível? 

Há, sim. A inflação é um dese
quilíbrio que pode se manifestar 
como desequilíbrio externo. Se o 
país pode gastar e se endividar in
definidamente, não precisa elevar 
preços. 

• Então, nossa inflação invi
sível é o déficit comercial? 

Déficit em conta corrente. Dé
ficit do balanço de pagamentos, 
que inclui o déficit comercial. Isso 
é que é a inflação invisível, que re
presentava 6% e agora saltou para 
7% do Produto Interno Bruto, o 
que significa uma grande inflação. 

• O governo diz que não é 
perigoso. Essa é a tese do pre
sidente do Banco Central. 

Mas é verdadeiramente peri
goso. Perigoso no Brasil é o dese
quilíbrio externo, pois significa 
que se governa por um fio. Se ba
lançar a situação internacional, 
você pode ser arrastado e perder a 
capacidade de governar. 

• No ano passado, o governo 
teve de aumentar impostos e a 
taxa de juros. 

Foi o preço a pagar por um 
susto. Parou a economia. 

• Continuamos sob risco? 
No mundo todo é essa a opi

nião corrente. Vivo parte do ano na 
Europa e vejo que os que estudam 
o Brasil lá fora pensam que o país 
é extremamente vulnerável, e po
de ser vítima da especulação. Falo 
um pouco disso em meu novo livro 
(O capitalismo global, cujo lança
mento sugeriu a idéia desta entre
vista - NR). 
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O problema da economia mo
derna é que ela passa por uma 
transformação profunda em dois 
planos: o do sistema produtivo, 
que se internacionaliza, e o do sis
tema monetário financeiro, que 
passou a ser não só internacionali
zado, como dominado por forças 
irresponsáveis - as forças do mer
cado financeiro, que não têm ne
nhuma legitimidade e não estão 
submetidas a nenhum controle. 
Há, portanto, esses dois grandes 
focos de desequilíbrio. 

O Brasil fica contando com a 
boa vontade dos outros, com a 
sorte que tem tido até hoje ... Mas, 
para isso, paga um preço enorme. 
A economia cresce apenas 1 %, 2%. 
Isso é menos que o crescimento da 
população do Brasil - é ínfimo. O 
país, portanto, se contraí. O equi
líbrio monetário é pago com a vul
nerabilidade externa - o que é ina
ceitável e, na verdade, ninguém 
defende. 

1 Entramos no eclipse do 
obscurantismo neoliberal? 

O pensamento heterodoxo em 
economia ( e ele não é válido para o 
Terceiro Mundo) tende a ser 
assimilado em graus diferentes. O 
que acontece atualmente é que a 
situação mundial evolui de forma a 
modificar a estrutura do poder - e 
isso já é outra história ... Tudo o 
que no passado era heterodoxia, 
hoje pode ser visto como sendo 
uma coisa de "dinossauro". É o 
aspecto ideológico de tudo isso. O 
ideário de esquerda na Europa foi 
completamente·superado e, contu
do, os problemas fundamentais se 
colocam de novo, de outra forma. 

O grande problema hoje em 
dia é a exclusão social, que é 
mundial. Ela se apresenta tanto 
nos Estados Unidos, devido à con
centração de renda, como na Eu
ropa, onde, ao lado das garantias 
sociais, há grande desemprego. 

Então, opta-se por desempre
go, como na Europa, ou concentra-
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Qualquer grande . , 
economia e 

relativamente 
fechada. 

O Brasil fica 
contando com a boa 
vontade dos outros. 

O país se contrai. 
O equilíbrio 

monetário é pago 
com a 

vulnerabilidade 
externa - o que é 

inaceitável 

ção de renda, como nos EUA. Esse 
problema diz respeito à composi
ção do poder, das forças políticas. 
O Estado representava a estabili
dade do poder, mas isso mudou, o 
marco nacional se debilitou. 

1 Mas, os país.es ricos conti-
nuam nacionalistas... · 

Exato. Mudou a sua maneira, 
mas enquanto houver ideologia 
dominante é isso que vai prevale
cer. Igualmente impressionante é 
que o marco nacional, ao enfraque
cer, levou consigo o papel monitor 
do Estado. Ora, foi este que permi
tiu o desenvolvimento moderno da 
Europa. Neste meu novo livro, eu 
mostro que a característica princi
pal do capitalismo, no começo, foi 
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a concentração do poder no mun
do inglês. A renda se concentrava, 
e a Inglaterra, podendo contar 
com o trabalho barato do estran
geiro, expatriava suas indústrias e 
grande parte de sua poupança, 
enquanto que, dentro do próp1io 
país, os salários permaneciam bai
xos. Foi a reação s9cial contra isso, 
foi o sindicalismo que começou a 
provocar mudanças. 

O capitalismo teve duas fases, 
uma inicial, de abertura, e a se
guinte, de concentração de ativi
dades produtivas. Todos os países 
da Europa e os EUA praticaram 
um protecionismo muito forte. E 
foram as forças sociais que deter
minaram os rumos da economia. 
Esta é, a meu ver, a contribuição 
maior deste livro: ter ressaltado 
que as forças sociais foram funda
mentais para a evolução do capi
talismo. Em outras palavras, volta
mos à idéia mais simples de Marx, 
a da luta de classes. 

1 A exclusão vai nos levar a 
forma nova de luta de classes? 

O problema está se colocando. 
A verdade é que a luta de classes 
desempenhou um papel de mola 
motora. Foi isso que permitiu a 
distribuição de renda e, portanto, 
a criação dos mercados internos, e 
também exigiu a proteção externa, 
produzindo um tipo novo de capi
talismo, com características pró
prias. Alguns países passaram na 
frente dos outros. O sistema anti
go era descentralizador, e agora 
estamos assistindo à volta desse 
sistema, com as empresas ame
ricanas querendo investir na Ásia, 
no Brasil. 

1 Globalização é retrocesso? 
Não é que seja um retrocesso, 

é uma nova forma de crescimento 
em escala mundial. Veja a indús
tria automobilística. Quando co
mecei a estudar esses assuntos, 
era um privilégio de poucos países, 
e dizia-se que era impossível pro-
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duzir motores aqui no Brasil. Hoje 
em dia, ela tem uma política de 
descentralização tremenda e, mais 
ainda, vai se terceirizando. A indús
tria automobilística aqui no Brasil 
trata de criar uma rede de sub
sidiárias, gente produzindo para ela. 

O capitalismo está mudando, e 
o que vai surgir disso? O primeiro 
resultado é a modificação da dis
tribuição de renda em escala mun
dial, pois os Estados Unidos se be- · 
neficiam disso e os países da 
Europa suportam um grande de
semprego. Mas o mais característi
co desse novo sistema que se está 
criando é a descentralização do 
sistema produtivo. Desde logo, é 
preciso separar esse processo do 
que está se passando no sistema 
financeiro, que é outro processo 
autônomo e fundamental para as 
forças que apontam para o futuro. 

• O capitalismo pode sobre
viver a esta loucura da especu
lação financeira} que movimen
ta trilhões de dolares? 

O trágico é que os EUA, o gran
de país monitor do mundo, é quem 
mais se aproveita dessa especu
lação financeira que cria uma 
massa de liquidez enorme. Essa 
massa solta no ar é dolarizada é, 
portanto, beneficia os EUA, que 
têm déficit em conta corrente 
maior do que o nosso, mas sem 
nenhum problema para financiá-lo. 

• A dívida externa dos EUA, 
no trilhão de dólares, não 
ameaça aquela economia? 

Exato, ao passo que em todos 
os outros países as conseqüências 
negativas do processo de globali
zação se marüfestam. Já há muitos 
governos empenhados em demar
cá-lo, pois ele engendra um fluxo de 
recursos líquidos para os EUA, ou 
pelo menos sob comando dos ban
cos americanos. Dos países indus
trializados, os EUA são o que tem 
hoje a menor taxa de poupança no 
mundo: menos de 1/3 da do Japão. 
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• Usam nossa poupança. 
Operam com a poupança dos 

outros. Veja que nós aqui no Brasil 
estamos usando, principalmente, 
capital que vem em dólares, em 
grande parte da Ásia. Esse capital 
saído da Ásia é administrado pelos 
intermediários nortesamericanos. 

• Esse capit~I paga _pedáaio 
para a economia americana? 

Quase todo capital é adminis
trado pelos bancos americanos e 
vinculado ao dólar. As reservas 
mundiais são todas ou pratica
mente todas em dólar. Por esse sis
tema, o poder real, mesmo, está 
controlado por eles. 

• No livro, o senhor diz: 11A ex
periência demonstra que o motor 
do crescimento de países 9ran
des tende a ser o mercado inter
no". Como fica nosso mercado 
interno nessa economia globali
zada e nessa política econômica 
de subordinação a ela? 

Fica como você está vendo ho
je. Nesse quadro tão estranho, o 
que acontece é que o Brasil se 
endivida permanentemente e não 
cresce. Só cresce a dívida. 

· • O senhor também fala na 
~ueda da participação dos sa
larios na renda nacional. Quan
do era ministro do Planejamen
to, os salários deviam ir a mais 
de 60% da renda nacional. Hoje 
talvez sejam menos de 30%. 

Exato. E o impressionante é 
que você ·tem também um proces
so de concentração de renda, de 
crescimento das desigualdades e 
da exclusão social. Vivemos a ges
tação de uma imensa crise social, 
que vai se apresentar mais cedo ou 
mais tarde. É o que prevejo para o 
próximo século. 

O primeiro quarto do século 21 
deve ser de grandes ajustamentos, 
porque o sistema capitalista tem a 
vantagem de ser flexível. Quando 
esbarra numa dificuldade, contor-

na-a. Não se suicida, não. 
A verdade é que ninguém pen

sa que essa situação vai poder du
rar. Não se está criando um mundo 
durável. Está se criando um mun
do de concentração, de exclusão e 
de volatilidade. Teremos um poder 
cada vez mais volátil. Daí a amea
ça aos Estados que se fazem guar
diães do interesse social, digamos 
assim. Eles· são enfraquecidos e 
temos, portanto, uma situação em 
que se estão preparando . crises 
que provocarão _grandes desloca
mentos. A da Asia é indicação 
clara do que pode acontecer em 
outras partes do mundo. 

• Este capitalismo delirante 
da especulação financeira su
gere a hipótese de uma crise 
geral do sistema? 

Falar em crise geral é coisa um 
pouco fora de époea, porque sabe
mos que o homem é um processo, 
não é uma coisa feita. Não se pode 
prever o futuro. O homem reinven
ta as coisas. Veja o que aconteceu 
na Europa do Leste. Mas, voltando 
às idéias do marxismo, que você 
citou, o fato é que a obra de Marx 
teve uma influência tremenda, 
como a obra de Aristóteles, por 
exemplo. Numa grande época, pre
sidiu o pensamento de muita gen
te, influenciou todos os centros de 
pensamento do mundo. 

Assim é que, no século XIX, o 
pensador que primeiro captou a 
importância do social foi Marx. Ele 
percebeu que os conflitos eram cri
ativos e que o progresso era uma 
decorrência desses conflitos. As 
idéias dele foram desenvolvidas de 
formas muito diversas, como a 
social-democracia européia e o 
marxismo na versão soviética, que 
é muito distante de Marx. A versão 
soviética era uma aplicação do 
marxismo pela técnica de planeja
mento, a qual, na URSS, ignorou a 
criatividade humana e a importân
cia do conflito. A criatividade hu
mana pressupõe o conflito, invejas 
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em todos os níveis, tensões. Se vo
cê quiser imaginar um sistema 
social que seja como uma engre
nagem perfeita, verificará que ela 
não corresponde à realidade. 

Muitos teóricos marxistas caí
ram na ingenuidade de pensar 
que, superadas as contradições 
fundamentais, teríamos uma so
ciedade que se desenvolve auto
maticamente: então o progresso 
seria fatal. A idéia de progresso foi 
incutida no espírito humano no 
século XIX como uma mensagem 
de esperança: o que uns têm, os 
outros poderão ter também. 

É interessante observar que o 
século XIX foi um século de gran
des sonhos, grandes utopias -pen
sar no progresso, a fé na técnica, 
na ciência, o poder do homem, da 
razão. Hoje, vê-se o inverso. É co
mo se o mundo, ao aprofundar o 
conhecimento de si mesmo, fosse 
vendo que nada é tão certo assim, 
e que o futuro não é uma necessi
dade histórica como o marxismo 
pensou. O futuro é uma coisa aber
ta e, portanto, uma obra de cria
ção dos homens. 

É de admitir que de tudo isso 
vai sair a valorização da criatura 
humana. No mundo do futuro pre
valecerá a idéia de que o homem é 
o criador da sociedade, e nem tudo 
decorre da experiência vivida. 
Percebo que estamos saindo de 
uma época em que ocorreram 
coisas tão absurdas, como grandes 
guerras e essa coisa caricatural 
que foi a Guerra Fria. Ora, ela deu 
ao capitalismo uma força enorme, 
legitimou-o de 'Certa maneira, ig
norando os seus aspectos nega
tivos. Desde o século XIX se 
reconhecia a necessidade de que a 
sociedade fosse mais humana. 
Inclino-me a pensar que o ceticis
mo que se criou no mundo atual é, 
na verdade, indicação de que o 
processo histórico novamente se 
abriu ao exercício da imaginação. 

Se .você se coloca numa pers
pectiva histórica, verá que cada 
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Um país, 
com o atraso 

materlal do Brasll 
e com as suas 
disparidades 
regionais de 

desenvolvlmento, 
não pode se 
espelhar nos 

Estados Unidos 
ou .na Europa 

Ocidental 

povo tem necessidade de abrir seu 
próprio caminho. 

Interpretar o Brasil a partir de 
categorias elaboradas nos EUA , 
como se faz hoje em dia, me parece 

· uma ingenuidade. 
Uma coisa que aprendemos é 

que as estruturas sociais são his
toricamente condicionadas. Um 
país com o atraso material do Bra
sil, e com as suas disparidades re
. gionais de desenvolvimento, não 
pode, de nenhuma maneira, se 
espelhar nos Estados Unidos ou 
na Europa Ocidental. 

A história de cada povo será 
uma criação dele mesmo. 

Claro que há forças domi
nantes, como o que chamamos de 
imperativo tecnológico, do qual 
decorre o processo de globaliza
ção. Quando construí minha visão 
da economia, o mundo vinha de 
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50 anos de concentração e 
fechamento. Ainda hoje, os 
Estados Unidos têm um coefi
ciente de importação de 13% ape
nas. Qualquer grande economia é 
relativamente fechada, só as de 
países pequenos e atrasados é 
que têm uma abertura maior. 

Um dos objetivos políticos atu
ais dos EUA é integrar a mão-de
obra mexicana, de custo relativa
mente baixo. Essa integração só 
teria sentido se houvesse mobili
dade de mão-de-obra, se o mexi
cano pudesse emigrar livremente 
para os Estados Unidos. A integra
ção atual limita essa mobilidade. 

A verdade é que os trabalha
dores mexicanos devem contentar
se com baixos salários, e os traba
lhadores americanos vão estar sub
metidos à concorrência dos baixos 
salários do México. E isso é que 
está marcando o dinamismo da 
economia americana. 

As mudanças por que passa o 
mundo têm que ser pensadas. 
Impressiona-me o atraso na refle
xão sobre tudo isso. 

Num mundo em transforma
ção como o nosso, · fala-se de um 
consenso que é totalmente artifi
cial. O poder de Washington se · 
manifesta em tudo. Sou de uma 
geração que sabia que as soluções 
tinham que ser buscadas por con
ta própria. 

Nossa briga na América Latina 
foi abrir espaço para pensar com 
autonomia. Foi essa a maior con
tribuição de Raúl Prebisch (dire
tor-geral da Cepal, quando Celso 
Furtado trabalhou nessa organi
zação no fim dos anos 40 e início 
dos anos 50-NR). 

O que choca atualmente é que 
nossas universidades orientam 
suas melhores cabeças para falsos 
problemas, alguns muito sofistica
dos, enquanto problemas como a 
exclusão social, a concentração de 
renda e o anacronismo da estrutu
ra agrária são ignorados. • 
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Quando os novos donos da 
Embratel e de seus quatro sa
télites e as compradoras das te
les regionais assumirem e pas
sarem a operá-las, as mensa
gens brasileiras terão de transi
tar, primeiro, pelos Estados U
nidos, pela Europa e pelo Ja
pão, antes de atingirem o seu 
destino final, mesmo que este
jam localizados dentro das 
fronteiras brasileras. 

Sempre que o atual gover
no prepara uma estatal para a 
iniciativa privada nacional ou 
estrangeira, ele o faz destacan
do as vantagens imaginárias, 
como, por exemplo, a transfe
rência de tecnologias avança
das, ampliação da oferta inter
na de empregos, volumosos in
vestimentos, oferta de exce
dentes de telefones etc. 

Na prática, porém, nada 
disso acontece. No Rio Grande 

. do Sul, por exemplo, a Telefô
nica da Espanha, ao contrário, 

aponta para o retrocesso 
tecnológico, com a subs
tituição do cartão (Tec
nologia Telebrás), pelas 
fichinhas de triste memó
ria nos telefones públi
cos. A oferta de mais em
prego logo se converte 
em demissões generaliza
das, não apenas nas es
tatais transferidas, mas 
também nas suas for
necedoras sediadas no 
Brasil, que encerram as 
suas atividades depois de subs
tituídas pelos chamados forne
cedores globais. 

Além do desemprego, as 
privatizações ampliam as re
messas de lucros para o exteri
or, agravando, dessa forma, os 
desequilíbrios de nossa balança 
de pagamentos em conta-cor
rente. 

Empresários mais lúcidos 
estão prevendo para os próxi
mos seis a oito anos o fim de 
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As desnacionalizações reduzem o controle social sobre vitál fator de progresso 

todas as empresas industriais 
hoje existentes no Brasil, uma 
vez mantido o ritmo atual de 
desnacionalização do setor. 

Ainda quanto à transferên
cia de tecnologia, vale sublinhar 
que o governo vem cuidando é 
de anular a nossa capacitação 
tecnológica e destruir a massa 
crítica, particularmente nas 
telecomunicações, ao despres
tigiar a inteligência nacional e 
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sucatear o Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento (CPqD) da 
Telebrás, o maior centro de 
referência do setor em toda a 
América Latina e uma referên
cia em todo o mundo. 

Foi exatamente o CPqD, lo
calizado em Campinas, que fez 
do Brasil contemporâneo inde
pendente dos EUA no desenvol
vimento da tecnologia das fi
bras óticas, viabilizou os car-
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tõ.es telefônicos e as centrais 
Trópico e nos proporcionou a 
ultrapassagem da fronteira do 
amplificador ótico. Depois de 
sucateado, o centro será extin
to ou entregue ao capital es
trangeiro. Como qualificar tudo 
isso? 

O programa de desestatiza
ção estará concluído até o final 
deste ano. Trata-se de um com
promisso inarredável do presi
dente FHC, anunciado enfati
camente pelo ministro dos 
Transportes, Eliseu Padilha, 
em conferência perante empre
sários e autoridades econômi- . 
cas da Inglaterra. Já se foram 
todo o setor petroquímica, to
do o complexo siderúrgico, em- · 
presas de energia elétrica, ban- · 
cos oficiais, o segmento de fer
tilizantes, a Vale do Rio Doce, 
80% dos portos, etc. 

Enfim, a maior parte da 
espinha dorsal da economia 
nacional, ao lado da transferên
cia de empresas brasileiras de 
capital privado para multina
cionais - mais de 1.500 nos últi
mos cinco anos. 

O governo fala em moderni
dade e no fim da Era Vargas, 
mas não esclareceu, até agora, 
onde se localiza o porto para 
onde está levando a Nação. 
Certamente não será um porto 
seguro. 

Num horizonte de médio 
prazo, o que se pode vislumbrar 
é a exclusão total do capital 
privado nacional e· do Estado 
dos espaços geoeconômicos 
mais importantes, e sua substi
tuição pelas multinacionais 
que hoje protagonizam a cena 
econômica no Brasil. · 

Diante desse panorama, não 
será muito difícil prever qual 
será o futuro geopolítico do 
nosso país. • 
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Tratar 11ento 
Pacientes brasileiros 
de retinose pigmentar, 
enfermidade ocular 
caracterizada pela 
perda progressiva 
do campo visual, 
recebem tratamento 
em Cuba, com 
resultados positivos 
se o diagnóstico 
for precoce 
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medicina cubana é 
reconhecida no mun
do por seus avanços 
no tratamento de do
enças consiqeradas 
específicas. E bem 
conhecido o caso do 
vitiligo e há ainda 

muitos exemplos mais. 
A Prefeitura de.Niterói, por 

sua vez, é conhecida por inicia
tivas pioneiras. Dessa simbiose 
nasceu o I Encontro Havana
Niterói de Retinose Pigmentar, 
que reuniu nessa cidade do 
estado do Rio, o presidente do 
Programa Nacional Cubano da 
doença, professor-doutor Orfí
lio Elaéz Molina e sua equipe 
com diversos profissionais de 
saúde brasileiros para um in
tercâmbio técnico-científico 
entre especialistas de ambos 

países. Para o presiden
te da Fundação Munici
pal de Saúde, Gilson 
Cantarino O'Dwyer, o e
vento extrapolou as 
fronteiras municipais, e 
trouxe ao Brasil infor
mações, pesquisas e 
técnicas científicas das 
mais avançadas no 
mundo. 

Mas o que é retinose 
pigmentar? É uma en
fermidade ocular que 
afeta as células da reti
na, bastonetes e cones, 
responsáveis pela visão. 
Caracteriza-se funda
mentalmente pela per
da progressiva do· cam
po visual da periferia Professor Orfílio apresenta a especialistas 
para o centro ( como se brasileiros modernas técnicas cubanas 
enxergasse olhando por 
dentro de um tubo). 

No Brasil, não existe qual
quer tipo de tratamento para o 
problema, cujas causas são atri
buídas a fatores genéticos. Em 
Cuba, através de inúmeras pes
quisas conseguiram desenvol
ver um tratamento com re
sultados positivos e uma recu
peração total da visão quando o 
diagnóstico é precoce. 

O Centro Internacional de 
Oftalmologia Camilo Cienfue
gos recebe em Cuba pacientes 
estrangeiros de mais de 60 paí
ses. O professor Orfílio Molina, 
responsável pelo Centro, estima 
que há atualmente cerca de 400 
brasileiros fazendo o tratamen
to na ilha. 

O empresário mineiro Rei
naldo Ribeiro Braga foi um dos 
primeiros pacientes brasileiros 

a se tratar no Centro Camilo 
Cienfuegos. Satisfeito com o re
sultado que já lhe devolveu 80% 
da visão, alerta, entretanto, 
que o tratamento é caro e para 
ser financiado pelo governo 
brasileiro foi necessária uma 
ação judicial. Estimativas mun
diais apontam a existência 
comprovada de um caso de re
tinose para cada grupo de 2.000 
a 3.000 pessoas e um número 
muito superior de portadores 
do gene que ainda não desen
volveram a doença. 

Segundo o professor Orfílio 
a doença afeta homens e mu
lheres em qualquer idade, po
rém as estatísticas mostram 
que a incidência maior é em 
homens. 

O sucesso do tratamento se 
dá principalmente em função 
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pioneiro 
mentar mas à 
maioria das doen
ças, já nas primei
ras décadas do 
prox1mo século. 
Para os leigos, uma 
das causas mais 
conhecidas da do-
ença é a união en
tre parentes muito 
próximos e a pro
miscuidade sexual. 

O primeiro sin-
: toma é a má visão 
noturna. Depois, 
uma perda do 
campo visual peri
férico, o que aca
siona tropeços em 
objetos ao redor. 

Reinaldo Braga precisou acionar a justiça brasileira A essa altura, o 
para conseguir verba e e ir a Cuba fazer o tratamento portador da doen-

do diagnóstico precoce. Por 
isso mesmo, no Brasil, onde a 
doença é pouco pesquisada, 
estudada e divulgada, a dificul
dade de diagnóstico contribui 
para o aumento do número de 
casos. 

Causas1 sintomas e 
tra1amento 

Ainda não foi possível pre
cisar a causa da doença, mas o 
professor Orfilio aponta como 
fator principal a questão 
genética: ela seria provocada 
por um erro qualquer na cadeia 
de cromossomos e DNAs. 

De fato, a genética - um 
ramo da medicina cada vez 
mais estudado - é apontada 
como a grande solução não 
somente para a retinose pig-
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ça começa também 
a ter dificulçlades de enxergar, 
principalmente à noite, e a sen
tir-se incomodado pelo excesso 
de luz. Alterações de visão, 
dificuldades na identificação de 
cores e dificuldades na leitura 
são outros sintomas da doença 

O maior agravante. da reti
nose pigmentar é que é pro
gressiva e seus sintomas só a
parecem após a doença insta
lada e os danos iniciados. O tra
tamento consiste em uma 
parte cirúrgica e outra terapeu
tica e exige o acompanhamento 
constante de um especialista. 

A técnica cirúrgica é 
específica e até o momento só é 
aplicada em Cuba e tem con
seguido resultados muito satis
fatórios. O professor Orfilio ex
plica que os resultados nega-

tivos só acontecem quando a 
doença é diagnosticada muito 
tarde e quando o enfermo pos
sui outros problemas associa
dos, como glaucoma, diabetes, 
hipertireoidismo etc. 

Atualmente, cerca de 1.500 
estrangeiros procuram a cada 
ano o Centro Camilo Cienfue
gos. Assim como o diagnóstico 
precoce, a familia do paciente 
desempenha um papel funda
mental no sucesso do trabalho, 
sobretudo para contribuir à 
identificação da doença em cri
anças. · A recomendação é de 
observar a criança e procurar 
um especialista assim que al
guns sintomas sejam visíveis, 
principalmente se os pais são 
parentes próximos. 

As dificulctades 
financearas 

Fazer em Cuba todo o 
tratamento não sai barato. 
Custa uns 7.500 dólares, inclu
indo uma estadia de 21 dias 
com internação, exames, a ci
rurgia, o período pós-operató
rio e o tratamento complemen
tar. Para brasileiros que se des
cobrem portadores da doença e 
não dispõem de recursos, o ca
minho é recorrer à Justiça para 
conseguir do Estado o financia
mento para tratamento. 

Entidade presidida pelo 
empresário Reinaldo Ribeiro 
Braga ajuda doentes de retino
se: Rua Tabelião Ferreira de 
Carvalho, 599 loja - Cep: 31170-
180 - Cidade Nova - Belo Hori
zonte - Minas Gerais - - Fone: 
(031) 484 1728 / 484 6020 ou pelo 
E-mail: treynald@nc-rj.rnp.br • 
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Dr. Hilton: 
'Devemos aprender com 
os povos amazônidas' . 
Pesquisador condena· biopirataria 
e esclarece confusão sobre a sua 
passagem entre os índios karitiana 

Procópio Mineiro 

médico e pesquisador Hilton 
Pereira da Silva teve seu 
nome citado, erroneamente, 
na reportagem "Fronteiras 
abertas ao saque" ( cadernos, 
edição 205) como envolvido 

no caso de biopirataria em que é acusa
da a empresa norte-americana Coriell 
Cell Repositories, que oferece pela Inter- . 
net material genético da tribo ron
doniense karitiana. A fonte da infor
mação utilizada por cadernos foi o 
Relatório da Câmara dos Deputados que 
tratou do tema da biopirataria. O . 
relatório citava reportagem de um jornal 
paulista, de onde se originou o equívoco. 

Alertada para a questão pelos 
pesquisadores drs. Ricardo V Santos e 
Carlos Coimbra Jr., da Fundação 
Osvaldo Cruz (Fiocruz), do Rio, a 
redação de cadernos estabeleceu conta
to com o dr. Hilton Pereira da Silva nos 
Estados Unidos, . onde é pesquisador no 
Departamento de Antropologia da Uni
versidade Estadual de Ohio. 

O leitor acompanhará a seguir a 
entrevista com o médico, usufruindo a 
dupla vantagem de ver esclarecida a 
questão da citação errônea contra o pes
quisador e de tomar conhecimento de 
seu pensamento sobre a questão amazô
nica, que tantas preocupações causa aos 
meios científicos, diplomáticos, militares 
e políticos em nosso país. 
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A confusão 
"Em maio de 1997, eu fui 

contactado via telefone por um 
jornalista da Folha de S. Paulo", 
que estava fazendo uma ma
téria sobre a Amazônia. Ele 
disse saber que eu havia traba
lhado com os Karitiana em se
tembro de 1996, e pediu infor
mações sobre o que eu havia 
feito lá e se eu sabia algo sobre 
a venda de material genético 
indígena no exterior. · Informei 
que · havia feito uma avaliação 
da saúde dos Karitiana e al
guns atendimentos médicos, a 
pedido da tribo, e lhe enviei, via 
fax, um artigo dos drs. Ricardo 
V. Santos e Carlos Coimbra Jr., 
publicado na revista Parabó
licas em julho de 1996, que fala
va sobre uma empresa norte
americana ( Coriell Cell Repo
sitories), que estava comercia
lizando material genético de · 
várias etnias para pesquisas. 

Fiquei extremanente sur
preso e indignado, quando, na 
primeira semana de junho de 
1997, a Folha da S. Paulo e O 
Liberal publicaram o meu no
me associado a um possível 
envio de material genético dos 
índios Karitiana para o exteri
or. Observe bem, eu estive com 
os Karitiana em setembro de 
1996 e o artigo sobre a venda de 
material genético foi publicado 
em Parabólicas em julho de 96 
- portanto, dois meses antes de 
eu ir à aldeia. Logo, eu jamais 
poderia estar envolvido com os 
atos mencionados nos dois jor
nais. Este é um caso típico de 
jornalismo sensacionalista e 
irresponsável, no qual, mesmo 

· tendo as informações corretas, 
o jornalista optou por construir 
a sua própria versão dos fatos. 
Infelizmente, isto acontece 
com tanta freqüência que a 

maioria dos pesquisadores 
brasileiros hoje simplesmente 
se recusa a dar entrevistas. 

Eu tenho trabalhado entre 
grupos rurais da Amazônia e . 
grupos indígenas da América 
do Sul nos últimos 10 anos, e 
nunca houve qualquer momen
to em que minha integridade, 
enquanto profissional médico e 
enquanto pesquisador, tenha 
sido · colocada em dúvida. 
Sendo brasileiro e paraense, 
tenho o mais profundo respeito 
e apreço pelo meu país e esta
do, e, fundamentalmente, pelos 
meus colegas de trabalho, 
pelas pes~oas que me têm 
fornecido informações e dados 
de caráter biológico ou socio
cultural, e pelos meus princí
pios éticos e morais. Logo, 
fiquei chocado com a levian
dade das acusações. 

Com os 'karitiana 
Apesar de eu ter processa

do judicialmente os jornais e 
conseguido que ambos pedis
sem desculpas e publicassem 
matéria corrigindo o 
seu erro, o dano já esta
va feito , e, aparente
mente, várias pessoas que 
leram o artigo errôneo não 
leram as retratações publi
cadas em seguida." 

"Como eú disse antes, eu 
estive na aldeia em setembro 
de 1996. Eu fui como consultor, 
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acompanhando uma equipe da 
televisão britânica que traba
lhava em um documentário so
bre lendas da Amazônia para o 
Discovery Channel. Ao chegar
mos à aldeia pela primeira vez, 
após os contatos iniciais com as 
pessoas da tribo, ficou patente 
para mim, como profissional de 

· saúde, que a maioria deles, em 
especial as mulheres, os idosos 
e as crianças, necessitavam de · 
toda a sorte de serviços médi
cos. Conversei então com os 
membros da Associação Ka
ritiana e com o produtor do 
documentário sobre a possibili
dade de conseguirmos medi
camentos para as pessoas mais 
doentes, como parte do paga
mento que os Karitiana requisi
taram para que o documentário 
fosse realizado. 

Ao mesmo tempo, iniciei 
diligências junto à Funai, em 
Porto Velho, para que esta tam
bém enviasse medicamentos à 
aldeia, que na ocasião possuía 
um enfermeiro cedido por uma 
ONG. A aprovação da Associa
ção foi dada, e, em nossa se
gunda visita à aldeia, os medi
camentos foram trazidos para, 
juntamente com aqueles con-

. seguidos junto à Funai, ficarem 
à disposição do enfermeiro. 
Ocorre que, nesse ínterim, o 
contrato do enfermeiro termi

nou e não foi mais renovado. 
·i Por esta razão os Karitiana, 
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nas pessoas do Chefe Garcia 
Karitiana e de dois agentes de 
saúde da própria tribo (Mari
lena e Meireles), me solicitaram 
que ficasse na aldeia após as fil
magens e fizesse os atendimen
tos médicos necessários, já que 
os Karitiana vão diariamente a 
Porto Velho e poderiam trans
ferir as pessoas mais necessi
tadas para a Casa do Índio 
naquela cidade, se necessário. 

Concordei em permanecer 
na aldeia para prestar atendi
mento, voluntariamente, e tra
balhar um pouco na área de 
educação em saúde e treina
mento dos agentes locais, duas 
de minhas especialidades. 

Permaneci na aldeia du
rante mais de três dias, apenas 
para prestar assistência e tra
balhar com educação e treina
mento de saúde dos agentes 
locais. 

Como é sabido de qualquer 
pessoa que já foi a um médico, 
um diagnóstico muito mais efi
ciente e completo de várias do
enças, entre as quais anemias, 

O conhecimento tradicional indígena inclui 
enorme gama de ciência das plantas, 
animais e minerais, que vem sendo indevida
mente apropriada por interesses comerciais 

infecções, malária, hepatite, 
doenças do fígado, níveis de 
colesterol e glicose, HIV e 
doenças genéticas, só pode ser 
feito mediante um exame de 
sangue. Para isso, eu coletei 
algumas amostras. Infelizmen
te, devido a condições de ar
mazenamento e transporte em 
campo, a maior parte do 
sangue coletado não foi passí
vel de análises bioquímicas 
convencionais. Solicitei, então, 
ajuda ao Departamento de Ge
nética da Universidade Federal 
do Pará (UFPA), e o sangue 
coletado dos voluntários foi 
levado para aquele Departa
mento, onde os pesquisadores 
têm as condições necessárias 
para conduzir alguns testes 
diagnósticos para as doenças 
acima mencionadas. 

Doenças . 
O sangue colefado por mim 

está sendo ànalisado na UFPA 
e nunca saiu do Brasil nem 
terá, em hipótese alguma, des-

- tino comercial. 
Conforme minha primeira 

impressão, foram verificadas 

várias doenças entre os Karitia
na, algumas graves, como tu
berculose, outras simples, como 
gripe, a maioria aguda, como 
diarréias, e algumas crônicas 
como hipertensão arterial. To
das estas ocorrências apresen
taram um fator em comum, o 
fato de que nenhum dos enfer
mos estava recebendo trata
mento à época de minha visita 
na aldeia. 

A doença que vem ocorren
do com maior freqüência entre 
os Karitiana é malária, que 
durante minha estadia já havia 
contaminado mais de 73% dos 
habitantes da aldeia em algum 
período de suas vidas. Pessoas 
com tosse produtiva e catarro, 
indicativos de condições tais 
como infecção respiratória agu
da, alergia, pneumonia, bronco
pneumonia e tuberculose, so
mam 24% da população. Ane
mia atinge 21 % da população, 
especialmente crianças, mu
lheres grávidas e amamentando 
e pessoas maiores de 60 anos. 
Além das doenças mencionadas 
acima, foram encontrados 
ainda dois casos de crianças 
com desnutrição protéico
calórica aguda, um caso de 
doença pulmonar obstrutiva 
crônica, um caso de hepatite, 
três possíveis casos de hiper
tensão arterial e um caso de 
pneumonia aguda bilateral. Os 
casos para os quais eu dispunha 
de medicamentos receberam 
prescrições e orientações deta
lhadas, em linguagem apropria
da, tanto em português quanto 
em karitiana. Para os casos 
mais graves; foi recomendado 
que fossem removidos para 
Porto Velho, para receber trata
mento adequado a ser forneci
do pela Funai. Todo o trabalho 
foi feito em conjunto com os 
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agentes de saúde karitiana, e 
assistido de perto por toda a 
tribo, e todas as pessoas atendi
das vieram voluntariamente. 
Um relatório detalhado do tra
balho e várias fotografias ti
radas na aldeia foram enviados 
à Associacão Karitiana em 97." 

Biopiratijria e 
pesquisa 

"Há varias décadas que pes
quisadores internacionais vêm 
ao Brasil coletar material bio
lógico. Muitas destas pesquisas 
têm sido conduzidas com o 
total apoio da F\mai e outros 
órgãos do governo, e com a par
ticipação de pesquisadores bra
sileiros. As amostras Karitiana 
que estão sendo comercia
lizadas nos EUA, por exemplo, 
podem ter vindo de alguma 
destas pesquisas, sem o co
nhecimento dos brasileiros. Isto 
é uma questão a ser seriamente 
investigada pelas autoridades 
brasileiras, pela comunidade 
científica e pela imprensa. Des
de que fiquei sabendo do co
mércio de células imortalizadas 
dos Karitiana, eu tenho investi-
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para os seus doadores, diz o dr. Hilton 

gado a sua origem e o que é 
possível fazer sobre o assunto. 
Em fevereiro de 97, eu, junta
mente com outros. pesqui
sadores brasileiros, iniciamos 
uma mobilização junto ao la
boratório americano, para que 
se pronunciasse sobre a ori
gem do material; e ao deputa
do Geraldo Pastana para so
licitar o possível retomo das 
células ou alguma compensa
ção para os Karitiana. No en
tanto, não recebemos nenhu
ma resposta até o momento. 

É preciso lembrar, no 
entanto, que a maioria abso
luta dos pesquisadores, bra-
sileiros e estrangeiros, tra

balham de forma honesta e 
ética e jamais se envolveriam 
com biopirataria, ou com o uso 
comercial de material obtido 
durante suas pesquisas sem o 
conhecimento e consentimento 
expresso dos doadores, e de to
dos os pesquisadores e institui
ções envolvidas. Eu certamente 
jamais participaria em qualquer 
atividade deste tipo, por isto ser 
contra a minha ética e os princí
pios dos pesquisadores e insti
tuições com os quais trabalho. 
Eu acredito que qualquer pos
sível benefício, de qualquer 
origem, que possa vir de pes
quisas com o material coletado 
de qualquer população deverá 
ser revertido para os seus 
doadores." 

Explorar a Amazônia 
"Primeiramente, acho que a 

preocupação com biopirataria 
não deve se transformar em xe
nofobia. A cooperação nacional 
e internacional entre pesqui
sadores e instituições é funda
mental para a ciência e para o 
crescimento do nosso país. · 

Segundo, acredito que hoje 

já temos excelentes profission
ais brasileiros que podem 
desenvolver trabalhos com 
colegas de outros países em 
condições de igualdade, o que 
nos ajuda a garantir que o co
nhecimento gerado nas pesqui
sas também ficará no Brasil. 

Terceiro, o termo "explo
ração racional da Amazônia" 
não me agrada. "Exploração 
racional" é um termo semelhan
te a "desenvolvimento susten
tável": ambos fazem parte do 
moderno jargão ecologista, 
mas suas definições variam 
consideravelmente, de acordo 
com o interlocutor; e poucos 
acreditam que é possível reali
zá-los na prática. 

Minha opinião é que deve
mos aprender com os povos 
amazônidas (indigenas ou não) 
qual a melhor forma de apro
veitar os recursos da Amazônia, 
de forma a beneficiar o maior 
número possível de pessoas 
dentro e fora da região, minimi
zando os impactos na natureza. 

Isto não é tarefa fácil, visto 
que os interesses econômicos 
sempre preponderaram sobre 
os interesses da sociedade e do 
meio ambiente no Brasil. Final
mente, eu defendo que todos os 
resultados de qualquer pes
quisa devam ser amplamente 
discutidos e avaliados · com as 
comunidades nas quais o traba
lho foi realizado e, caso haja 
possibilidades comerciais envol
vidas, as comunidades devam 
ser integralmente beneficiadas 
com os lucros. Já há no Brasil 
vários protocolos de projetos, 
que incluem tais cláusulas e 
várias outras, que visam a 
garantir a reciprocidade das . 
relações entre pesquisadores e 
comunidades", completa dr. 
Hilton Pereira da Silva. • 
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Vinicius Barros 

O
hip-hop continua a 
ampliar seus espaços 
e já recebe prêmios na 

· área da · música, um 
reconhecimento obje

tivo de que esse tipo de ex
pressão alcançou uma dimen
são que começa a interessar o 
mundo fonográfico. 

No último dia 13 de agosto, 
no Anhembi, em São Paulo, o 
grupo Racionais MCs ganhou o 
prêmio da categoria rap do 
Video Music Brasil (VMB) e foi 
consagrado pela escolha popu
lar como o melhor grupo, o que 
lhe deu a possibilidade de re
presentar o Brasil na Video 
Music Award, que se realizará 
nos Estados Unidos. 

A música que sensibilizou o 

Grupos de hip-hop 
constróem nas periferias 
uma nova consciência 

público foi o Diário de um 
detento, a narrativa da chacina 
do Carandiru, recheada de 
reflexões sobre o destino mar
ginal que afeta parcelas pon
deráveis dos setores pobres da 
sociedade. 

Essa vitória do realismo 
musical que caracteriza o hip
hop, uma música de protesto e 
reflexão social, abre caminho 
para a aceitação do estilo, que 
ganha força cada vez maior 
entre os jovens, atuando, fre
qüentemente, . como um meio 
de conscientização. 

Poucos 
dias depois 
d e s s a 
vitória no Anhembi, o líder dos 
Racionais, Mano Brown, par
ticipava de uma manifestação 
de milhares de jovens em 
apoio à candidatura presiden
cial do candidato da frente 
das oposições, Luís Inácio 
Lula da Silva. 

Abaixo, o leitor encontrará 
um painel de opiniões de inte
grantes dos grupos paulistas 
Doctor Mc's e Sistema.Negro, e 
do brasiliense Gog. Todos têm 
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uma história comum de vivên
cia na pobreza, que . transfor
maram em meditação musical. 

As influências 
Doctor Mc's: Doctor Mc's 

· recebeu bastante influência, 
como do House of Pain, Cy
press Hill, Death Effects, que é 
o estilo Doctor Mc's Bate
Cabeça. Mas o rap norte-ame
ricano influencia bastante no 
nosso trabalho em geral. 

GOG: Você olha lá pra fora, 
mas tenta buscar dentro de 
você o que é que tem identi
dade com aquilo ali. Então, 
dizer que nós sofremos influên
cia de algum artista ou de algu
ma coisa, é perigoso. Nós ouvi
mos muitos tipos de música. 
Cassiano, Tim Maia, Public 
Enemy têm a ver com a gente. 

Nós acreditamos hoje, com 
esse papo de som Gangsta, em 
tudo que se refere à legalização 
de direitos, ligados à busca de 
atrativos para a rapaziada que 
não tem nem razão para viver. 

Sistema Negro: Sem dúvida, 
sofremos influências. Desde o 
começo, nós já curtíamos Thaíde 
e DJ Hum, que foram pioneiros 
do rap nacional, e os próprios 
Racionais. Mas assim, de seguir 
o estilo, nós não temos, não. Nós 
temos um estilo próprio. 

O que é hip-hop 
Doctor Mc's: O hip-hop 

para o Doctor Mc's é uma 
filosofia de vida. A gente vive 
do que faz , e graças a DeU:s a 
gente faz com muito carinho o 
hip-hop. 

GOG: O hip-hop é um esti
lo de vida. Acreditamos que 
todo mundo hoje que quer ter 
uma condição melhor, uma 
casa melhor, quer ter um carro 
para se locomover. O hip-hop é 
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isso aí: é necessidade de melho
ria, é necessidade de respeito e 
dignidade. A gente bate, mais 
uma vez, na teclade que isso aí 
não é nada que queiramos 
roubar de ninguém. A gente 
quer conquistar. Mas, entã:o, 
quem está do nosso lado tem 
que, simplesmente, saber que a 
gente não está atrás de pa
radas que não são nossas. Es
tamos atrás de oportunidade. 
Ninguém está pedindo dinhei
ro. A gente quer apenas opor
tunidade. Porque somos com
petentes: só basta ter um cam
po de trabalho para mostrar
mos isso. 

Sistema Negro: O hip-hop 
para nós é a maior expressão 
de que existem bandas com ta
lento, que podem mudar o 
cenário político e social do 
Brasil. 

1 CULTURA --1 

Música política 
Doctor Mc's: Em São Paulo 

· o hip-hop é um movimento, do 
qual fazem parte o grafite e a 
dança brake. 

GOG: Veja só, existem 
várias maneiras de fazer políti
ca. De repente, a políticà que a 
gente conhece é uma política 
totalmente ultrapassada, a 
política de um governo que 
insiste em manter conchavos. 
A dona Maria que vai ao sa
colão faz política lá, uma políti
ca de boa vizinhança e é nessa 
que a gente acredita, uma 
política de boa vizinhança. Mas 
uma política engajada para 
saber quem pode estar ao nos
so lado, quem realmente nos 
valoriza e quem nos desvalo
riza. 

Essa é a política do GOG: é 
exatamente correr atrás do 
prejuízo, respeitando quem nos 
respeita. 

Sistema Negro: Sem dúvi
da, o hip-hop é uma música 
política. Achamos que pelo hip
hop soltamos algumas idéias 
que ficam reprimidas dentro da 
gente e que não conseguimos 
expor para a sociedade. Então, 
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pelo movimento colocamos pa
ra fora isso aí. 

Doctor Mc's: Tudo o que a 
gente faz é política. Por exem
plo, o ato de nós estarmos con
cedendo uma entrevista para 
você é um ato político. A nossa 
vida é política, só que no nosso 
dia-a-dia existem várias políti
cas diferentes. Existe a política 
que trata de salário, política go
vernamental, e isso é importan
te, porque a gente precisa ficar 
atualizado no que acontece no 
dia-a-dia, na nossa cidade, no 
nosso estado, no nosso país. 

Assim como nós dizemos 
nas nossas letras, diversão sem 
violência, o pessoal se divertin
do, curtindo a vida, porque, real
mente, a vida é muito curta. 
Então, é preciso se divertir bas
tante, mas sem agressão, sem 
violência. Muita paz. 

GOG: Dizer que a gente não 
necessita da política é burrice. 
O analfabeto político é o pior 
que tem, porque ele não sabe 
por que o preço da passagem de 
ônibus está cara, ou por que o 
gás está naquele preço. 

A gente acredita que a po
lítica tem que ser vista não 
como está sendo usada aí, de 
maneira gananciosa. 

Temos que usá-la como 
uma vacina para nos proteger. · 
Por exemplo, a gente está todo 
dia vendo em Brasília altos diri
gentes fazendo o que não de
vem e se reelegendo. 

A rapaziada tem que ter 
consciência, pensar: "Eu votei 
em tal cara, então eu vou ter de 
correr atrás do que ele está 
fazendo. Se ele não fez nada, 
então um abraço". 

Não é nada pessoal, mas vo
cê tá lidando com o quê? - com 
o futuro do país. O país não é 
um prédio. O país é de carne e 

osso; somos nós. 
Sistema Negro: Sem dúvi

da. Todo ser humano tem que 
ser político, para poder sobre
viver, para . poder reivindicar 
seus direitos. Uma vez que nós 
somos governados por políticos 
incompetentes, nós temos que 
ser políticos, para podermos 
superar as dificuldades. 

Queremos provar para todo 
mundo que este é um movimen
to decente, feito por pessoas 
que têm cabeça. Não é porque é 
música rap que o pessoal asso
cia à violência. Mas porque a 
gente tem muitas idéias boas 
para transmitir para as pessoas 
e não coisas negativas, como al
guns pensam. 

Opção de som 
Doctor Mc's: O pessoal do 

Rio só conhecia o que eles 
chamam de funk. O hip-hop é 
muito diversificado. O funk é 
tudo igual. 

O hip-hop que vem de São 
Paulo, que vem do Distrito 
Federal ou mesmo de Minas 
Gerais tem muita coisa legal. 
Em Porto Alegre já existia. Em 
Brasília, em Goiânia, em Belo 
Horizonte, existe. No Rio era 
onde estava faltando, pois deve 
ser o segundo maior mercado 
para o hip-hop. 

GOG: O rap nacional, que é 
a linguagem sonora disso aí, 
tem um objetivo realmente 
revolucionário. No Rio, o que 
mais impressiona são as favelas. 

Pelo menos para nós, não é o 
Corcovado, não é Copacabana, 
mas, sim, a favela da Rocinha, 
Cidade de Deus, a Baixada ... 

Então, nós viemos para ver 
se a rapazida ouve o nosso grito, 
que é sincero. Um grito que 
quer resgatar valores que foram . 
perdidos, esquecidos e tomados 
da gente. 

Sistema Negro: Para o rap 
não existem fronteiras de 
cidades, principalmente para 
nós que viemos de Campinas e 
estamos aqui no Rio. Achamos 
que tem que haver essa co
nexão entre as cidades, para 
que o nosso som possa ser 
difundido melhor. 

Expectativas 
Doctor Mc's: Não desejamos 

virar moda. Nem vai virar, pelo 
seguinte: há várias bandas e 
vários estilos diferentes. Só vira 
moda quando é todo mundo 
igual, 

GOG: Nós já temos uma 
experiência em São Paulo e no 
DF. Acreditamos que onde há 
barraco de madeira, há in
justiça. E onde há injustiça, há 
gente que quer mudar. 

Então, automaticamente, 
essas pessoas terão identifi
cação com o hip-hop, que é 
porta-voz disso tudo, porta-voz 
da rapaziada que não tem outra 
forma de se expressar. 

Sistema Negro: O pessoal 
aqui cansou de samba, cansou 
de funk. Achamos que chegou a 
vez do rap. • 

"Cõlaborou Luciana Barros 
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1 CULTURA Mt®H·• 1 

O sonho dos 1sem-espaço1 

Teatro do Oprimido 
procura patrocínio _ 
para instalar 
centro cultural · 

m sobrado no Cen
tro do Rio, precisa
mente na Lapa. Um 
grupo de teatro à 
procura de patrocí
nio para reformaF o 
prédio e colocar em 
prática uma nova 

proposta de trabalho. Todo 
mundo já viu esse filme. Na ver
dade, o grupo Teatro do Opri
mido1 repete a trajetória de 
muitos outros que buscam o 
benefício da lei de incentivo 
cultural para realizar projetos. 

O caminho é longo e difícil. 
Abrir uma porta no concorrido 
mercado do patrocínio virou 
tarefa complicada. Porém, o 
diretor cultural do Teatro do 
Oprimido, o ator e ex-vereador 
Augusto Boal, acredita na sim
plicidade da proposta e aposta 
na dimensão maior do Teatro 
do Oprimido, que já existe há 
mais de 25 anos com grupos 
atuantes em diversos estados 
brasileiros e no exterior. 

De posse do sobrado na Av. 
Mem de Sá, 31, o Teatro do O
primido quer transformar o an
tigo prédio em centro cultural 
dinâmico, que funcione como 
laboratório de interpretação e 
cenografia, de produção de 
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Claudete Felix, Olivar Bende/ak, Helen Sarapeck, Augusto Boa/, Bárbara Santos, Geo Brito 

espetáculos, sempre aberto a 
apresentações, lançamentos; 
shows, reuniões, ensaios. En
fim, segundo seu diretor, o es
paço dos sem-espaço. 

Cinqüenta países 
· O Teatro do Oprimido é 

um método teatral praticado 
em mais de 50 países. A propos
ta é a descoberta. Cada indivi
duo deve buscar o teatro que 
existe dentro de si. Aprender a 
utilizar essa linguagem teatral 
para o dia-a-dia de suas ativi
dades. O Teatro do Oprimido 
fala das preocupações huma
nas na política, na educação, na 
psicoterapia etc. 

Os grupos realizam cons
tante intercâmbio de idéias e 
trabalho. Atualmente, o grupo 
de Teatro do Oprimido do Rio 
desenvolve projeto em parceria 
com a Prefeitura de Santo 

André (SP) , visando despertar 
o interesse da população para o 
orçamento participativo atra
vés de montagens teatrais, a
tividades de rua etc. 

Em junho do ano passado, 
o grupo esteve em Toronto, no 
Canadá, representando o Brasil 
no 8° Festival Internacional de 
Teatro do Oprimido, com a pe
ça Angu avec farofa . Desse 
intercâmbio internacional sur
giu a necessidade de um espaço 
que reunisse o acervo histórico 
e pudesse abrigar estudantes 
de várias partes do mundo . 

Só falta agóra uma empre-
• sa interessada em cultura pa

trocinar o novo espaço. 

(Ângela Rocha) 

' Centro de Teatro do Opnm1do - Av. Rio 
Branco, 179 - 6º andar - Centro - Rio de 
Janeiro CEP 20040-007 - TeL/Fax: ( 021) 
220 79 40 - E-mail: ctorio@domnin.com.br 
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ESPA O DO LIVRO 
COM A PALAVRA O AUTOR 

'º d 

O assassino das sextas-feiras 
é uma ficção urbana. 
O protagonista é estudante de 
jornalismo, morador de uma 
favela tipicamente carioca. 
O autor, Pedro Porfírio, 
jornalista, autor de peças 
teatrais e livros, ex-vereador, 
preso político e por duas 
vezes secretário de 
Desenvolvimento Social do 
Rio de Janeiro, é dessas 
raras pessoas que tiveràm a 
oportunidade de viver de tudo 
um pouco. Consegue 
expressar no livro toda .seu 
pensamento inco11;formista 4 

um~ ~e~tura ~1cil e int1içante, 
do imcw ao Jlm 
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' 
Quem é o assassino 
das sextas-/ eiras? 

H 
á várias maneiras de 
expressar o pensamen
to inconformista. A 
ficção fabular parece 
mais contundente. 

Porque permite uma incursão 
mais profunda através de cami
nhos livres e surpreendentes. O 
assassino é alguém que faz 
questão de deixar suas vítimas 
nas escadarias da Câmara 
Municipal, de frente para a 
Cinelândia, emblema político do 
Rio de Janeiro. Ele deixa no 
bolso de cada vítima um CD de 
Taiguara com uma espécie de 
sentença. É alguém, portanto, 
dado a atos revestidos de reca
dos simbólicos. A polícia, no 
entanto, prefere caçá-lo entre os 
traficantes das favelas. Esse é o 
pano de fundo. Porque o desen
rolar dos acontecimentos, per
meados de fatos reais, cruza 
histórias quase absurdas, através 
dos quais passo em revista, com 
uma visão cáustica, a realidade · 
nacional, o comportamento hu
mano e a miséria existencial. A 
história acaba girando em torno 
de jornalistas de gerações dife
rentes, um dos quais, de 60 anos, 
expressa sentimentos amargos e 
produz reflexões críticas que dão 
as tonalidades da obra. 

Pedro Porfírio, escritor e teatrólogo, tra
balha na ficção realidades experimen

tadas numa vida política intensa 

A redação de um jornal, as 
escadarias da Câmara 

Municipal do Rio, 
a favela do Jacarezinho, 
todos esses cenários do 
livro fazem parte de sua 
história de vida. Como 

acontece essa mistura de 
ficção e realidade? 

Apesar de produzir uma fic
ção, trabalho com elementos da 
vida real sobre as quais tenho 
pleno domínio. Os jornalistas são 
personagens de classe média que 
vivem, como ninguém, sob o im
pulso de fantasias de poder. 

Perder um jornal é mais do 
que perder o emprego, é perder 
uma arma, O personagem de Ga
briela, repórter que vai se trans
formando sob impacto dos acon
tecimentos, reflete, igualmente, 
"uma juventude que passou por 
uma universidade confinada, dis
tanciada das agruras do seu 
tempo, preocupada quase exclu
sivamente em oferecer diploma
dos ao saturado mercado de tra-
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balho". Na outra ponta, o livro faz 
a crônica das comunidades mar
ginalizadas, do submundo da Ci
nelândia, de uma polícia defor
mada. O assassino, na verdade, é 
uma fotografia da realidade pela 
qual desfila uma história que bem 
poderia ser verdadeira. 

Por que o seu retorno 
editorial veio através 
da ficção policial? 

O gênero permite ir fundo na 
denúncia do Estado hipócrita, 
inspirado numa ideologia elitis
ta, para o qual os pobres são os 
primeiros suspeitos de todos os 
crimes e a favela é o bode expia-· 
tório da violência urbana. O 
aparelho policial é a hipertrofia 
do poder. É na repressão que o 
sistema de classes põe suas 
unhas de fora com maior cinis
mo. Vivi essa experiência, quan
do fui preso político, na ditadu
ra. Testemunhei, ao longo de 
minha vida de jornalista e na 
minha passagem pela vida públi
ca. Não sei se minha próxima 
novela terá o mesmo fio condu
tor, mas pretendo, desde já, tra
balhar sobre os excessos do 
comportamento humano, que 
são caso de polícia. 

O que você acredita ser 
mais surpreendente para 

o leitor: o desfecho da 
história ou o desenrolar 

da trama? 

Do meu ponto de vista, tudo. · 
Até porque eu próprio me sur
preendi com o processo que foi 
engendrando o desdobramento 
da trama. A maior surpresa, po
rém, será a sensação final: o leitor 
concluirá que leu tudo, menos 
uma ijcção policial. 

(Angela Rocha) 
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Viagem no f-e~f-o 

A difícil arte de escrever ao alcance de todos , 
E 

uma exigência, cada vez 
maior do mundo atual, 
que a pessoa saiba se 
expressar com clareza e 

correção no seu idioma. A língua 
portuguesa - gramaticalmente 
falando - é muito complicada e 
gera dúvidas até mesmo às pes
soas mais habituadas a escrever 
e falar corretamente. Sabendo 
disso, a ABNL Editora criou e 
está lançando o SOS língua por
tuguesa - apoio gramatical. 

Com um moderno formato, 
que permite fácil manuseio · e 
proporciona aprendizagem e 
consulta rápida, a obra con
siste num fichário com 51 itens, 
com as mais comuns e variadas 
dúvidas sobre gramática como: 
acentuação, colocação prono
minal, concordância verbal, 
crase, numerais, ortografia, 
pontuação, regência verbal e 
nominal, uso de porquês, mal/
mau, este/esse, isto/isso. 

O trabalho é resultado de 
mais de 10 anos de pesquisa 
das professoras Edna Maria 
Barian Perrotti, doutora em 
Língua Portuguesa, e Marilena 
Esberard de Lauro Montanari, 
mestre em Comunicação e Se
miótica, que visualizaram as 
principais dificuldades no idio
ma, tanto em estudantes como 
em profissionais das mais di
versas áreas. 

Todos nós conhecemos 
profissionais gabaritados nas 
mais específicas áreas de co
nhecimento, mas, incapazes de · 
produzir um simples relatório. 
O resultado pode ser desastro
so. Um erro em um currículo 
pode representar a perda de 
um bom emprego. O profission
al hoje precisa se comunicar via 
internet, passar um fax ou um 
e-mail. É preciso transportar a 

linguagem oral para a escrita 
com clareza e correção. 

Marilena Montanari sugere 
que, antes de tudo, qualquer 
texto tem que passar por uma 
revisão atenta que observe 
alguns importantes critérios, 
como: 
1- Unidade: cada parágrafo deve 
discorrer sobre um assunto. 
2· Concisão: as frases devem 
ser curtas e conter informações 
essenciais. 
3- Ênfase: os assuntos mais 
importantes devem ser desta
cados pelos recursos gráficos 
ou pela ordem em que apare
cem no enunciado. 
4- Paralelismo: o tom do texto 
deve se manter sempre o mes
mo até o fim (formal x informal; 
subjetivo x objetivo). 
5- Clareza: os períodos longos e 
confusos devem ser eliminados. 
Conceitos e termos técnicos 
precisam ser esclarecidos. 
6- Correção: o conhecimento 
gramatical é básico. Sem ele, 
todos os passos anteriores 
serão inúteis. 

Feita essa revisão, verifique 
ainda: títulos, índices, chavões; 
estética geral do texto. 

A idéia do SOS língua por
tuguesa - apoio gramatical é 
justamente ajudar o leitor a 
operacionalizar os conceitos 
gramaticais que ele vai acumu
lando ao longo dos anos de 
colégio e universidade. A versão 
em forma de fichários é prática 
para a maioria das pessoas que 
não dispõem de tempo para fre
qüentar cursos sobre o tema. 

Para obter mais informa
ções sobre o livro ou mesmo 
adquiri-lo, entre em contato 
com a ABNL Editora pelo tele
fone (011) 883 2003 ou pelo fax 
(011) 280-1683. 
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MATSUSHITA 
John P Kotter 

Lições de liderança 
para o próximo Milênio 
relata a história de suces
so do fundador da Gene
ral Eletric japonesa: a 
Matsushita Electric Corporation. 

Uma biografia que é uma verdadeira 
lição para priofissionais voltados para o 
século XXI. Um líder empresarial que não 
se deixou abater e liderou o milagre · 
econômico de seu próprio país. Uma nova 
visão na arte de gerenciar. 
Cod. 536 R$ 43,00 

RUMO À SIERRA 
MAESTRA 
Che Guevara 
e Raú! Castro 

Os diários inéditos 
da guerrilha cubana final
mente são revelados ao público os 
diários inéditos de Che Guevara e Raúl 
Castro com todos os bastidores da re
volução cubana. O livro reproduz docu
mentos, fotos e anotações que revelam 
detalhes nunca divulgados. O prof. 
Emir Sader(UERJ/USP) , um estudioso 
do tema, faz a apresentação do livro. 
Cod. 517 R$ 30,00 

O FUTURO 
DO CAPITALISMO 
Lester Thurow 

Em seu livro ante
rior, Cabeça a ca
beça, o autor mos
trou como a economia 
mundial ficou dividida em três gran
des blocos - Estados Unidos, Europa 
e Japão. Agora, em O futuro do capi
tal ismo, ele analisa as forças e
conômicas, políticas e sociais que 
determinam as grandes mudanças ' 
que ocorrem no mundo atual. O sis
tema capitalista está em cheque, 
acredita Lester Thurow, que visualiza 
o surgimento de um novo sistema 
capitalista, tendo como ativo es
tratégico as habilidades humanas, 
em vez do capital fi nanceiro. 
Cód. 538 R$ 36,50 

CONFISSÕES 
Darcy Ribeiro 

Mais interessante que um livro de Darcy 
Ribeiro só a história de sua vida revelada por ele 
mesmo em CONFISSÕES. Todas as grandes 
emoções, amores, desafios e projetos, relatados 
da forma inteligente e bem humorada qt:Je só ele 
sabia fazer. Um livro imperdível para quem o 
admirava como escritor, intelectual, homem 
público e ser humano peculiar. 
Cod. 518 R$ 33,00 

O FUTURO DA MEGAMIDIA 
Kevin Maney 

A Megamídia é revelada pelo autor de 
forma realista e sensata. Ele desmistifica toda 
essa explosão de novas tecnologias e negócios, 
nos apresenta as grandes personalidades do 
mundo da midia e arrisca previsões polêmicas. 
Um tema fascinante revelada por um obser
vador veterano. 

Vale a pena conferir. 
Cod. 528 R$ 43,00 

O Futuro da 
MEGAMIDIA 
Previsões de Quem Serão 
os Maiores Vencedores e 
Maiores Perdedores nos 

Próximos Cinco Anos 

KEVIN IIANEY 
Aepôrturdt nçilio ' Monty' do USA Today 

UMA HISTÓRIA DA LEITURA -Alberto Manguei 
O leitor e o prazer da leitura é a tônica do livro de Manguei que viajou no 

tempo para descobrir as diversas formas de existência do leitor. Ele consegue unir 
a clareza ao entusiasmo dos apaixonados, escolhendo uma forma de escrita muito 
próxima a do narrador. Um livro escrito para "os amantes da leitura", segundo o 
próprio autor. 
Cod. 516 R$ 33,00 

... ------· 

PLANO REAL - Pára ou continua? 
Entrevistas reveladoras com 20 economistas (por 

vocação ou profissão) : Antônio Lacerda, João Sayad, 
Antônio Lanzana, José Guilherme dos Reis, Antônio 
Heermann, José Júlio Senna, Carlos Fagundes, Maílson 
da Nóbrega, Cláudio Contador, Milton Assumpção, 
Delfim Neto, Paulo Nogueira, Edmar Sacha, Paul Singer, 
Eduardo Suplicy, Paulo Yokota, Gilson Schwartz, Robert 
Appy, Heron do Carmo e Roberto Macedo . 
Cod. 507 R$ 24,90 

A MISÉRIA DO MUNDO 

Pierre Bourdieu 
Sob a coordenação de Pierre Bourdieu, um grupo 

de sociólogos dedicou-se durante três an©s a com
preender as formas contemporâneas da miséria social. 
O resultado veio em forma de" pequenas crônicas de 
uma assistente social abandonada num hospital, de um 
metalúrgico orfão da classe operária, de um direitista 
extremado dependente da tàmília e de tantos outros 
como eles. Ao ler, o leitor vai compreender porque-as 
pessoas fazem o que fazem. 
Cód. 549 R$ 49,00 



BINÔMIO 
José Maria Rabêlo 

O livro conta toda a história de um jornal que 
foi um dos mais influentes e respeitados da 
imprensa brasileira. A aventura do Binômio desde 
seu aparecimento como simples brincadeira de 
estudantes até tornar-se a maior tiragem de Minas e 
das maiores do Brasil. O autor que foi também seu diretor na época, 
reuniu o relato da experiência de seus principais redatores, repórteres, 
fotógrafos e chargistas, como Ziraldo, Borjalo, Raf e outros. 
Cód. 561 R$ 34,00 

SINAL. FECHADO 
A MÚSICA POPULAR BRASILEIRA SOB 
CENSURA 

Alberto Moby 
Sinal Fechado é um estudo da relação 

da música popular brasileira com os dois 
períodos de ditadura da nossa história. A 

música como manifestação cultural de maior pene
tração junto à população, seu papel fundamental na formação 
de uma identidade nacional e, justamente por isso, a preocu
pação dos governos em censurar, para manter uma hegemonia 
de pensamento das classes dominantes. O livro cita, ainda, 
situações e músicas que ficaram famosas pelos cortes ou 
proibições que receberam na época. 
Cód. 469 R$ 23,90 

ADMINISTRAÇÃO DE PEQUENAS 
EMeRESAS 

Enfase na Gerência Empresarial 
Longeneckeer, Moore, Petty 
Um livro importante para ser usado como 

material de estudo acadêmico de administração, 
marketing e finanças. Os autores conseguem incor-
porar as teorias e práticas mais usadas, para que o leitor possa iniciar 
e administrar pequenas empresas. Muitos exemplos do mundo real 
são usados para facilitar a compreensão dos conceitos. Gráficos, 
tabelas e ilustrações comunicam os conceitos-chaves. Exercícios de 
aplicação no final de cada capítulo tornam o livro mais didático. 
Cód. 509 R$ 94,00 

íi10l ==·· INVESTIMENTO À PROVA 
lllk'"'" :ç.:= DE PANICO 

Lições de investimentos lucrativos 
por um expert do Mercado 
Thomas F.Basso 

São dezoito capítulos, onde o autor, de 
~ bOMAS 1, UIIO 

_....... forma simples e objetiva, fornece todos os ca-
minhos que um investidor deve seguir para conseguir bons 

resultados no -mercado. E é ainda com bom humor que Thomas 
Basso, no último capítulo do livro, dá dicas importantes, sugere livros 
como fonte de leitura e deixa o recado: "Aprecie o processo de investir 
melhor! É bom para sua saúde financeira". 
e~.~ M~~ 
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A guerrilha domina grande parte do país e alcançou o status de ator político que não pode ser ignorado, 
quando se pretende buscar uma solução verdadeira para a sociedade colombiana 

O conservador Andrés 
Pastrana anunciou como pri
oridades, ao empossar-se na 
presidência da Colômbia, em 
agosto, a negociação da paz 
com a guerrilha e a reati
vação econômica do país. 
Pastrana, que foi eleito por 
6,4 milhões de votos em 21 
de junho, anunciou que "a 
paz será o fio condutor do 
plano de desenvolvimento" e 
implicará inversões sociais e 
de infra-estrutura de grande 
magnitude nas zonas de con
flito. A busca da paz não será 
só "um desejo coletivo senão 

Chile 

uma estratégia inteligente de 
desenvolvimento econômi
co", assegurou. Para isto, o 
governo criará um fundo 
especial, composto de recur
sos orçamentários e do setor 
empresarial, além de eventu
al ajuda internacional. 

Sobre o problema do 
narcotráfico, Pastrana afir
mou que é necessário avaliar 
os profundos danos que tem 
causado à sociedade colom
biana, e anunciou que fortale
cerá a política de proteção 
aos direitos humanos e per
seguirá os corruptos. De-

Pinochet negocia feriado 
O Senado do Chile 

aprovou por unanimidade a 
derrogação, a partir de 1999, 
do feriado que comemora o 
sangrento golpe de Estado de 
11 de setembro de 1973, 
após um acordo negociado 
pelo ex-ditador Pinochet. 

O militar, senador vitalício 
desde 11 de março, fez um 
acordo com o presidente da 
instituição, Andrés Zaldívar, 
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que tornou possível a substi
tuição do polêmico feriado 
pelo Dia da Unidade 
Nacional, que será comemo
rado na primeira segunda
/eira de setembro. 

O acordo, segundo o 
senador direitista lgnacio 
Pérez, não foi propriamente 
uma eliminação da festivi
dade de 11 de setembro, mas 
uma "mudança" de data. 

nunciou que recebe "um país 
com indicadores econômicos 
gravemente avariados e as 
finanças públicas destro
çadas". Prometeu um plano 
emergencial de recuperação 
econômico-financeira. 

O novo governo se inicia 
com um déficit fiscal que re
presenta 4% do Produto ln
terno Bruto, 15% de desem
prego, uma inflação de 14% e 
um crescimento econômico 
inferior a 3%. O governante 
afirmou que durante seu go
verno haverá redução de 
impostos para empresas que 

O presidente Eduardo 
Frei expressou satisfação 
pelo acordo. O 11 de setem
bro de 1998, quando se 
cumprirão os 25 anos do 
golpe contra o governo cons
titucional de Salvador Allende, 
será o último feriado do 
chamado Dia da Libertação 
Nacional, instituído por 
Pinochet em 197 4. 

Desde o restabelecimen
to da democracia, em março 
de 1990, foram ·apresentados 
sucessivos projetos de lei 
para cancelar "el 11 ", como é 

gerem novos empregos e 
anunciou que sua política 
exterior estará encaminhada 
a fortalecer o poder de nego
ciação da Colômbia. 

Segundo Alejo Vargas, 
pesquisador da Universidade 
Nacional, os problemas se 
agravarão, caso Pastrana não 
consiga a curto prazo uma 
reativação econômica que 
crie muitos empregos. Os 
grupos majoritários da guerril
ha, as Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia 
(FARC) e o Exército de Liber
tação Nacional (ELN), e as 
Autodefesas Unidas da Co
lômbia (paramilitares de direi
ta) anunciaram que negocia
ram a paz com o novo gover
no. Mas, segundo Vargas, os 
resultados deste processo 
dependerão "de como Pas
trana oriente as negociações", 
que seguramente se levarão 
a cabo em mesas indepen
dentes e "com ritmos diversos 
e cumulativos" por parte das 
Farc e do ELN. 

Os analistas concordam 
que Pastrana conta a seu 
favor com uma base de legi
timidade derivada de um 
processo eleitoral no qual 
não se denunciou fraude. 

chamado pelos chilenos o dia 
em que começou a longa 
ditadura de quase 17 anos 
encabeçada por Augusto 
Pinochet. 

Todas as propostas fo
ram aprovadas sem dificul
dade na Câmara dos De
putados, mas sistematica
mente rejeitadas no 
Senado, onde a direita tem 
maioria, graças aos 
senadores biônicos, entre 
os quais há quatro repre
sentantes das Forças 
Armadas e da polícia 
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Congo 
Barril de pólvora 
O conflito na República 

Democrática do Congo 
(RDC, ex-Zaire), iniciado 
pelos insurgentes banyamu
lenges, ameaça transformar
se numa conflagração militar 
sem precedentes na África 
Central. Enquanto os re
beldes continuam seu avan
ço rumo à capital, Kinshasa, 
Angola e Zimbábue man
daram tropas e armamento 
em defesa do presidente 
Laurent Kabila, enquanto 
Uganda e Ruanda se en
volvem na luta do lado opos
to. A internacionalização do 
conflito é vista com temor 
pelos estados africanos e 
pela comunidade interna
cional. Há fortes apelos, 
para que as Nações Unidas 
tomem providências urgen
tes para se evitar uma guer
ra generalizada. 

Kabila, desde o começo 
da rebelião, acusou os vizi
nhos Uganda e Ruanda de 
estarem por trás dos in
surgentes. Os combates co
meçaram no domingo, 2 de 
agosto, días depois que o 
governo congolês determi
nou a retirada do país das 
tropas de Ruanda que aju
daram Kabila, junto com os 
banyamulenges, a destituir o 
ditador Mobutu Ses·e Seko e 
tomar o poder em maio de 
1997. Os banyamulenges 
compartilham a língua e a 
origem étnica com os tutsis 
de Ruanda. 

A luta mais intensa tem 
por cenário o extremo oeste 
do país, próximo à fronteira 
com Angola. O oeste é fun
damental para o governo, 
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porque, além da região ser 
rica em petróleo e fonte de 
importante comércio fluvial , 
a energia elétrica de Kin
shasa procede de uma hi
drelétrica na localidade oci
dental de lnga, agora em po
der dos rebeldes. Segundo 
um analista militar, "os re
beldes pressionaram no o
este para obter concessões 
no leste. Cortando a energia 
elétrica de Kinshasa, tornam 
a situação insustentável para 
Kabila". 

Inicialmente, tanto Ru
anda quanto Uganda des
mentiram ingerência no con
flito. O presidente de Ugan
da, Yoveri Museveni, chegou 
a exigir de Kabila "provas" da 
suposta intervenção de seu 
país e de Ruanda na rebe
lião. E criticou a incapaci
dade de Kabila para reprimir 
as forças insurgentes que 
operam no leste do Congo e 
fora das fronteiras do país. 

A zona ocidental de U
ganda foi de fato atacada 
pelos rebeldes das Forças 
Democráticas Aliadas con
golesas, que mataram sol
dados e civis na localidade 
ugandense de Kasese: O 
ataque aconteceu poucas 
horas antes de uma visita do 
presidente Museveni. Ruan
da também tinha desmenti
do inicialmente as acusa
ções de interferência nos 
assuntos internos do Congo. 
Mas o presidente Bizimingu, 
que apoiou Kabila na sua 
luta contra Mobutu, acusou 
o chefe de Estado congolês 
de "ter mudado muito depois 
de assumir o poder". 

Angola 
Unita quer a guerra 

As Nações Ur.iidas fo
ram incapazes de impor a 
paz em Angola. Apesar de 
todas as decisões da ONU, 
do acordo de paz e da pre
sença de tropas de paz, o 
grupo rebelde de Jonas 
Savimbi parece tão armado 
quanto no momento em que 
a comunidade internacional 
o obrigou ao desarmamento. 

"Aumentou muito o risco 
de retomada da guerra", 
reconhece o secretário-geral 
da ONU, Kofi Annan , em 

· relatório ao Conselho de 
Segurança. "Evidentemente, 
a Unita manteve importante 
capacidade bélica, apesar 
das declarações de que 
estava desmobilizando suas 
tropas", lamentou Annan. 

Angola vive em guerra 
há mais de 30 anos, pois à 

guerrilha contra o colonialis
mo português, até 1975, 
seguiu-se, com a indepen
dência do país, a guerra dos 
grupos pró-Estados Unidos 
contra o regime socialista 
instalado pelo Movimento 
Popular de Libertação · de 
Angola (MPLA) . A Unita, de 
Jonas Savimbi, é o grupo 
adversário que sobreviveu 
estes anos todos, devido à 
volumosa ajuda norte-ameri
cana, zairense e sul-africana. 
Com o fim do regime do 
apartheid na África do Sul e a 
queda do ditador Mobutu no 
Zaire, no ano passado, a 
Unita perdeu suas reta
guardas e aceitou afinal o 
plano de paz coordenado 
pela ONU. Agora, porém, dá 
sinais de que pretende 
retomar a guerra. 

O presidente francês Jacques Chirac, na visita a Angola, acompanha 
trasbalno·antiminas. Calcula-se que centenas de milhares de minas 
estão espalhadas pelo país, representando um perigo constante para 
a população civil, onde continua a crescer o numero de mutilados 
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O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, cumprimenta o novo presidente 
militar, Abdu/sa/am Abubakar, que promete transição à democracia 
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Nigéria 
Corrupção em grande estilo 

A corrupção foi uma 
atividade próspera durante o 
governo do falecido Sani 
Abacha, segundo grupos de 
defesa da democracia na 
Nigéria, que exigiram uma 
investigação para detectar 
bilhões de dólares desvia
dos. O Comitê de Ação 
Conjunta de Nigéria (Jacon) 
emitiu um relatório chamado 

serra Leoa 
Ultimato 
rebelde 
A Frente Revolucionária 

Unida (RUF) deu ultimato ao 
governo de Serra Leoa para. 
que liberte o líder Foday 
Sankó, sob ameaça de uma 
campanha de terror em todo 
o país africano. "Queremos 
que a comunidade interna
cional nos ajude a facilitar a 
libertação Sankó, para que 

"Os Bilhões Perdidos", citan
do áreas críticas que deveri
am ser investigadas pelo 
novo governo militar de Ab
dusalam Abubakar, que 
assumiu o poder em junho 
após a morte de Abacha. O 
Jacon reúne mais de 40 
organizações de direitos 
humanos da Nigéria. O 
relatório assegura que houve 

possa voltar ao país uma 
paz duradoura", disse o por
ta-voz Eldred Collins a uma 
rádio européia. 

Collins não revelou o lo
cal onde se escondem os re
beldes, mas concedeu a en
trevista utilizando 1Jm telefo
ne celular desde o santuário 
da Frente, na região de Kai
lahun, a 320 quilômetros de 
Freetown, a capital. 

Caso Sankó não seja li
bertado, os rebeldes se dis
põem a lançar um operativo 
militar contra "os invasores 
nigerianos e os mercenários 

apropiação indébita de dois · 
bilhões de dólares e que ofi
ciais de alta patente teriam 
embolsado 12 milhões de 
dólares do Fundo de 
Operações de Paz das 
Nações Unidas, entregues à 
Nigéria para suas operações 
na Bósnia. 

A solicitação de uma 
intervenção do governo no 
caso coincidiu com a publi
cação de informações da 
imprensa sobre a descoberta 
de grandes somas de dinheiro 
na casa do poderoso asses
sor de segurança de Abacha, 
lsmaila Gwarzo, e do general 
na reservaJeremiah Useni, um 
dos aliados mais próximos do 
falecido presidente. 

"A corrupção é um pro
blema de todos os habi
tantes de Nigéria. Mas ha
veremos de in,vestigar todas 
as irregularidades", comen
tou Abdusalam Abubakar. 

O jornal inglês The 
Times, num artigo reproduzi
do na Nigéria, afirma que 
Abacha tinha em depósito 
pelo menos 3,6 bilhões de 
dólares nas ...suas contas no 
exterior. O comitê demons
trou que essa quantia bas-

da Guiné, da Grã-Bretanha e 
dos Estados Unidos, que 
ocuparam o nosso país". 
Sankó está detido em local 
não-revelado pelo governo, 
após ter sido extraditado da 
Nigéria em fins de julho, e 
aguarda julgamento por 
entrar ilegalmente no país 
com armamento. Sankó or
denou a seus combatentes 
que respeitassem um ces
sar- fogo unilateral e pediu 
às Forças de Paz da África 
Ocidental (Ecomog) e ao go
verno que o deixassem em 
liberdade. "Se me juntar a 

taria para financiar todas as 
universidades da Nigéria por 
uma década, pagar a dívida 
da Nigeria Airways e criar três 
hospitais de nível interna
cional, entre outras coisas. O 
advogado da organização, 
Femi Falana, comentou que o 
novo governo já dispõe de 
informação , suficiente para 
iniciar as investigações, mas 
não está demonstrando von
tade política em fazê-lo. 

"Confiávamos que para 
este momento o governo já 
tivesse mandado seu pes
soal a Londres para investi
gar a denúncia de The Ti
mes", afirmou. A Nigéria não 
poderá recuperar o dinheim 
roubado, sé os culpados 
não forem processados nos 
tribunais e condenados pe
los. seus delitos. "As Filipinas 
o fez no caso do governo de 
Ferdinand Marcos, e não 
existe motivo para que nós 
não façamos a mesma coi
sa. Caso o governo não to
me a iniciativa, nós iremos 
aos tribunais assim que te
nhamos terminado de reco
lher todas as evidências dos 
atos de corrupção", assi
nalou Falana. (Remi Oyo) 

minhas tropas, estou seguro 
de que vão me escutar e po
rão fim às chacinas e incên
dios", afirmou o líder rebelde. 

Mas a ordem de deter a 
luta nunca foi respeitada pe
las forças insurgentes. Pelo 
contrário, os rebeldes desde 
então intensificaram a cam
panha de terror. No último re
latório da Anistia Internacio
nal consta que mais de 200 
pessoas morreram e "várias 
centenas de homens, mulhe
res e crianças de todas as 
idades sofreram mutilações 
e amputações." 
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Ambiente 
Patentes, 
um novo 

colonialismo 
Tal como acontecia no 

século XIX, quando os ingle
ses levavam da América do 
Sul produtos primários em 
troca dos seus produtos ma
nufaturados, hoje agriculto0 

res latino-americanos com
pram sementes de laborató
rio, produzidas a partir do 
material genético que doa
ram há 20 anos. 

Durante o primeiro Se
minário Indígena de América 
Latina e Caribe, celebrado 
recentemente no México, 
denunciou-se que vários la
boratórios internacionais pa
tentearam, na Europa e nos 
EUA, as propriedades curati
vas de 5 mil das 30 mil plan
tas usadas pela medicina 
tradicional indígena. 

No Brasil , um dos paí
ses com maior biodi-
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versidade do mundo, mais 
da metade das 60 mil espé
cies vegetais conhecidas já 
estão patenteadas pelas 
transnacionais, que não pa
garam um dólar sequer. 

A América do Sul ainda 
é "terra de promessas", se
gundo os especialistas em 
recursos genéticos. Citam o 
caso do Zea diploperennis, 
variedade de milho resisten
te- a qllatro das sete princi
pais doenças do cereal, 
descoberta em 1978. A plan
ta não foi achada nas matas 
e sim cultivada em dois 
hectares de terra, em plena 
serra de Manatlán, no oci
dente mexicano, por uma 
família de indígenas que a 
plantaram por gerações e a 
utilizavam misturada com o 
milho comum, como alimen
to para seus animais na es
tação seca. Seu valor poten
cial, do ponto de vista 
genético, representa milhões 
de dólares. Em artigo publi
cado no Los Angeles Times , 
Alvin Toffler, autor do livro "A 
terceira onda', no qual 
anunciava o surgimento da 

era pós-industrial sustentada 
na alta tecnología, fez pre
visões referentes ao futuro 
da agricultura. Imagina que a 
produção agrícola maciça, 
característica da "Revolução 
verde", será substituída pelo 
cuidado planta pm planta, 
com uso de sensores por sa
télites e a aplicação intensiva 
da biotecnologia. · 

O que anuncia Toffler foi 
descoberto há 20 anos pelas 
empresas químicas transna
cionais, que desde então 
investem elevadas quantias 
em biotecnologia e enge
nharia genética. O novo pa
radigma, através das paten
tes, assegura a essas em
presas o monopólio da pro
dução mundial. As sementes 
transgênicas - geneticamen
te alteradas - podem ser 
imunes a certos herbicidas, 
resistir a mudanças climáti
cas, amadurecer mais rápi
do ou mais lento, produzir 
vegetais mais altos ou mais 
baixos, nutritivamente dife
rentes dos "originais". 

O canadense Pat Moo
ney afirma que, já em 1982, 

um relatório da OCDE - que 
reúne as nações mais ricas -
indicava que "os países em 
desenvolvimento contribuem 
com 500 milhões de dólares 
anuais ao valor da colheita 
de trigo dos EUA". Isso sig
nifica que o aporte real dos 
países do Sul é subestima
do. Mooney acha que "caso 
todas as colheitas impor
tantes na América do Norte 
fossem consideradas, o 
aporte somaria bilhões. " 

"A natureza dessa con
tribução é o germoplasma, 
caracteres genéticos agre
gados às novas variedades 
de culturas em todo o mun
do. O Norte pode ser rico em 
grãos, mas o Sul é mais rico 
em genes." 

Conclui que "o Sul doou 
esse material acreditando 
que seus tesouros botânicos 
seriam parte da herança 
comum da Humanidade, 
Mas o Norte industrializado 
patenteou toda a descen
dência dessa herança e 
agora coloca suas sementes 
em todo o mundo com gran
des lucros". (Daniel Gatti) 

A Rússia capitalista continua em 
crise: finanças em desordem, 
incapacidade de pagar 
compromissos, desemprego, 
atrasos salariais (na foto, 
mineiros em protesto na Duma), 
crescente dependência externa. 
A crise russa espraiou-se pelo 
mundo, abalando bolsas de 
valores, aguçando o faro de 
especuladores e ameaçando, 
segundo alguns analistas, 
provocar uma recessão mundial. 
A demissão do gabinete e as 
pressões para o presidente Bóris 
Yeltsin renunciar aumentaram a 
tensão no final de agosto e 
começos de setembro, quando 
um combalido Yeltsin recebeu a 
visita de um não menos abalado 
Bill Clinton, ainda sob os ecos 
do caso Monica Lewinsky e dos 
bombardeios ao Afeganistão e 
Sudão 
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Acuado pelo escândalo de 
seu romance com uma 
jovem, o presidente Clinton 
ordena o bombardeio 
de supostos alvos 
terroristas em países 
islâmicos, dando início a uma 
etapa de grande tensão 
internacional em que 
prevalece a antiga Lei de 
Talião: olho por olho e dente 
por dente 

Um explosivo 
xadrez 
44 

Acuado pelo escândalo 
com Mônica Lewinsky (foto 
ao lado), o presidente Clinton 
usou o atentado contra 
as embaixadas norte
americanas no Quênia 
(foto acima) e na Tanzânia 
como justificativa 
para bombardear 
o Sudão e o Afeganistão 



Maria Isabel dos Santos 

ue a arte imita a vida 
é um ditado antigo. 
A novidade deste fim 
de século tão contur
bado é que a vida 

tamfl · ·ta a arte. Que o di
gam as vítimas do inesperado 
desdobramento do affair Clin
ton-Mônica Lewinsk:y! 

Elas pagaram com a vida, 
nos longínquos territórios do A
feganistão e do Sudão, pela a
ventura diversionista que o pre
sidente dos EUA se dispôs a 
protagonizar, para desviar a a
tenção mundial do escândalo 
em que se envolveu e no afã de 
recuperar a imagem de estadis
ta com autoridade diante do 
terrorismo. O mesmo roteiro do 
recente · filme norte-americano 
Wag the dog (Mera coincidên
cia), em que um chefe de Esta
do norte-americano inventa u
ma guerra na Albânia para se li
vrar das repercussões de um es
cabroso caso amoroso ... 

. Na vida real, aviões dos Es
tados Unidos atacaram, em a
gosto, alvos no Afeganistão e 
Sudão, dois países controlados 
pelo fundamentalismo islâmico. 
Isto ocorreu apenas três dias 
depois que Bill Clinton admitiu 
uma "relação imprópria" com a 
estagiária da Casa Branca, e no 
mesmo dia em que Mônica de
talhava para o júri minúcias 
práticas de seus encontros com 
o presidente. O bombardeio 
cassou as manchetes que a es
tagiária ia ganhar nas edições 
do dia seguinte. 

A razão dada foi a necessi
dade de neutralizar aqueles a 
quem Washington acusa de es
tar por trás dos atentados con
tra suas embaixadas no Quênia 
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· e na Tanzânia ( ond€ morreram 
300 pessoas, entre elas 12 norte
americanos), o dirigente saudi
ta Ossama bin Laden. Funcio
nários de Washington afirma
ram que todos os alvos estavam 
vinculados ao milionário árabe 
( ver quadro). 

Porém, o jornal paquistanês 
em língua inglesa The News ti
nha publicado - antes das reta
liações norte-americanas con
tra o Sudão e o Afeganistão - u
ma matéria na qual Bin Laden 
desmente sua participação nos 
atentados, mesmo admitindo 
que "seguirá enfrentando os 
Estados Unidos e Israel". Aliás, 
foi só após a agressão norte-a
mericana que o líder islâmico 
anunciou, através de seu porta
voz em Londres, que a guerra 
começou. "Será uma luta violen
ta e sem piedade", disse. 

·o chefe do Estado Maior 
Conjunto, general Hugh Shel
ton, disse que os bombardeios 
"não foram uma simples respos
ta a um ato específico, mas um 
esforço concentrado para de
fender os cidadãos e interesses 
dos Estados Unidos contra a a
meaça terrorista". Curiosamen
te, nada se falou em Washington 
sobre o número de vítimas dos 
ataques, seja de combatentes 
ou de civis. Mas testemunhas 
afirmaram que pelo menos onze 
pessoas morreram e 53 ficaram 
felidas no Afeganistão. Já os 
números divulgados no Sudão 
falam em "vários" operários 
mortos na fábrica de medica
mentos destruída pelos mísseis 
norte-americanos e em 300 tra
balhadores desaparecidos, in
cluindo numerosos técnicos. 

Em perigosa amostra de até 
onde pode ser capaz de ir, Clin
ton argumentou que, às vezes, a 
lei e a diplomacia não são sufi-

Um explosivo , 
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cientes, e que, nesse caso, ares
posta tinha que ser direta, por
que havia provas de que os 
terroristas estavam planejando 
novos ataques contra alvos nor
te-americanos. Diante desse ti
po de argumentação, o senador 
republicano Dan Cook pergun
tou: "Se Clinton confessou ter 
mentido para nós há 72 horas 
(referindo--se à confissão públi
ca no caso Lewinsk:y), como po
deremos ter certeza de que está 
falando a verdade agora?" 

Por sua vez, Hala Maksoud, · 
. presidente do Comitê Árabe-A
mericano contra a Discrimina
ção, com sede em Washington, 
considerou "apressada" a reação 
dos Estados Unidos. 

Medo da impotência 
Autoridades arabes reagi

ram aos bombardeios, afirman
do que o alvo real da agressão 
era a orientação islâmica do go
verno do Sudão e do grupo Ta
libã do Afeganistão. De fato, no 
Sudão impera a lei islâmica 
(Sharia), a qual o movimento 
Talibã aplica também, com má-

. ximo rigor, em quase todo o ter
ritório do Afeganistão, hoje sob 
o seu controle político-militar. 
Abdel Bassat Sabdrat, assessor 
político do presidente Al Bashir, 
do Sudão, qualificou a agressão 
de "ação terrorista." E acrescen
tou: "Fomos agredidos, porque 
o sangue árabe é o mais barato 
no mundo atual." 

De fato, os ataques com os 
mísseis Tomahawk Cruise, que 
tiveram o seu batismo na guer
ra do Golfo e agora estão muito 
mais aperfeiçoados, acontece
ram depois ·que vários altos diri
gentes mundiais manifestaram 
seus temores em relação a uma 
provável perda de poder inter
nacional dos Estados Unidos, 
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Quem 
é Bin 
Laden? 
O 

ssama bin Laden, o milionário funda
mentalista saudita, acusado pelos Esta
dos Unidos de planejar atos terroristas 
contra o Ocidente, reside no Afega
nistão. As autoridades norte-america

nas já intimaram os dirigentes talibãs a entregá-lo, 
mas o líder supremo do movimento, Muhammad 
Omar, respondeu que nenhuma pressão obrigará a 
entregar Bin Laden aos Estados Unidos ou ao 
Paquistão. Bin Laden não teve "nenhum vinculo 
com os atentados contra as embaixadas dos 
Estados Unidos, nem tem poder nem recursos 
para levar adiante atentados em lugares tão 
longínquos da África", assegurou Omar. 

A lealdade de Omar a Bin Laden só pode ser 
entendida no contexto histórico. O suposto terro
rista chegou ao Afeganistão semanas após a 
invasão soviética, em 1979. Então com 22 anos, 
filho de ricos empresários da construção civil da A
rábia Saudita, ele se juntou aos guerrilheiros is
lâmicos que combateram a intervenção soviética. 

Os soviéticos se retiraram do Afeganistão em 
1989 e Bin Laden se mudou para o Sudãu, onde já 
tinha sido imposta a lei islâmica. A partir daí, ori
entou sua atividade no combate ao governo da 
corrupta monarquia da Arábia Saudita, que em 
1991 tinha sido aliada dos Estados Unidos na guer
ra do Golfo contra o Iraque. Em 1994, as autori
dades sauditas caçaram a sua nacionalidade, e em 
maio de 1996 o governo do Sudão, enfrentando 
sanções internacionais por um suposto apoio ao 
terrorismo, o pressionou a abandonar o país. 

Bin Landen se mudou, então, com um grupo 
de colaboradores ao Afeganistão. Ele conhecia há 
muitos anos atrás o mullah Omar, que tinha sido 
importante dirigente de Hizb-e Isiami, um dos 
sete partidos da Aliança Islâmica Mujaidin, que 
combateu os soviéticos. 

Para surpresa de muitos de seus aliados, 
Washington não se manifestou contra o curso dos 
acontecimentos quando o Talibã tomou Cabul. O 
Departamento de Estado declarou naquele mo-
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mento que o movimento Talibã não tinha feito 
"nada censurável". No fundo, os interesses co
merciais falaram mais alto. 

Em maio de 1997, agentes da CIA tentaram, 
sem sucesso, seqüestrar Bin Laden, depois que ele 
mudou-se para uma localidade vizinha a Kan
dahar, a base dos talibãs e de seu líder supremo, 
Mullah Omar. 

As recentes vitórias militares do Talibã, que já 
controla 90% do país, aumentaram as esperanças 
dos rebeldes de obter o reconhecimiento interna
cional, o que por enquanto não tem acontecido. 
Consciente disso, Washington tentou oferecer seu 
reconhecimento em troca de Bin Laden, mas a 
oferta foi rejeitada. 

Dessa forma, Bin Laden 1se transformou, sem 
querer, em um catalizador da redefinição da am
bígua política de Washington em relação ao movi
mento Talibã. (Dllip Hiro) 
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após meses de passividade em 
frentes chaves. Eles criticavam 
o que chamavam de lentidão 
Clinton para responder às a
meaças de líderes estrangeiros 
como o presidente do Iraque, 
Saddam Hussein, ou o líder 
sérvio Slobodan Milosevic. 
"Realmente, fomos ineficazes 
nos últimos meses. Fora a visita 
à China e o acordo com a União 
Européia sobre o Irã e Cuba, 
não fizemos nada de relevante", 
admitiu um alto funcionário do 
Departamento de Estado. 

Segundo essas opiniões, a 
passividade de Clinton, seja por 
seus problemas pessoais e le
gais por causa do escândalo se
xual, ou por seus crescentes 
problemas com os republicanos 
no Congresso, debilitou a po
sição de Washington em regiões 
estratégicas. 

No começo de agosto, Tho
mas Friedman, encarregado da 
coluna "Assuntos Exteriores", 
do The New York Times, agi
tou Washington ao sugerir a 
renúncia de Clinton, se o pres
idente estivesse distraído 
demais para enfrentar esse 
tipo de desafio. Desde então, 
numerosos colunistas, muitos 
deles democratas, têm se man
ifestado a favor da renúncia do 
presidente. 

Friedman lembrou que 
Washington sofreu uma série de 
derrotas de política exterior nos 
últimos meses, enquanto países 
inimigos e aliados ignoravam ou 
atacavan os interesses dos 
Estados Unidos. Em maio, por 
exemplo, a secretária de Es
tado, Madeleine Albright, emi
tiu um ultimato público ao pri
meiro-ministro de Israel, Ben
jamin Netanyahu, para que as
sinasse o plano dos Estados U
nidos para retirada de suas tro-
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pas da Cisjordânia. Netanyahu 
ignorou a ameaça e lançou uma 
campanha de pressão para que 
o ultimato fosse retirado. Clin
ton tirou o apoio a Albright e, 
como resultado, o processo de 
paz iniciado em Oslo pode ter 
entrado na sua fase terminal. 

No mesmo mês, a Índia fez · 
cinco provas nucleares, golpe
ando gravemente a política de 
não-proliferação do governo 
norte-americano. Apesar de in
tensas pressões, inclusive cha
madas telefônicas de Clinton ao 
primeiro-ministro Nawaz Sha
rif, a Casa Branca também não 
teve como evitar que o Paquis
tão continuasse com suas pró
prias experiências nucleares. 
Clinton impôs sanções contra 
ambos os países, segundo exi
gem as leis existentes, mas logo 
depois, sob a pressão de . em
presários e interesses agroin
dustriais norte-americanos, se 
esforçou junto ao Congresso 
para retirar as mais duras. 

Em junho, quando Milosevic 
lançou ofensivas contra alba
neses em Kosovo, Washington 
respondeu com novas ameaças, 
inclusive uma possível inter
venção 'militar. Milosevic as 
ignorou. E desde então, uns 500 
civis de Kosovo morreram e 200 
mil foram deslocados de 
seus lares por táticas 
de "limpeza étni
ca" que criaram 
um dos piores 

O bombardeio 
norte-americano 
causou 
vítimas civis, 

a respeito das 
quais não houve 
pronunciamento 
oficial em 
Washington 

Um explosivo 
xc:ac:::lr~z 

desastres humanitários de 1998. 
A crescente sensação de 

impotência aumentou em julho 
após o fracasso de Clinton para 
que o Congresso aprovasse 18 
milhões de dólares que o Fundo 
Monetário Internacional neces
sita, enquanto a crise econômi
ca asiática persiste e avança. 

Cutucando a onça 
com vara curtêf 

Mas se antes pediam res
postas enérgicas, hoje a maioria 
dos analistas políticos acredita 
que a forma encontrada por 
Clinton para dar uma resposta a 
seus críticos pode ter sido uma 
faca de dois gumes. 

Num primeiro momento ele 
até pode ter colhido as glórias 
de uma agressão que o recolo
cou na mídia como um diri
gente com autoridade, mas a 
médio e longo prazo pode ter 
que pagar um preço altíssimo 
por ter dado motivos, com a sua 
iniciativa desastrada, para o 
avanço dos grupos islâmicos 
mais radicais, justificando o uso 
generalizado de terrorismo con
tra alvos norte-americanos em 
todos os cantos do Planeta. 

Nos países islâmicos, foi i
mediata a reação diante dos 
bombardeios norte-america-



O Mossad estaria 
envolvido 

º
ex-chefe da agência de inteligên
cia do Paquistão, Hamid Gul, que 
é também líder político de 

Tehreek-e-lttehad (Movimento pela Uni
dade), acusou os serviços de inteligência 
de Israel, conhecidos como Mossad, de 
serem os verdadeiros responsáveis pe
los atentados contra as embaixadas dos 
Estados Unidos no Quênia e na Tan
zânia, e estopim dos bombardeios norte
americanos contra o Afeganistão e o 
Sudão. 

Gul sublinhou que Israel também es
teve por trás da evolução cada vez mais 
comprometedora do caso Lewinsky para 
o presidente Bill Clinton. (O pai de Mô
nica é um influente membro da comu
nidade judaica norte-americana.) O Mos
sad, segundo a denúncia · de Gul, teria 
decidido agir no sentido de debilitar a 
figura do presidente dos Estados Unidos, 
quando constatou que ultimamente a 
administração Clinton estava cedendo 
diante dos países árabes. "Mas quando 
os israelenses se convenceram de que 
nem o escândalo sexual era suficiente, 
decidiram partir para o ataque às em
baixadas, de forma a fazer com que os 
árabes aparecessem como os culpados", 
acrescentou Hamid Gul. 
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nos. O governo sudanês protes
tou formalmente perante o 
Conselho de Segurança da 
ONU. Organizações radicais 
muçulmanas asseguraram que 
vão se vingar, inclusive com a
tentados contra Israel. 

''Vamos agir dentro da lei in
ternacional civilizada. Levamos 
uma queixa ao Conselho de 
Segurança, porque fomos víti
mas de uma agressão injustifica
da", disse o embaixador sudanês 
na ONU, Elfatih Erwa Erwa. 

O líder do grupo islâmico 
Ramas, Yusuf Ahmed Yassin, 
anunciou em Gaza que seu 
grupo adotará represálias, mas 

Saúde em colapso 

O bombardeio da fábrica de 
medicamentos por aviões 
norte-americanos vai a

profundar a crise da saúde públi
ca do Sudão. A denúncia é do 
próprio presidente Omar Hassan 
ai Bashir. Ele assinalou, diante 
de mais de 80 correspondentes 
estrangeiros, que chegaram às 
pressas a Cartum após os inci
dentes, que problemas como o 
bloqueio imposto pelos Estados 
Unidos e a guerra civil tornarão 
quase impossível a importação 
de remédios. 

Desmentindo a afirmação do 
presidente Bill Clinton, no. senti
do de que o alvo seria "uma fá
brica de armas químicas", as au
toridades do país imediatamente 
denunciaram que as instalações 
destruídas em seu território eram 
da Companhia Industrial Farma
cêutica AI Shifa, inaugurada há 
dois anos e considerada como a 
mais moderna da África. A indús
tria era propriedade do em
presário saudita S. ldris, que 
teria investido mais de 80 mil
hões de dólares no complexo. 

Com uma dívida externa su-

não diretamente contra os Es
tados Unidos, e sim contra ob
jetivos de Israel "em terra pa
lestina". O partido islâmico 
Hezbollah (aliado do Irã) tam
bém informou que cometerá 
atentados em vingança. "Os 
norte-americanos estão enga
nados se pensam que podem 
espalhar o terror entre árabes e 
muçulmanos", disse um comu
nicado do grupo. Por sua vez, o 
presidente de Líbia, Muammar 
Gaddafi - ele mesmo vítima de 
ataques aéreos dos Estados 
Unidos contra o seu país, num 
dos quais morreu uma filha 
adotiva - telefonou ao presi-

perior a 1 O bilhões de dólares, o 
Sudão está mergulhado numa 
custosa guerra civil entre o go
verno fundamentalista islâmico e 
a minoria cristã do sul. 

Ghazi Suleiman, assessor 
legal de EI Shifa (a suposta fábri
ca de armas químicas), declarou 
por sua vez que antes do bom
bardeio, o laboratório produzia 
60% dos medicamentos utiliza
dos no Sudão. "Os ataques aére
os dos Estados Unidos provoca
ram grande dano à nossa indús
tria farmacêutica", disse AI 
Bashir. A fábrica destruída tinha 
sido visitada pelo presidente de 
Burkina Faso, Blaise Campaoré, 
e pelo primeiro-ministro da Malá
sia, Mahatir Mohamad, em suas 
recer:ites visitas ao Sudão. 

O ataque militar dos EUA a
conteceu em meio a uma grave 
crise na saúde pública do país, 
causada pela fome. Pelo menos 
2,4 milhões de pessoas correm 
risco de morrer de fome no sul , e 
2,6 milhões em todo o país 
(quase 10% dos 27 milhões de 
sudaneses, segundo dados do 
Programa Mundial de Alimentos 

dente Al Bashir para expressar
lhe a sua solidariedade, e lide
rou em Tripoli, a capital líbia, 
uma manifestação de protesto. 

O jornal de Qatar (um dos 
ricos emirados árabes do Gol
fo) Al Sharq, publicado em in
glês, condenou em um editorial 
os ataques norte-americanos 
contra o Afganistão e o Sudão. 
Segundo o Al Sharq, os Esta
dos Unidos "usam a força para 
resolver os problemas mundi
ais", numa volta à "lei da selva". 
"É uma reação terrorista con
tra um ato de terrorismo", 
escreve o editorialista, para 
quem Washington sequer tinha 
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(PMA). Esse número não inclui . 
as 100 mil pessoas em situação 
de risco na zona das montanhas 
Nuba, sob controle do EPLS, no 
norte. "A situação é alarmante no 
sul, onde o índice de desnutrição 
aumentou 60%", advirtiu o PMA. 
Os medicamentos para o trata
mento dos desnutridos procedi
am principalmente da fábrica 
destruída pelos aviões norte
americanos, a maior do Oriente 
Médio, segundo relatório divul
gado por EI Shifa. 

Segundo Suleiman, o labo
ratório produzia antibióticos e 
medicamentos contra a malária, 
hipertensão, diabetes, úlcera, tu
berculose e reumatismo, com 
componentes importados dos 
Estados Unidos, Suécia, Itália, 
Stiíça, Alemanha, Índia e Tai
lândia. 

O engenheiro britânico que 
construiu a fábrica confirma que 
era exclusivamente um labo
ratório de remédios. "Conheço 
muito bem o projeto e não serve 
para a fabricação de armas quí
micas", declarou o ex-admin
istrador técnico Tom Carnaffin ao 

certeza da responsabilidade de 
Laden nos atentados contra as 
embaixadas dos Estados 
Unidos no Quênia e na 
Tanzânia, antes de lançar os 
ataques. 

A agressão norte-america
na também espalhou o pesimis
mo em relação à possibilidade 
de se continuar com o processo 
de paz entre árabes e israelen
ses. Os dirigentes libaneses, pa
lestinos e sírios acham que os 
bombardeios ordenados por 
Clinton tiram dos Estados Uni
dos e da comunidade mundial a 
autoridade pará condenar as 

CAOrnNOS 208 

semanano britânico The Ob
server. "Somente mudanças radi
cais poderiam permitir ao labo
ratório fabricar armas químicas", 
assinalou. 

O presidente AI Bashir exige 
que os Estados Unidos peçam 
desculpas públicas ao seu país 

operações militares de Israel 
contra os seus vizinhos. Do 
mesmo sentimento partilha 
boa parte da opinião pública 
israelense, que anseia pela 
retomada do processo de paz. 

Foi bem ilustrativo o editor
ial do jornal Haaretz, um dos 
mais influentes de Israel, lamen
tando que Clinton acabasse, 
com a sua atitude precipitada, 
fazendo o jogo de Netanyahu, 
que agora não tem a temer nen
huma pressão norte-ame1icana 
no sentido de voltar à mesa. de 
negociações com palestinos e 
libaneses. 

pelo ataque, e caso Washington 
se recuse a fazê-lo, pretende 
levar o caso perante a Corte 
lriternacional de Justiça e a Liga 
Arabe. "Exigiremos compensa
ções1pela destruição da fábrica e 
pelos trabalhadores mortos no 
ataque", anunciou. (Nhial Boi) 



Como se fabrica 
um notícia Texto e fotos: Beatriz Bissio 

com a sofisticação e o poder ~ue a mídia vem 
adquirindo, fica difícil divulgar uma versão 
diferente de um fato, mesmo 
quando ·a versão oficial não é senão uma farsa 

ontada para servir a interesses escusos 
As instalações bombardea

as no Sudão pelos aviões nor
~e-americanos eram de uma pe
. gosa indústria de armas ' quí

micas ou de uma moderna po
rém inofensiva fábrica de me
tlicamentos? Alguns, poucos, 
dep©imentos, que estão sen
do divulgados sem estarda-' 
lhaço e sem grandes man
chetes parecem indicar 
gue os mísseis Toma
hawk Cruisse última 
versão destruíram 
mesmo uma indústria 
farmacêutica. Mas a 
maioria dos milhões 
de telespectadores 
que foram informa
dos com riqueza de 
- detalhes sobre a 

ameaça para a 
segurança nor
te -americana, 
ou seja, a "fábri
ca de armas 
químicas", ja
mais tomará 
conhecimento 
da nova ver
são dos fatos. 
Para eles, 

continuará a 

valer a primeira ( e única) ver
são que lhes foi fornecida pela 
mídia. · 

Esse grave episódio mostra 
como é relativamente fácil para 
uma potência como os Estados 
Unidos manipular a informação 
de forma a induzir na opinião 
pública conclusões equivoca
das, porém necessárias para a 
defesa dos seus interesses. No 
caso da agressão ao Sudão, o 
intuito era eliminar qualquer 
sentimento de revolta diante de 
um ato que constitui uma fla
grante violação à _lei interna
cional e custou a vida de civis 
inocentes. 

Pessoalmente tive várias 
oportunidades, na minha vida 
profissional de correspondente 
internacional, de comprovar 
como se forjam essas mentiras 
que são divulgadas pelo mundo 
afora como inquestionáveis ver
dades. 

A primeira experiência foi 
· no começo de minha carreira, 
quando com Neiva Moreira fize
mos um périplo de vários meses 
pela África e pelo Oriente Mé
dio. Naquela altura, nos anos 
setenta, o mapa político do 
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mundo era muito diferente ·do 
atual. A Guerra Fria dividia os 
povos com fronteiras que não 
constavam nos mapas e os 
anseios dos países pobres de 
conquistarem um futuro melhor 
era distorcido pelo prisma da 
intolerância ideológica, fazen
do-o aparecer como um conluio 
comunista. Nesse marco, a 
Somália - governada então por 
um general, Siad Barre, que 
alfabetizou o seu povo e o im
buiu de um sentimento de soli
dariedade1 - era aos olhos de 
certos países do Ocidente "um 
satélite da União Soviética". 

Estando nós dois na So
mália chegou a Mogadiscio um 
grupo de jornalistas de dife
rentes nacionalidades, repre
sentando várias agências de no
tícias internacionais. Eles ale
gavam ter informações fidedig
nas - documentadas inclusive 
por fotos de satélite - de que o 
governo somáli tinha cedido aos 
soviéticos uma base naval na 
longínqua cidade portuária de 
Bérbera, ao norte do país, sobre 
o Mar Vermelho. De nada servi
ram os dementidos do presi
dente. As agências veiculavam 
insistentemente que a tal base 
soviética constituía uma a
meaça à paz na região e o clima 
em torno da Somália - que 
naquele momento ocupava a 
presidência da Organização da 
Unidade Africana (OUA) a mais 
representativa organização po-
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Neiva Moreira 
observa as 
supostas fotos 
de satélite qi.Je 
serviram de 
estopim para a 
denúncia 
ocidental sobre 
a base soviética 
na Somália 

lítica do continente - ia se tor
nando a cada dia mais tenso. 

Bom estrategista, pela sua 
formação militar, Siad Barre 
decidiu tomar então a ofensiva, 
e convidou todos os jornalistas 
estrangeiros que estavam no 
país e alguns correspondentes 
sediados em Nairóbi (na vizinha 
Quênia) a visitarem Bérbera e 
ín loco constatarem que não 
existia a base soviética. Lá 
fomos todos nós, uns vinte jor
nalistas, de avião oficial até 
Hargeisha, primeiro - antiga 
capital da Somália britânica, no 
norte do país ( o sul fora colo
nizada pelos italianos) - e 
depois de helicóptero militar 
até Bérbera. 

Para quem não tem idéia de 
que região é aquela é bom lem
brar que se trata de uma área 
de trópico, quase deserta, onde 
as temperaturas costumam a
tingir os 50°. E nós chegamos 
perto do meio dia ... 

Os jornalistas da agência 
Reuters eram os que coman
davam a equipe, com suas 
grandes fotos de satélite - uma · 
novidade naquela época - nas 
quais eles asseguravam que cer
tas manchas indecifráveis mos
travam sem margem para dúvi
das a localização da base so
viética. A visão real que todos 
nós estávamos tendo, no entan
to, em nada parecia ratificar 
essa denúncia: Bérbera parecia 
um sonolento porto, que em al-

Um exploalVo 
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gum momento do passado vi
vera momentos de esplendor e 
depois perdera o seu valor es
tratégico. Só um navio enferru
jado estava ancorado no cais. 

Sob um sol implacável fo
mos percorrendo toda a área, 
afastando-nos do porto, guia
dos sempre pelos colegas dos 
mapas. Se passaram algumas 
horas, tal vez, em que perambu
lamos sem destino até que 
encontramos no meio das a
reias daquele quase deserto 
uma precária instalação militar 
- um galpão de zinco - com um 
jovem soldado modorrento a 
vigiar a entrada. Apresentados 
pelo guia somáli que nos acom
panhava, fomos logo entrando, 
por ordens dos colegas dos 
mapas. Caminhamos naquele 
galpão e fora dele em todas as 
direções sem nada encontrar. 

Entre frustrados e diver
tidos, Neiva e Jean-Claude Po
monti, correspondente do Le 
Monde, sediado em Nairóbi, 
perguntaram então: "E agora?" 

A resposta dos jornalistas 
das fotos de satélite foi rápida: 
"Nada nos faz crer que não e
xista base soviética. Simples
mente não conseguimos vê-la!" 

E efetivamente, apesar de 
todas as evidências em con
trário, só um pequeno quadro 
no Le Monde (o editor achou 
que não merecia mais do que 
isso) e uma matéria nos cader
nos do terceiro mundo con
taram a história tal qual foi. 
Para o resto do mundo, infor
mado pelas agências represen
tadas pelos colegas dos mapas e 
das fotos, a base estava lá. 

O empenho do Ocidente em 
denegrir a imagem interna
cional da Somália e da União 
Soviética se explicava por argu
mentos ideológicos. Porém, a 
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interpretação nordestina de 
Neiva acrescentou mais um 
motivo: "Na minha terra há um 
passarinho que se chama tero
tero", disse Neiva aos jornalistas 
somális que o entrevistaram ao 
nosso regresso de Bérbera. · "É 
um bichinho muito inteligente. 
Para proteger o seu ninho, ele 
põe o ovo em um lugar e vai 
cantar em outro. Pois bem, eu 
acho que os norte-americanos 
ao denunciarem a existência de 
uma base soviética estão fazen-

. do como o tero-tero. Eles estão 
construindo uma base naval na 
ilha de Diego Garcia, no Oceano 
Índico, a poucos quilômetros do 
Mar Vermelho. Isso é um fato. É 
estão "cantando" em Bérbera: 
inventando uma base soviética, 
para distrair a atenção mundial 
de seus verdadeiros objetivos." 

O arsenal dai 0'LP 
Entre outras várias expe

riências no mesmo sentido que 
pude acompanhar ao longo de 
mais de vinte anos de profissão, 
houve uma outra que me 
chocou de forma particular. Era 
o ano de 1982. Estávamos com 
Neiva Moreira no Líbano, fazen
do uma reportagem sobre a 

vida dos refugiados palestinos e 
sobre as lutas internas entre as 
facções militares libanesas, ao 
tempo que discutíamos, com 
dirigentes da OLP a publicação 
de uma edição em árabe de 
cadernos do terceiro mundo, 
projeto que eles depois tiveram 
de abandonar, quando foram 
obrigados a se retirarem do 
Líbano e recomeçar a luta a 
partir da Tunísia. 

Um certo dia, ao voltarmos 
dos campos de refugiados de 
Chabra e Shatila e Burj-el
Baraime escutamos o vôo ra
zante de aviões que não soavam 
como os que habitualmente fa
ziam a rota comercial. Era a in
vasão israelense, que começou 
com um impiedoso bombardeio 
de Beirute. Passada a confusão 
inicial, e quando parecia que os 
aviões não voltariam - aca
baram retornando e atingiram 
novos bairros e veículos, inclu
sive um com jornalistas interna
cionais - conseguimos autoriza
ção para sair com um carro a 
percorrer os subúrbios para 
tratar de avaliar a dimensão da 
tragédia.· 

Encontramos destruição, 
dor e morte espalhados pela 

Toneladas de alimentos 
doadas pela Cruz 
Vermelha foram 
destruídas no bom
bardeio. A versão que 
deu volta ao mundo falava 
em arsenal terrorista 

cidade. Entre os alvos inex
plicáveis do bombardeio estava 
o moderno estádio Camile Cha
moun, o Maracanã de Beirute. 
Descemos do carro e com Neiva 
fizemos as primeiras fotografias 
das ruínas. Entre os escombros, 
além de carros esmagados e 
pilastras retorcidas, encons 
tramos toneladas de alimentos 
doadas pe]Jl Cruz Vermelha 
Internacional para os refugia
dos palestinos: latas de conser
vas arrebetadas, sacos de fari
nha espatifados, molho de to
mate escorrendo como sangue 
a denunciar a insanidade do 
ataque. 

Qual não seria o nosso 
assombro, quando soubemos 
por colegas que estavam escu
tando rádios européias, que a 
justificativa da mídia interna
cional para a destruição do 
estádio era que nele os palesti
nos tinham um arsenal de 
armas para utilizar em atenta
dos terroristas! 

Mais uma vez, numa ma
téria de capa que chamamos de 
"Holocausto no Líbano", uma 
das reportagens mais mar
cantes de toda a nossa história 
como publicação independente, 
cadernos do terceiro mundo 
denunciou a manipulação dos 
fatos. Um modesto espaço de
mocrático a mostrar a verdade, 
diante da cada vez mais po
derosa máquina da comuni
cação internacional a serviço de 
interesses mesquinhos. • 

1 Anos mats tarde, ao {(!l)ar o seu povo à 
guerra com a vizinha Etiópia pelo território 
do Ogaden, Siad Barre mergulhou o país 
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Em fóruns internacionais, como o de Davas, na Suíça, se difunde a ideologia da soberania parcial e se acertam receitas da globalização 

1, uma sigla. 
assusta o mundo 

o Acordo Multilateral de, 
Investimentos derruba as fronteiras 

. para os negócios do capital 
transnacional e limita o direito 
de defesa financeira das sociedades 
nacionais. Países do Terceiro Mundo 
foram excluídos dos debates 
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Martin Khor* 
s paises mais ricos 
do mundo negociam, 
a portas fechadas, o · 
Acordo Multilateral 
de Investimentos 
(AMI), Trata-se de 
um pacto interna
cional que concede

rá amplos direitos aos investi
dores estrangeiros. Entre eles, a 
permissão para atuar em quase 
todos os setores da economia 
dos países, introduzindo e reti
rando capitais e recebendo me-
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lhor tratamento do que as 
empresas nacionais. 

O AMI foi idealizado pelos 
29 países mais ricos do mundo, 
que se agrupam na poderosa Or
ganização de Cooperação e De-
senvolvimento Econômico . 
(OCDE), mas a intenção é que 
as outras nações também assi
nem o acordo. 

Acima. das. leis 
nac1ona1s 

As discussões do grupo, 
para a conclusão do acordo, 
geram uma onda de protestos 
de cidadãos de todo o mundo 
e preocupam os países do Ter
ceiro Mundo. Sindicalistas, 
ambientalistas e ONGs lança
ram uma campanha mundial 
para fazer oposição ao acordo. 
Eles exigem maior partici
pação da opinião pública, já 
que as implicações do tratado 
são de grande alcance. 

Líderes de organizações 
não-governamentais, com re
presentação em mais de 70 
países, expuseram em Paris as 
preocupações, numa reunião 
com o secretário-geral da 
OCDE e negociadores do AML 

"O projeto do Acordo Multi
lateral de Investimentos é com
pletamente desequilibrado, já 
que situa os direitos dos inves
tidores acima dos direitos dos 
povos, dos governos, das comu
nidades locais, dos cidadãos, 
dos trabalhadores e do meio 
ambiente", disseram as ONGs. 

Apesar das críticas esbo
çadas, as ONGS concordaram 
que existe a necessidade de re
gular investimentos de forma 
multilateral, em vista dos 
transtornos sociais e ambien
tais criados pela crescente 
mobilidade de capital. 

"Todavia, a intenção do 

AMI não consiste em regular os 
investimentos, mas sim os go
vernos ( de modo que não pos
sam controlar os investimen
tos). Por esta razão, o acordo é 
inaceitável", argumentaram as 
ONGs, entre elas Amigos da 
Terra, Fundo Mundial para a 
Natureza e Rede do Terceiro 
Mundo. 

Asiáticos discordam 
As conversações sobre o 

acordo começaram a partir de 
uma decisão ministerial da 
OCDE, em maio de 1995. A 
maior parte das negociações 
transcorreram sem o conheci
mento dos parlamentos, minis
tros ( exceto os de Economia) e 
meios de comunicação. Qvanto 
aos países em desenvolvimen
to, seus representantes não 
foram sequer convidados para 
as negociações, ainda que se 
espere que assinem o acordo 
assim que ficar concluído. 

"Por isso, o chamamos de 
um acordo multilateral e não 
da OCDE, uma vez que esta

. mos negociando um tratado 
para o mundo", explicou um 
funcionário da organização. 

A resposta dos governos da 

Ásia foi contrária às expectati
vas dos países que negociam o 
acordo. Muitos delegados asiá
ticos demonstraram indignação 
pelo atrevimento das nações 
ricas em redigir um tratado 
mundial de tamanha impor
tância, sem consultar a maioria 
dos países nem convidá-los a 
participar das negociações. 

A indignação cresceu, quan
do representantes da OCDE 
explicaram que excluíram os 
países em desenvolvimento das 
conversações com o objetivo de 
elaborarem um tratado de "alto 
nível" - afinal, a inclusão das 
preocupações do Sul iria contra 
esse objetivo. 

No começo deste ano, a 
ONG Conselho de Canadenses 
conseguiu uma cópia do confi
dencial projeto do AMI e a 
divulgou na Internet. Dessa 
forma, o mundo descobriu a 
gravidade do problema. 

Os principais objetivos do 
acordo são: permitir a liberação 

dos investimen
tos estran-



Pequenas e médias 
empresas nacionais 
já não poderão se 
beneficiar 
de subsídios, 
uma vez que 
estes serão 
considerados como 
atos ilegítimos 
de discriminação 
contra compant.iias 
estrangeiras 
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geiros, oferecer máxima pro
teção à propriedade desses 
investidores e estabelecer um 
sistema jurídico forte que 
garanta o cumprimento dessas 
metas. O tratado concederia 
aos investidores estrangeiros o 
direito de estabelecer empre
sas com 100% das ações em 
todos os países membros. 

É particularmente ampla a 
defininção que se dá ao termo 
"investidor", que inclui qual
quer pessoa física ou jurídica, 
com ou sem fins lucrativos, pri
vada ou pública. 

Sem limites 
Já "investimento" compren

de qualquer tipo de ativo, in
cluindo empresas, ações, bô
nus, dívidas, direitos de · pro
priedade intelectual, contratos 
e concessões. 

Desta forma, os governos 
não poderão controlar o ingres
so de investimentos estran
geiros - ou ainda de sociedades 
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não-comerciais - nem impor 
limites ao seu grau de partici
pação na economia e na 
sociedade. , 

Abertura e dommio 
Os investidores estrangeiros 

também devem receber ."trata
mento nacional", ou seja, igual 
ou melhor do que é concedido 
aos investidores locais, no que 
diz respeito ao estabeleci
mento, operação, uso e ganho 
dos investimentos. Isto signifi
ca que as políticas que favore
cem as empresas, agricultores e 
consumidores locais - por 
exemplo em relação à aquisição 
de casas e terras - serão proi
bidas. Pequenas e médias 
empresas nacionais já não 
poderão se beneficiar de subsí
dios, uma vez que estes serão 
considerados como atos ilegíti
mos de discriminação contra 
companhias estrangeiras. 
Além disso, os governos de

verão permitir a executivos, 
administradores e espe-
cialistas de firmas 
estrangeiras que 
ingressem e trabalhem 
sem nenhum tipo de 
restrição, e não poderão 
impor "requisitos de atu
ação" a nenhum investi
dor nacional ou 
estrangeiro. 

Tampouco poderão 
exigir dos investidores a 
utilização de materiais e 
serviços nacionais, a 
exportação de uma 
porcentagem de produ
tos e serviços, a transf er
ência de tecnologia, a 
vinculação do valor das 
importações ou das ven
das locais com o valor de 
exportação, a c1iação de 
empresas conjuntas, um 
nível mínimo de partici-
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AMI, a volta da legalidade colonial 

º
Acordo Multilateral de Investi
mentos (AMI) , criado em maio 
de 1998, tem como função for

talecer os direitos das empresas e 
investimentos dos países ricos, em 
especial aqueles que se situam nas 
nações em desenvolvimento. Com o 
surgimento do tratado, a autoridade 
dos governos para regular a e.ntrada 
e operações de grandes empresas 
em cada país fica eliminada · ou 
enfraquecida. 

As negociações foram iniciadas 
pelos ministros do Comércio dos 29 
países mais ricos do mundo, agrupa
dos na Organização para a Coopera
ção e o Desenvolvimento Econômi
co (OCDE). O presidente do grupo 
negociador é Frans Engering (da Ho
landa) e seus vice-presidentes são 
Alan Larson (dos Estados Unidos) e 
Kenichi Suganuma (do Japão). 

Ainda que os redatores do acor
do sejam apenas os 29 membros da 
OCDE, o AMI está destinado tam
bém aos países em desenvolvimen
to, cujos recursos e mercados são 
alvo das transnacionais. 

Quando o acordo estiver finaliza
do, os países em desenvolvimento 
serão convidados a subscrevê-lo, 
mesmo não tendo participado da 
sua elaboração. 

O principal ponto abordado pelo 
AMI é a desregulamentação e libe
ração de investimento estrangeiro. 
Isso significa que os investidores 
terão o direito de operar em todos 
os países que assinarem o acordo e 
serão 1ratados igual ou melhor do 
que as empresas ou os cidadãos 
nacionais. 

Os governos não poderão impor 
às empresas estrangeiras condi
ções, como a transferência de tec
nologia, participação acionária local 
ou uso preferencial de matéria-prima 
nacional. 

Dessa forma, o acordo conçede 
as mais amplas facilidades aos 
investidores estrangeiros, que serão 
protegidos das expropiações ou ou
tras medidas que possam prejudicá
los economicamente, e terão total 
liberdade para ingressar e sacar fun
dos do país anfitrião. 

pação nacional em ações, a con
tratação de pessoal local em 
níveis determinados de pro
dução, vendas ou emprego de 
mão-de-obra do país. 

ma de privatização. 
Pelo AMI, fica proibida a 

preferência por firmas nacionais 
e a reserva de ações para essas 
empresas ou cidadãos (nativos) 
nos processos de privatização . 
Acordos especiais sobre ações, 
como por exemplo sua retenção 
com direitos especiais pelo Es
tado, com a finalidade de man
ter o controle sobre a institui
ção privatizada, também ficam 
proibidos. 
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. Todavia, muitos governos, 
em especial os de países em 
desenvolvimento, c.onsideram 
que muitas destas proibições 
constituem obrigações sociais 
que as empresas estrangeiras 
deveriam cumprir, pois signifi
caria uma contribuição aos 
objetivos de desenvolvimento 
do Estado que as recebe. 

Além de todos esses benefí
cios, os governos também de
vem conceder "tratamento na
cional" aos investidores estran- · 
geiros, em todo tipo de progra-

Segundo a seção sobre "pro
teção de investimentos", os 
Estados não poderão expropri
ar nem nacionalizar ativos de 
um investidor estrangeiro (nem 
adotar medidas de efeito equi
valente) , exceto para um fim 

público e com a correspondente 
compensação, que deverá ser 
imediata e "adequada". Como as 
definições de "expropriação" e 
"medidas equivalentes" são am
plas, um investidor poderá exi
gir compensação a um Estado 
levando em conta não somente 
fatos objetivos, como a expro
priação de terras. Também 
poderá fazê-lo quando achar 
que houve a imposição de um 
encargo injusto, que seus direi
tos de propriedade intelectual 
não estão sendo adequada
mente protegidos, ou que não 
está sendo respeitado seu direi
to a oportunidades comerciais. 

Essa situação obriga os 
países a adotarem políticas 
mais liberais, no que diz res
peito à entrada de capitais (in
cluindo os destinados à es
peculação financeira), e à saída · 
de lucros por conceito de venda 
de ações ou ativos. 

Já uma outra cláusula 
impede que os países adotem 
medidas para limitar o fluxo de 
dinheiro quente, o mesmo que 
causou a recente crise na Ásia 
Oriental. Além do mais, para 
que os investidores possam 
fazer valer seus direitos, o AMI 
terá um sistema de resolução 
de dispustas, pelo qual um 
investidor ou estado poderá 
fazer uma acusação ao outro 
diante de uma corte· interna
cional de arbitragem por "des
cumprir suas obrigações". 

O estado que for considera
do culpado deverá pagar uma 
compensação por perdas e 
danos,· fazendo restituição em 
espécie ou outra forma de 
reparação estipulada. 

A Organização Mundial de 
Comércio trata de disputas en
tre países, mas o AMI é o pri
meiro tratado multilateral que 
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Os países asiáticos, em crise, já expressaram seu desagrado com os objetivos do AMI 

"Tampouco poderão 
exigir dos 
investidores 
o uso de materiais 

.. · e serviços nacionais, 
. a transferência 
de tecnologia, 
nível mínimo 
de participação 
nacional em 
ações ou emprego 
de mão-de-obra 
do país" 

outorga aos investidores priva
dos o direito de reclamar judi
cialmente de um estado. O 
único precedente no direito co
mercial internacional se encon
tra em uma disposição do Tra
tado de Livre Comércio da 
América do Norte (Nafta) . De 
acordo com ela, a empresa 
americana Ethyl Corporation 
denunciou o governo do Cana
dá por proibir a importação de 
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um aditivo da gasolina chama
do MMT, uma toxina perigosa. 
A Ethyl sustenta que a proi
bição viola as disposições do 
Nafta e pede uma indenização 
de US$ 251 milhões pela expro
priação da fábrica de MMT e 
pelo dano a sua reputação. A 
empresa reclama que a proi
bição reduzirá a sua fábrica e as 
vendas futuras. 

Este caso é-um claro exem
plo do tipo de julgamento que 
os Estados enfrentarão nos tri
bunais internacionais, se o AMI 
for adotado. 

A OCDE pretende fazer 
com que as nações em desen
volvimento se juntem ao pacto, 
e é possível que os esforços de 
persuasão se intensifiquem. 

O AMI, porém, trará graves 
conseqüências para o Terceiro 
Mundo. Muitas nações do Sul 
abrem suas portas ao investi
mento estrangeiro, mas outras 
possuem complexos marcos 
reguladores para a atuação de 
empresas estrangeiras, restrin
gindo os seus investimentos em 
certos setores ou reservando 
uma porcentagem das ações 
para empresas nacionais. 

Estas medidas são desti
nadas a conseguir um mínimo 
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de participação local na econo
mia, protegendo as empresas 
nacionais e os pequenos agri
cultores, os quais, de outra for
ma, não poderiam fazer frente 
às gigantescas transnacionais. 
Além disso, visam a proteger a 
balança de pagamentos da saí
da excessiva de capitais de.vido 
ao retorno ao país dos lucros e 
dos altos custos de importação 
das firmas estrangeiras. 

O que o AMI propõe priva
ria os países em desenvolvi
mento dos instrumentos políti
cos necessários para alcançar o 
desenvolvimento econômico e 
social. Ao eliminar a capaci
dade reguladora dos governos e 
permitir aos investidores que 
levantem demandas contra 
Estados nacionais diante de 
cortes internacionais, o AMI 
também dificultará aos países 
membros o fortalecimento e 
mesmo a manutenção de nor
mas ambientais, sanitárias, soci
ais e de segurança. 

Devido à importância do 
tratado sobre tantos aspectos 
da vida econômica e social, de
ve haver um debate aberto so
bre ele em todos os países. 

Para facilitar tal discussão, 
os governos deveriam mandar 
informações detalhadas sobre o 
AMI aos parlamentos, aos meios 
de comunicação e ao público. 
Além do mais, deveriam ser 
analisadas suas implicações nas 
áreas do trabalho ou do inter
esse dos países do Terceiro 
Mundo. 

Afinal, ignorar o que os 
negociadores do AMI preten
dem concluir de forma rápida e 
secreta causaria somente pre
juízos. 

• Marim Khor é dzretor da Rede do 
Terceiro Mundo 
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Judith Achieng 

cada dia, cerca de 
cem meninos e meni
nas de cinco anos, em 
média, carregam so
bre suas pequenas 
costas, de Uganda ao 
Quênia, pesados sa
cos de açúcar, regres

sando depois com roupas, que 
passam por contrabando pela 
fronteira. 

Durante a noite, as crianças 
se refugiam em casas confor-

táveis em Malaba, do lado do 
Quênia, onde recebem comida 
e hospedagem em troca do tra
balho realizado durante o dia. 

As atividades variam, mas 
em muitas nações africanas as 
crianças não vão à escola por
que são obrigadas a fazerem 
trabalhos que beneficiem eco
nomicamente os adultos. 

"Trata-se da forma mais cri
minosa de exploração infantil", 
assinalou Ahmed Haggag, se
cretário-geral-adjunto da Orga
nização de Unidade Africana 

(OUA) . Haggag falou em uma 
conferência internacional sobre 
a situação dos, meninos traba
lhadores na Africa, realizada 
em fevereiro, em Kampala, 
éapital da Uganda, e convoca
da pela Organização Inter
nacional do Trabalho (OIT). 
Segundo a OIT, a África tem o 
maior percentual de crianças 
trabalhadoras do mundo, em 
geral esquecidas pelas leis. 

"Queremos que não se ex
clua da lei nem de outras nor
mas de proteção à infância a 
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situação das meninas que rea
lizam tarefas domésticas entre 
12 e 14 horas por dia, sete dias 
por semana", destacou na con
ferência Michel Hansenne, dire
tor da OIT. 

Apesar de existir pouca 
informação disponível sobre as 
condicões de vida e trabalho 
das empregadas domésticas -
devido à natureza quase clan
destina de seu trabalho (sem 
registro em carteira) - um 
relatório da OIT revelou evi
dências preocupantes de abuso 
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físico, mental e sexual de meni
nas e adolescentes que traba
lham em casas de familia. 

As conseqüências de longas 
horas de trabalho duro e de pri
vação emocional incluem "re
gressão, envelhecimento pre
coce, depressão e redução da 
auto-estima", afirma o docu
mento, intitulado "Trabalho 
infantil na África: combate ao 
intolerável". 

Mais de 80 milhões de 
menores de 15 anos trabalham 
em tempo integral na África e 
mesmo que, pelas leis, a edu
cação formal deve estender-se 

pelo menos 
até os 15 

l 1NFÂNCIA Míi4i4=NI 

crianças africanas de cinco a 14 
anos participam de algum tipo 
de atividade econômica, segun
do a OIT, comparados com os 
21 % da Ásia e 17% da América 
Latina. 

Uma tragédia 
O relatório prevê que o 

número de crianças traba
lhadoras no continente afri
cano poderá aumentar em mais 
de 100 milhões em 2015, como 
resultado da pobreza e do ina
dequado crescimento econômi
co na maior parte do conti
nente. "Isso será uma tragédia 
para a África em seu conjunto, 
que vai necessitar no futuro de 
cidadãos preparados, produ
tivos e saudáveis", advertiu 
Hansenne, que tirou a im
portância da vinculação do tra
balho infantil com a cultura 
africana. 

"Parece-me que quando o 
tra:balho das crianças adota 
modalidades extremas, já não é 

mais uma expressão de 
cultura, e sim uma 
forma de explora

ção", declarou. 

Os países africanos lideram as 
estatísticas mundiais de trabalho infantil, 
o que lhes lança o duplo desafio social 
de buscar formas de educar 
adequadamente as novas gerações em 
sociedades economicamente frágeis, 
nas quais os pais esperam das crianças 
ajuda para melhorar a renda familiar 
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e erca de 15 milhões de crianças 
trabalham na América Latina. No 
mundo todo são mais de 250 mil

hões. © problema é tão grave que enti
dades de 99 países, dedicadas a buscar 
uma solução, decidiram atrair a atenção 
da opinião pública mundial para o 
assunto promovendo uma Marcha Glo
bal contra o Trabalho Infantil. Cada con
tinente está organizando a sua marcha e 
todas acabarão convergindo numa só, 
que se reunirá em Genebra, Suíça, em 
junho deste ano. 

O Brasil participa da marcha latino
americana com uma caravana de meni
nos e meninas trabalhadores de vários 
estados, que partiu da capital paulista 
e chegou a Buenos Aires, o seu desti
no, após visitar as capitais sulistas, de 
Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. A 
iniciativa tem como patrocinadores a 
Pastoral da Criança, da Conferência 
Naci.onal dos Bispos do Brasil (CNBB) ~= 
e a Fundação Abrinq pelos Direitos da O trabalho de crianças, para complemento da renda familiar, é uma marca da pobreza 
Criança. nas sociedades que ainda lutam com graves desequilíbrios em seu desenvolvimento 

Em Buenos Aires, onde chegaram 
de ônibus, as crianças brasileiras 
foram substituídas por meninas e meni
nos argentinos, os quais, por sua sua 
vez passarão a bandeira a crianças 
chilenas, depois a equatorianas, e 
assim sucessivamente, até che~ar ao 
México. Finalmente, se juntarão a cara
vana da América do Norte, em 
Washington, em maio, para viajarem 
até Genebra. 
· A questão dos menores trabalha

dores e uma das mais dramáticas de 
todas as que estão em debate em nível 
internacional. E já há organizações 
multilaterais como a Organização 
Mundial do Comércio (OMC) e a 
Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) que estão sendo pressionadas a 
adotarem represálias contra os países 
que fazem vista grossa ou até mesmo 
incentivem o trabalho infantil. 
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Ao mesmo tempo, a OIT 
advertiu que "colocar a tra
dição por cima do risco poten
cial do trabalho infantil pode 
fazer com que o problema seja 
ignorado pelas autoridades 
competentes." 

No entanto, a OUA exortou 
a comunidade internacional a 
reconhecer o conceito africano 

· de trabalho infantil, que per
mite às crianças ajudarem as 
familias nas tarefas domésticas 
mais simples, como parte do 
processo de crescimento. 

"Há certas peculiaridades 
africanas sobre o assunto: Nos 
nossos países não se considera 
um abuso que uma criança 
ajude em casa, quando regres
sa da escola", disse Haggag. 

A Organização de Unidade 
Africana está preparando uma 
posição comum dos países a
fricanos para a próxima confer
ência da Organização Inter
nacional do Trabalho, agora em 
junho, em Genebra. 

A OIT está impulsionando 
uma convenção para limitar 
todas as formas extremas de 
trabalho infantil. 

Antes de viajarem a Ge
nebra, as delegações africanas 
se reunirão na Africa do Sul 
para adotar uma posição co
mum. "Esperamos que essa 
conferência beneficie os inte
resses da África na questão do 
trabalho infantil", expressou 
Paul Etiang, ministro do Tra
balho de Uganda. • 
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Maior visibilidade 
Cecilia Navarro/Fempress 

umentar a participa
ção dos povos indíge
nas no processo políti
co, social, cultural e 
econômico latino-ame
ricano foi a principal 
bandeira do II Encon
ro Continental de Mu

lheres das Primeiras Nações de 
Abya-Laya. 

Realizado na Cidade do 
México, o encontro contou com 
a participação de mais de 200 
delegadas de grupos indígenas 
da Bolívia, Canadá, Chile, Co
lômbia, Costa Rica, Equador, El 
Salvador, Estados Unidos, 
Guatemala, Honduras, México, 
Nicarágua, Panamá, Peru e 
Venezuela. 

As delegações aprovaram a 
fundação da Coordenação Con
tinental de Mulheres e abor
daram quatro temas: as mu
lheres indígenas e a Década dos 
Povos Índios; a comercializa
ção do artesanato e a propri
edade intelectual; capacitação 
e formação de lideranças indí
g.enas; estratégias e esquemas 
de organização. 

As principais exigências 
feitas ao governo do país an
fitrião, ou seja, o México, pelas 
mulheres indígenas foram a 

. desmilitarização do estado de 
Chiapas, a aprovação da pro
posta de paz feita pela Comis
são de Concórdia e Pacificação 
(Cocopa) e o controle dos gru-
pos paramilitares. . 

As delegadas de Chiapas 
denunciaram que, desde o iní
cio do cerco militar ao estado, 
os índices de alcoolismo e pros-
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Encontro 
reivindica papel 
mais ativo para 

mulheres indígenas 
tituição nos povoados indíge
nas aumentaram de forma alar
mante. Por outro lado, o temor 
imperante faz com que as mu
lheres não possam sair sequer 
para pegar lenha, com medo de 
serem atacadas. Com a milita
rização que promoveu, o gover
no mexicano "tirou a palavra 
das mulheres, as mantêm na 
violência e coriseqüentemente 
na morte", denunciou o docu
mento final; 

As delegadas disseram que 
as mulheres indígenas estão 
cansadas de serem usadas co
mo objetos de "folclore ou atra
tivos turísticos" e de serem ig
noradas quando reclamam os 
seus direitos. 

Ainda que não se consi
derem feministas, as indígenas 
assinalaram que o motivo da 
reunião era "mostrar a particu-

1 MULHER •fo@ãiQ•• I 

laridade de seus problemas, 
porque até agora se tem dado 
mais importância aos temas 
genéricos dos povos indígenas 
do que aos desafios enfrenta
dos pelas mulheres indígenas". 

"Nas conferências mundi
ais, não temos sido escutadas. 
Nossas especificidades foram 
deixadas de lado. Não foi leva
do em conta que somos dife
rentes da maioria das mu
lheres, no que diz respeito à 
cultura, religiosidade e modo 
de viver." 

As delegadas indígenas 
também criticaram a pouca a
tenção que a Organização das 
Nações Unidas dá à situação 
das mulheres dos seus povos: 
"Há dez anos discutem os direi
tos indígenas e as mulheres não 
têm tido nenhuma participa
ção. Até o momento, o que 
percebemos é um acúmulo de 
boas intenções e planos de 
ação que na prática não têm 
demonstrado bons resultados." 

Daí que no II Encontro as 
indígenas buscassem estabele
cer um foro de povos indígenas 
que se integre de maneira per
manente à estrutura da ONU e 
pressione para que os con
vênios que tentam melhorar a 
situação das comunidades indí
genas, como a Convenção de 
Biodiversidade, dêem frutos e 
obriguem os governos a cum
prir com os compromissos as
sumidos. 

"Nós, · mulheres indígenas, 
queremos estar presentes na 
hora do recorihecimento dos 
nossos direitos (humanos e das 
mulheres) . Não queremos ser 
vistas apenas como geradoras 
de filhos, e sim como seres 
humanos no interior da familia, 
da comunidade e da sociedade. 
Não somos descartáveis". • 
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Solidariedade entre a 
Bancos 
Comunitários 
ajudam mais 
de seis mil 
mulheres pobres 
a desenvolver 
seus próprios 
negócios com 
elevado grau de 
sucesso e quase 
nenhuma 
inadimplência 

María Esther Mogollón/Fempress 

ssim como no Brasil 
"fazer uma vaquinha" 
é reunir dinheiro en
tre amigos para rea
lizar uma atividade 
comum, no Peru a ex
pressão usada é "fa
zer uma porquinha". 

E foi "A Porquinha" o nome es
colhido por instituições agru
padas no Consórcio de Promo
ção da Mulher e da Comuni
dade (Promuc) para um origi
nal e vitorioso Programa de 
Bancos Comunitálios, também 
chamados de Novas Institui
ções Populares Financeiras, 

O Promuc é uma ONG pe
ruana (sem fins lucrativos), 
composta por sete instituições 
comprometidas com o desen
volvimento social dos setores 
menos favorecidos da socie
dade, em particular de mu
lheres sem recursos para finan
ciar e executar projetos de de
senvolvimento. 

Marina Irigoyen, presidente 
do Centro de Investigação, E
ducação, Assessoramento e 
Serviços (Ideas), uma das insti
tuições que forma o Promuc e 
promove microcréditos para 
mulheres, conta que essa preo
cupação começou nos anos 80 e 
em função da crise econômica 
que o Peru atravessava e que se 
aprofundou com o choque neo
liberal promovido pelo governo 
Fujimori na década de 90. "De 
que outra maneira poderíamos 
apoiar as mulheres de poucos 
recursos mas com capacidade 
de trabalho, que não têm con
dições de receber empréstimos 
do sistema bancário tradicio
nal? Além do mais, sabíamos 
que o sistema de microcréditos 
já funcionava com sucesso em 
alguns países da América Cen
tral e na Bolívia", diz Marina. 

Desde 1994, surgiram 250 
bancos comunitários que aten
dem hoje a cerca de 6 mil mu
lheres empresárias nos depar
tamentos (estados) de Caja
marca, Lambayeque, La Li
bertad, Ancash, Lima e Cusco. 
Só em Cusco, para citar um 
caso, 1.100 mulheres estão for
mando suas microempresas 
organizadas em base à auto
gestão, com ajuda de 57 bahcos 
comunitários. 

Em Lima, o Ideas atende a 

19 bancos comunitários e a 
mais de 400 mulheres - ou seja, 
400 familias - em diferentes zo
nas da capital. As atividades e
xercidas por elas vão da in
dústria de calçado à de alimen
tos, passando por produção de 
adubos orgânicos com húmus, 
artesanato, venda de bijuterias. 

"Os Bancos Comunitários 
desenvolvem um processo edu
cativo com grupos de 25 a 30 
mulheres pobres, que passam a 
ter acesso a nove créditos con
secutivos, divididos em ciclos 
de quatro meses cada um. O 
trabalho é feito a partir da con-
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m1croempresanas 
fiança, sem se exigir avalistas, o 
que faz com que as beneficiá
rias dos créditos possam tra
balhar com tranqüilidade", ex
plica Marina. 

Ao banco é repassado inici
almente um crédito de US$ 3 
mil. Cada sócia recebe US$ 100 
e a quantia aumenta a cada 
quatro meses, até chegar a US$ 
325 no período de três anos. A 
taxa de juros é de 3%, tendo 
uma poupança programada de 
5%. O pagamento das sócias vai 
para duas contas: uma externa, 
onde se depositam as amorti
zações do capital cedido pela 

ONG e outra interna, para 
depositar a poupança de 5%, 
além do dinheiro poupado em 
função da capitalização, moro
sidade, doações ou excedentes. 

A conta interna permite às 
mulheres ir se capitalizando 
para atingir a independência fi
nanceira, que é a meta dos ban
cos comunitários. 

Conquistas de 
'A Porquinha' 

Entre emocionada e orgu
lhosa, Marina faz um balanço 
da experiência de "A Porqui-

nha": "A iniciativa aumenta as 
receitas familiares, melhoran
do a auto-estima da mulher e 
promovendo seu desenvolvi
mento pessoal. A microempre
sária passa a ter capacidade de 
poupar e se capitalizar, dina
mizando a economia local, a
lém de atender as suas neces
sidades básicas de alimenta
ção, saúde e educação. A expe
riência também fortalece os 
vínculos comunitários, desen
volve novas lideranças e for
talece a capacidade de gestão 
individual e coletiva." 

"Nós oferecemos capaci
tação em administração e uso 
do microcrédito, assessoria, 
marketing, oficinas sobre te
mas ambientais, sobre as re
lações de gênero e auto-esti
ma", diz a presidente do Ideas. 
"Os bancos comunitários são 
baseados em princípios funda
mentais como a eqüidade entre 
os sexos, a revalorização da 
mulher como sujeito do desen
volvimento, a promoção da 
cidadania, a prática da soli
dariedade com pessoas que 
têm tido menos oportunidades, 
a preservação do meio ambi
ente, entre outros", acrescenta. 

A prática desses bancos é 
um exercício de solidariedade, 
como a ajuda entre as sócias: 
quando uma tem problemas, as 
outras intervêm,. preocupam-se 
e são, muitas vezes, flexíveis 
com as microempresárias que 
não podem pagar. Mas isso 
nunca afetou o bom funciona
mento do Banco. 

A experiência dos Bancos 
Comunitários como "A Porqui
nha" é um exemplo valioso nes
tes tempos de neoliberalismo. • 



O direito de sonhar 
Não sei como será o mundo depois do ano 2000! Só temos uma certeza: 
se chegarmos lá, já seremos gente do século passado 
e, pior ainda, gente do milênio passado. se podemos adivinhar o mundo que 
que se adianta, podemos imaginar como queremos que ele seja. o direito de 
sonhar não figura entre os trinta direitos humanos que 
as Nações Unidas proclamaram no final de 1948. 
Mas, se não fosse por ele e pelas águas que ela dá de beber, os demais direitos 
morreriam de sede. Deliremos, pois, por um momento. 
o mundo, que está de pernas para o ar, se sustentará sobre os seus pés 

Eduardo Galeano 

• Nas ruas, os automóveis 
serão pisados pelos cachorros. 
• O ar estará limpo dos ve
nenos das máquinas, e não terá 
mais contaminação que a que 
emana dos medos humanos e 
das humanas paixões. 
• As pessoas não serão dirigi
das pelo automóvel, nem serão 
programadas pelo computador, 
nem serão compradas pelo su
permercado, nem serão olhadas 
pelo aparelho de Tv. 
• O aparelho de TV deixará de 
ser o membro mais importante 
da familia, e será tratado como 
o ferro de passar ou a máquina 
de lavar roupas. 
D As pessoas trabalharão para 
viver, em vez de viver para tra
balhar. 
• Em nenhum país irão presos 
os jovens que se recusem a fazer 
o serviço militar, mas os que 
queiram fazê-lo. 
• Os economistas não cha
marão nível de vida ao nível de 
consumo, nem chamarão quali
dade de vida à quantidade de 
coisas. 
• Os cozL11heiros não acredi
tarão que as lagostas adoram 
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serem fervidas vivas. 
• Os historiadores não acredi
tarão que os países gostam de 
serem invadidos. 
• Os políticos não acreditarão 
que os pobres gostam de comer 
promessas. 
• O mundo já não estará em 
guerra contra os pobres, mas 
contra a pobreza, e a indústria 
militar não terá outra saída que 
se declarar em quebra para 
sempre. 
• Ninguém morrerá de fome, 
porque ninguém morrerá de 
indigestão. 
• As crianças de rua não serão 
tratadas como se fossem lixo, 
porque não haverá crianças de 
rua. 
• As crianças ricas não serão 
tratadas como se fossem di
nheiro, porque não haverá cri
anças ricas. 
• A educação não será privilé
gio de quem possa pagá-la. 
• A polícia não será a maldição 
de quem não possa comprá-la. 
• A justiça e a liberdade, irmãs 
siamesas condenadas a vive
rem separadas, voltarão a se 
juntar, bem caladinhas, costas 
contra costas. 
111 Uma mulher negra será pre-

sidente do Brasil e outra mu
lher negra será presidente dos 
Estados Unidos da América. 
Uma mulher indígena go
vernará a Guatemala e outra, o 
Peru. 
• Na Argentina, as loucas da 
Praça de Maio serão um exem
plo de saúde mental, porque 
elas se recusaram a esquecer 
nos tempos da amnésia obri
gatória. 
• A Santa Madre Igreja corre
girá algumas erratas das 
pedras de Moisés. O sexto 
mandamento ordenará: "Fes
tejarás o corpo". O nono, que 
desconfia do desejo, o decla
rará sagrado. 
• A Igreja também ditará um 
décimo-primeiro mandamento, 
que o Senhor esquecera: "Ama
rás a natureza, da qual fazes 
parte". 
• Todos os penitentes serão 
celebrantes, e não haverá noite 
que não seja vivida como se 
fosse a última, nem dia que não 
seja vivido como se fosse o 
primeiro,. • 

(Traduzido de Página 12, 
Buenos Aires, Argentina) 
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Visite três 
continentes 

Com quase quatro sécu/,os de história, 

a Ilha de São Luís oferece inúmeras 

bekzas naturais e uma bagagem 

cultural raramente encontrada em 

outros lugares. Fundada pe/,os 

franceses, a capital do Maranhão 

,~ conta também com fones influências 

• africanas, indígenas, holandesas 

e portuguesas. 

Essa mescla foi responsável por uma 

herança riquíssima tanto na cultura 

e na culiná1ia como na arquitetura. 

É justamente por compor o mais 

homogêneo cor?funto arquitetônico 

co/,onial da América Latina que 

a UNESCO conferiu a São Luís o títu/,o 

de Patrimônio da Humanidade, 

sendo grande pmte construída nos 

sécu/,os XVIII e XIX 

Para quem chega em São Luís é 

impossível não se emocionar com a 

visão quase mágica dos casarões 

revestidos com azukjos seculares e suas 

sacadas rendilhadas em ferro batido. 

E, quem sai, se despede sempre com um 

até breve. É impossível dizer adeus. 
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