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·ANOS· 

Avançando sempre 
sta edição nos aproxima da periodici

dade, uma das nossas metas imediatas, 
reclamada pelos nossos leitores. 

Mas não é o único avanço nessa no
va etapa de transf armações que ca

dernos atravessa nos seus 25 anos de 
existência. A agilidade na remessa de 

assinaturas e a multiplicação do número de 
municípios até onde chega nossa revista assegu
ram a realização de um dos nossos objetivos, que 
é cobrir, com a presença de cadernos, todo o ter
ritório nacional. 

A parte editorial vem registrando mudanças, 
muito bem recebidas pelos nossos leitores, como 
testemunham suas numerosas mensagens. 

A cobertura dos acontecimentos políticos 
nacionais ampliou-se muito. A matéria de capa 
desta edição comprova o esforço para uma infor
mação jornalística eficaz dos grandes movimen
tos de massa de agosto e setembro, que culmina
ram com o Grito dos Excluídos, a partir de Apa
recida. 

Estamos reestruturando nossa representação 
em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e 
no Nordeste e ampliando a informação sobre ou
tras áreas dos acontecimentos e das preocupações 
nacionais. 

Tudo isso sem reduzir a atenção à cobertura 
internacional. Pela crescente presença do nosso 
país no quadro dos problemas do mundo, muitos 
fatos que ocorrem no cenário internacional são 
também de fundamental interesse para o Brasil. A 
crise colombiana e a tragédia de Timor Leste são 
exemplos dos dias atuais. 

Registramos com satisfação o expressivo núme
ro de assinaturas, que nos chegam pelo correio, por 
telefone, através dos nossos representantes e, so
bretudo, através da Internet. 

Agradecemos aos nossos leitores que nos estão 
ajudando nessa campanha. A presente edição teve 
de aumentar o número de páginas e já se aproxima 
dos 35 mil exemplares. Estamos seguros de que é só 
o começo: A perspectiva é bem maior. 

Os Editores 
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Previdência 
O ministro Valdeck Ornellas es

tá propondo, nada mais, nada menos, 
que seja deixado à escolha dos em
pregados qual o valor com que dese
jam contribuir para o lNSS. O teto da 
aposentadoria continuaria sendo de 
l.255 reais, baixíssimo como se vê. 

Hoje, o trabalhador desconta no 
máx imo li% sobre o seu salário 
mensal até o teto fixado. Muito bem. 
Veja o absurdo que Ornellas propõe: 
alguém que ganha I mil reais por mês 
pode contribuir entre li O reais ou 
11 % sobre 500 reais, ou seja, 55 
reais. Claro que todos vão escolher 
pagar menos, não se incomodando 
com o amanhã. 

Resultado: a receita do LNSS 
desabará. Não será outro o desfecho. 
Atualmente, os empregadores reco
lhem 22% sobre a fo lha de salários 
(sem limite) para o INSS. Os empre
gados com até l l % sobre 1.255 reai s, 
já que este é o teto máximo das apo
sentadorias. Se uma parte dos que 
contribuem reduz a conu·ibuição, fá
cil prever o que acontecerá. 

Qualquer um pode prever o de
sastre, menos exatamente o ministro 
Ornellas. 

Wagner Siqueira 
Flamengo - Rio!RJ 
wagners@ibm.net 

Saúde 

É preciso mostrar a malária na 
Amazônia, que ilustra a miséria em 
que se encontra a saúde no Brasil. Há 
denúncias de que o governo não faz 
mais o combate ao mosquito, so
mente "trata" os doentes. 

Joeio Raimundo Sousa 
por correio eletrônico 

Consciência crítica 
Parabéns pela extrema compe

tência e seriedade com as quais vocês 
di scutem assuntos tão relevantes e 
decisivos. Precisamos formar a cons
ciência crítica de nossa juventude. 

Mônica Florice 
albadv @interconect.com.br 

Lixo na TV 
Parabenizo-os pelas reporta

gens e apoio a criação de uma sub
comissão para analisar, ideologica
mente, os atuais programas e ídolos 
da televisão, que possuem controle 
desse meio de comunicação, utilizan
do-o inadequadamente. Crianças e 
adolescentes de um futuro incerto 
são massificados cada vez mais. 

Geo1ge Santos da Silva 
Por correio eletrônico 

Mobilização 
Devemos criar um movimento 

de defesa nacional para resgatar o 
Brasi l das mãos desses tiranos que 
insti tuíram o terrorismo de Estado. 
Com o controle da mídia, abriram 
empresas dentro do governo para di
lapidar e desviar o patrimônio públi
co e social. É fundamental que a so
ciedade se una contra esse sistema 
criminoso. Cabe aos partidos de opo
sição se unirem aos setores produti
vos, empresários e trabalhadores. O 
país está sob o controle dos interes
ses especulativos. Só mesmo uma . 
mobilização nacional pela renúncia 
pode salvar o Brasil. 

Mobilização de Defesa 
Nacional 
Brasi1is2001@excite.com 

Pela justiça e eqüidade 

D 
ois meninos africanos, Yaguine Koita e Fodé Tunkara, 
( .. .) de 14 e 15 anos, escreveram uma carta, onde 
falavam dos padecimentos de todas as crianças e jovens 

africanos. (. .. ) Yaguine Koita e Fodé Tounkara viajaram no com
partimento do trem de pouso do Airbus da linha aérea belga 
Sabena, entre Conácri (Guiné) e Bruxelas (Bélgica). Morreram 
congelados e foram encolltrados quase seis horas após o pouso 
do avieio em Bruxelas. Um deles trazia na meio, junto ao peito, 
uma carta endereçada às "Excelências Senhores Responsáveis 
pela Europa". 

Serçí que os gritos neio-emitidos, de duas mortes silenciosas, 
ireio ecoar nos ouvidos e nos corações dos "Senhores Respon
sáveis pela Europa"? 

Pessoalmente, neio acredito. Neio acredito, porque os mil
hões de mortes de cifricanos, adultos e crianças, nem seio mais 
"vistos" pelos espectadores televisivos de todo o mundo. Neio 
acredito, porque as minas que continuam explodindo em todo o 
território angolano, matando e mutilando milhões de pessoas de 
todas as idades também neio causam qualquer comoçeio, C/ neio ser 
nas vítimas e seus fa11ú/iares. Não acredito, ainda, porque os mil
hões de fugitivos das guerras africanas, que perambulam por mil
hares de quilômetros, em busca de um pouso pacífico, onde pos
sam vive,; já neio seio nem mesmo matéria jornalística. 

E finalmente neio acredito porque as crianças e adultos, ver
dadeiros esqueletos ambulantes, morrendo a cada instante de 
desnutriçeio e suas conseqüências, hoje seio apenas números 
estatísticos. 

Estou falando de milhões e milhões, porque sei que a massi
ficaçeio da dor fa z com que ela neio seja nem percebida, nem sen
tida. Entretanto, agora estamos lembrando duas mortes. Todas 
as crianças, todos os jovens, todos os adultos do mundo, deveri
am ler essa carta, que é um libelo de simplicidade e contundên
cia contra a criminosa indiferença ao sofrimento por que passam 
os povos cifricanos. 

Edialeda Salgado do Nascimento 
Fax (21) 556-4912 
edialeda@alternex.com.br 
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A Carta 
Ou um grito deseperado? 

De Yaguine Koita e Fodé Tounkara 
aos responsáveis pela Europa . 

''Excelências, Senhores Responsáveis pela Europa. 
Temos a honra e a confiança de escrever-lhes esta 
carta para falar-lhes do objetivo de nossa viagem e 

do sofrimento que padecemos, nós, os meninos e jovens da 
África. 

Antes de tudo, apresentamos nossas saudações mais cordiais 
e nossos respeitos à vida. Queremos que os senhores sejam nosso 
apoio e nossa ajuda. Os senhores são para nós, na África, as pes
soas a quem devemos nos dirigir para pedir socorro. Fazemos 
nossa súplica pelo amor de seu continente, pelo sentimento que os 
senhores têm para com nosso povo e sobretudo pelo amor que têm 
a seus filhos. Além disso, pelo amor a Deus, todo-poderoso, que 
lhes deu todas as boas experiências, riquezas e poderes para con
stnâr e organizar seu continente, o mais belo e admirável entre 
todos. 

Senhores membros e responsáveis pela Europa, é à sua so
lidariedade e à sua bondade que pedimos, gritando, socorro para 
a África. Ajudem-nos. Sofremos enormemente, temos problemas 
e carências também no campo dos direitos das crianças. Entre os 
problemas temos a guerra, as doenças, a falta de alimentos. 
Quanto aos direitos das crianças na África, sobretudo na Guiné, 
temos escolas, mas uma grande carência de educação e de ensi
. namentos. Só nos colégios particulares se pode ter uma boa edu
cação e um bom ensino, mas não temos dinheiro parafreqüentá
los. Nossos pais são pobres e precisam nos alimenta,: Sentimos 
também a falta de centros esportivos, nos quais poderíamos 
jogarfutebol, basquete, etç. 

Por isso, nós, os meninos e jovens africanos, lhes pedimos 
que façam uma grande e eficiente organização para a África, de 
maneira que ela consiga progredi,: Se agora nos sacrificamos e 
expomos nossas vidas é porque o sofrimento é muito grande na 
África. Nós queremos estudar e lhes pedimos que nos ajudem, 
para que sejamos na África como os senhores são na Europa. 

Por fim, suplicamos muito fortemente que nos desculpem 
pelo atrevimento de escrever aos senhores, grandes personali
dades, às quais devemos muito respeito. E não se esqueçam de 
que é aos senhores que podemos nos queixar da fraqueza de 

nossa África. '' 

CAorn11os 112 ~SmMBR099 

M ST Reforma ªgrária 
ou conquista 
do poder? 

Euroxdólar 
A batalha 
do fln1 do 
aéculo 

Argentina 
Ocaso da 
era Menem 

Zuenir Ventura 
Contra o cinismo 
e a hipocrisia 

Matéria sobre o MST 
Gostaria de parabenizar cadernos do 

terceiro mundo pela excelente reporta
gem com João Pedro Stédile sobre o MST. 

Eu apóio o movimento, mas discordo 
de uma coisa que anda acontecendo: eles 
estão invadindo e, em alguns casos, des
truindo máquinas de fazendas impro
dutivas. 

Felipe Barreto de Melo 
Pinhho@yahoo.com 

Solicitação de bolsa 
Pretendo estudar Direito, mas não 

tenho recursos para assumir os gastos 
numa faculdade particular. Agradeceria se 
alguém pudesse me proporcionar uma 
bolsa de estudo. 

Jocio Lino Neto 
Rua Francisco lravaine, 111 
CEP 14.870-000 - Santa Luzia 
Jaboticabal - S. Paulo 

Cidadania 
A leitura periódica de cadernos do 

terceiro mundo contribui para ·o co
nhecimento de matérias pertinentes e 
enriquece o valor e exercício da cidadania 
brasileira.Dep. Marcos de Jesus (PST/PE) 

Câmara Federal 
Brasília 

In:tercâmbio 
Cleverson de Almeida 

e Souza 
Beloka@hotmail.com 
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London - SWl 56LE 
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C.P. 42600 

Caridad lzquerdo 
Calle Ili ( 2016 

( 20 y 22 Jovellanos 
Matanzas Cuba 

C.P. 42600 

Maria Caridad Gareia 
Calderón 

Calle Cienfuegos ( Ili e 
e/ Logia y Rafael Trejo 

Cumanayagua -
Cienfuegos - Cuba . 

C.P. 57600 

Dalivia Sánchez 
Edifício 51 Escalera 132 
Apartamento 9 Reparto 

Horacio Rodríguez 
Jovellanos Matanzas 

Cuba 
C.P. 42600 

Miguel T. Castillo Morera 
Calle F. Nº 69 e/ 

Cienfuegos y Filtros 
Cumanayagua - C.P. 

57600 
Cienfuegos - Cuba 

Jose Angel Chavieno 
Avenida 19 ( 3202 
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C.P. 32800 

La Habana - Cuba 
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Memélia Moreira 

Microempresa já 
" tem normas 

A s microempresas e as 
empresas de pequeno 
porte terão tratamen

to jurídico diferenciado. O 
novo estatuto foi aprovado 
pela Câmara e concede a es
tes estabelecimentos a sim
plificação das questões ad
ministrativa, tributária. tra
balhista, previdenciária e de 
desenvolvimento empresari
al. Além di sso, as mi
croempresas terão crédito fa 
cilitado. Para usufruir os be
nefícios da lei , elas devem se 
organizar em cooperativas, 
inclusive em cooperativas de 
crédito. 

Func ionam atualmente 
no Brasil 4,5 milhões de 
pequenas empresas e, segun
do o deputado Nélson Ga
brielli (PFL-BA), o novo 
estatuto "vai aj udar o Brasil 
a retomar o cresc imento eco
nômico" . 

O relator do projeto, 
deputado Custódi o Mattos 
(PSDB-MG) destacou a faci
litação para acesso ao crédito 
barato junto às instituições 
financeiras oficiais e pri
vadas como um dos maiores 

"ganhos" dos microempre
sários. De acordo com a lei 
aprovada, o Poder Executivo 
estabelecerá mecanismos fis
cajs e financeiros de estímu
lo às instituições financeiras 
privadas no sentido de que 
mantenham linhas de crédito 
específicas para as microem
presas e as de pequeno porte. 

O tratamento diferencia
do se estenderá também 
quando estas empresas atu
arem no mercado interna
cional, seja importando ou 
exportando erviços. 

Na linha de apoio credi
tício à exportação, segundo o 
estatuto, serão utilizados os 
parâmetros de enquadramen
to, segundo o porte, aprova
dos pelo Mercosul. O Exe
cuti vo terá a responsabili
dade de estabelecer as nor
mas de desburocratização e 
capacitação destas empresas. 

Réivindicação antiga 
dos pequenos empresários, o 
projeto deste Estatuto foi 
apresentado no Senado em 
1996 e, desde outubro daque
le ano, estava pendente na 
Câmara. 

Privatizações na mira 
dos congressistas 

·As propostas de privati
zação do setor elétrico 
e de saneamento já co

meçaram a ser bombardeadas 
no Congresso. O deputado Vir
gílio Guimarães apresentou 
projeto de decreto legislativo 
propondo um plebiscito na
cional contra a privatização do 
setor elétrico. O plebiscito, de 
acordo com o projeto, deve ser 
realizado ainda este ano. 

Já o deputado Sérgio No
·vais (PSB-CE) criticou o dire
tor de Infra-Estrutura do Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), 
Fernando Perrone, favorável à 
privatização do setor de sanea
mento acusando o BNDES de 
estar "totalmente desvinculado 
da realidade econômico-social 
do país porque direciona seus 
financiamentos apenas para o 
setor privado e esquece o papel 
social que deveria ter como 
indutor do desenvolvimento 
nacional. 

A privatização do setor de 
saneamento é uma promessa do 
governo federal para o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) 
e um atentado contra a saúde 

pública", disse Novais. O argu
mento usado na audiência 
pública da Comissão de Desen
volvimento Urbano e de Inte
rior da Câmara dos Deputados 
pelo diretor do BNDES para 
privatizar a área de saneamento 
deixou os parlamentares oposi
cionistas irritados. Perrone dis
se que para universalizar os 
serviços de saneamento no 
Brasil são necessários recursos 
da ordem de 3,2 bilhões de 
reais e que o banco não teria 
este montante. 

O mau humor parlamentar 
contra as privatizações atingiu 
também a base governista. O 
deputado Paulo de Almeida 
(PPB-RJ) criticou as explica
ções dadas pelo presidente da 
Telemar, Márcio Roza, à Ana
tei sobre o caos da telefonia 
quando da instalação do novo 
sistema de discagem interur
bana. O parlamentar carioca 
disse que "é inadmissível que 
uma empresa que privatizou as 
comunicações e que tinha o 
compromisso de baixar as tari
fas e executar excelentes servi
ços preste um desserviço à 
população do Rio de Janeiro". 

O assassinato do juiz --que. iniciativas poderiam ser tomada~ 
para acelerar a reforma, do Judiciário 
declarou: "Essa reforma vai demorar 
demais. Precisamos dar uma resposta 
imediata ao descalabro em que se 

1 encontra a Justiça. 11 

O crime abala Mato Grosso e choca 
profundamente os meios políticos 

do país. O juiz Leopoldina Marques do 
Amaral, que vinha denunciando desem
bargadores e outros juízes de Mato 
Grosso, como envolvidos em venda de 
votos e outras falcatruas, apareceu 

6 

morto no Paraguai; com o seu 'corpo 
incinerado. Há indícios de que o juiz 
assassinado tinha provas que revelavam 
a parceria de juízes com o narcotráfico. 
No Congresso o crime teve profunda 
repercussão. O senador Antônio Carlos 
Magalhães (PFL-BA), abordado sobre 

Por sua vez, a deputada Zulaiê 
Cobra (PSDB-SP) declarou: 11A morte do 
juiz deve ser a alavanca que faltava para 
desemperrar a reforma na Câmara. 11 
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Sócios de 
empresas 
devem ter 
identidade 

E stá sendo apreciado no Se
nacfo o projeto de lei do se

nador A/varo Dias (PSDB-PR) pa
ra decisão, em caráter terminati
vo, do projeto que estabelece a 
obrigatoriedade de prova de 
identidade para todos os sócios 
de empresas mercantis e civis e 
o reconhecimento de firma nos 
documentos dessas empresas 
levadas ao arquivo nas juntas 
comerciais. 

Na sua justificBtiva, Dias diz 
que o projeto "visa reduzir o 
grande número de fraudes rea
lizadas através de empresas 
fantasmas e muitos cidadãos têm 
sido chamados a responder pro
cessos, na condição de sócios 
por sociedade dos quais jamais 
tomaram conhecimento, pelo 
simples fato de terem seus no
mes nos atos constitutivos des
sas empresas". A "farra" das em
presas fantasmas, lembrou o 
senador, aconteceu quantia foi 
estabelecido no Brasil o sistema 
de incentivos fiscais. 

A proposta do senador pa
ranaense exclui da obrigatorie
dade -as sociedades de ações 
por causa da grande dispersão 
de acionistas e da freqüência da 
transferência de ações. Dias 
nega que seu projeto tenha um 
caráter burocratizador dizendo 
que "esta é uma forma de conferir 
autenticidade aos atos das em
presas mercantis e civis". 
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Revoada de tucanos 

P
rimeiro, fo i o senador Artur da 
Távola (RJ), em 17 de agosto, em 
seguida, o senador Carlos Wilson 

(PE), a anunciar que faria o mesmo, acom
panhado de mais de dois deputados. A um 
ano das eleições municipais, o PSDB está 
sofrendo uma de suas maiores crises, com 
a desfil iação de alguns fundadores da 
soçial-democracia brasileira. Artur da 
Távola, que deve ingressar no PSB, saiu 
atirando. Classificou seu partido de "direi
ta progressista" e, ao se referir à aliança 
com o PFL, afirmou que seu partido deve
ria criar urna nova esquerda democrática 

não estatizante; mas está impedido "pelas 
alianças que fez". A gota d'água, entretanto, 
foi a decisão do presidente Fernando Hen
rique Cardoso de condecorar o presidente 
peruano Alberto· Fujimori. 

Surpreendido pela saída do correli
gionário, o secretário-geral do partido, de
putado Márcio Fortes (RJ), creditou a saída 
de Artur da Távola à baixa popularidade de 
FHC. E emendou, "é fácil ser popular. Basta 
agir in-esponsavelmente mas a única coisa 
que não vai acontecer é sacrificar a estabili
dªde da moeda em nome de um suposto 
crescimento econômico". 

Estrangeiros nos Ineios 
de coinunicação 

AComissão especial presidida pelo 
deputado Airton Xerez sobre a pro
posta de emenda constitucional que 

admite capitais estrangeiros nas empresas de 
comunicação concluiu o seu trabalho. Foi 
aprovpdo o relatório do deputado Henrique 
Eduardo Alves (PMDB-RN). 

O parecer inova pouco com relação ao 
projeto do deputado Aloísio Nunes (PMDB
SP). Mantém o limite de 30% nas empresas 
jornalísticas e inclui algumas ressalvas em 
relação a rádios e TV s quanto à presença 
brasileira na formulação dos programas. Os 
partidos de esquerda representados 
na Comissão que vinham comba
tendo o projeto por seus aspectos 
denacional izantes, sobretudo na 
área cu ltural, manifestaram-se na 
mesma linha. 

Registraram seus votos con
trários os deputados Clementina 
Coelho (PSB-PE), Neiva Moreira 
(PDT-MA) e Pedro Celso (PT-DF). 
O projeto vai, agora, ao plenário, 
onde a discussão continuará. 

nheiro do exterior não ampliará, mas, ao 
contrário, reduzirá o mercado de trabalho 
para jornalistas e que as dificuldades finan
ceiras das empresas de comunicação poderi
am ter soluções nacionais. 

O fundamenta l é que seria negativo e 
perigoso que um setor da responsabi lidade 
política e cu ltural como os meios de comuni
cação escapasse ao controle nacional. Nos 
acalorados debates que se verificaram em 
numerosas sessões públicas, esses aspectos 
foram ressaltados, sem, no entanto. modi
ficar o voto da maioria. 

Os que combatem o projeto 
consideram que a injeção de di-

O ministro das Comunicações, Pimenta de Almeida, com 
algumas ressalvas sobre o projeto. Ao lado, o presidente 
da Comissão, deputado Airton Xerez 
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Maranhão: 
modelo feudal 

R
ecentes estudos revelaram que o 
Maranhão é de novo campeão: ultra
passou o Piauí em sua corrida social

mente trágica, tornando-se agora o Estado 
mais pobre da federação. Essa revelação está 
tendo grande e preocupante repercussão entre 
os maranhenses e mesmo em nível nacional. 
Na Câmara Federal, o deputado Roberto 
Rocha (PSDB-MA) refletiu as preocupações 
sobre esse fato que dados oficiais que agora se 
revelam inconfiáveis ou análises incorretas de 
meios situacionistas acolhidas pela mídia 
divulgavam. 

Vejamos alguns trechos do discurso de 
alerta do deputado maranhense: 

"No mapa da pobreza está o Maranhão 
com 86% de sua população, cuja renda é 
menos de 132,00 reais mensais. É o estado 
com o maior índice de pobreza do país, duas 
vezes o do Rio Grande do Sul e, se compara
do com os estados do Nordeste, registra um 
índice de pobreza superior ao do Piauí. O esta
do de penúria da população choca-se com suas 
potencialidades e estrutura econômica. Cem 
milhões de hectares de babaçu, segundo 
rebanho bovino do Nordeste, um dos maiores 
produtores de soja do país e corredor de expor
tação de minér:ios pelo porto de Itaqui. 

Vê-se que o Maranhão não é um estado 
pobre, mas com muitos pobres e poucos ricos, 
pelo que se põe neste elevado patamar de 
desequilíbrio social, onde as perspectivas são, 
para os pobres, mais pobreza e, para os ricos, 

Deputado Roberto Rocha 

mais riqueza. E por quê? lniciahne11te, pode-se 
afirmar que os destinos do estado não são 
monitados pela maioria, os 86% pobres. 
Quando poderiam ser agentes ativos do mode
lo são apenas instrumentos de manipulação 
das elites políticas dirigentes, as mesmas que 
têm o poder decisório das políticas públicas, 
como educação, saúde, saneamento básico, 
investimentos na infra-estrutura, vetores do 
desenvolvimento econômico. 

A concentração de riqueza está, historica
mente, nas mãos dos detentores do poder po
lítico, um modelo feudal , onde há um 'Seig
neur ' e vassalos. Assim foi ontem, hoje é 
assim e será para sempre, se não houver uma 
conscientização de membros da classe política 
não comprometidos com essa estrutura." 

,, 
Indios criam 
assembléia 

Sem representantes no Con
gresso desde que o cacique 

Mário Juruna (PDT) deixou a 
Câmara em 1986, líderes de difer
entes etnias que vivem no Brasil 
decidiram criar um Conselho dos 
Povos Indígenas, sediado em 
Brasília. 

Preocupados com as fre
qüentes reduções de territórios 
indígenas e com a medida pro
visória do presidente Fernando 
Henrique que transferiu o atendi
mento da saúde indígena da 
Fundação Nacional do Índio 
(Funai) para a Fundação Nacional 
de Saúde, representantes dos 
tucanos, caingangues, xavantes, 
terenas e guaranis estão procuran
do os líderes partidários para dis
cutir suas preocupações. 

"Se não nos asseguram um 
lugar na Câmara, onde podemos 
nos defender, temos que nos 
reunir neste Conselho que vai 
manter um diálogo permanente 
com os congressistas", disse Ál
varo Tukano, um dos integrantes 
da assembléia indígena que trans
formou um auditório da Funai em 
local de reuniões. 

Comitê olímpico com recursos de Loterias 
O Comitê Olímpico Brasileiro poderá contar com 10% da 

arrecadação bruta dos concursos lotéricos. Esta é a proposta 
do senador Pedro Piva (PSDB-SP), que apresentou projeto de lei no 
Senado apostando no alcance social do Comitê que, segundo o 
senador, "poderá tirar centenas de crianças da rua, para transformá
/as em atletas". 

Piva criticou o poder público classificando-o de "omisso" 
porque trata com descaso o esporte olímpico, citando os Jogos 
Pan-Americanos como exemplo. Ele dirigiu sua crítica, também, 
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para o setor privado, afirmando que poucos empresários se interes
sam pelo espo,1e amador. "Precisamos de esporte para a edu
cação. O esporte leva o país para além de suas fronteiras", disse 
Piva. Dentro da mesma linha, o senador Luís Estevão (PMDB-DF) 
quer ampliar de 7% para 15% a participação mínima dos bingos 
para as entidades esportivas. Disse ele que "a atual distribuição de 
recursos não se presta ao incentivo do esporte e quando o Governo 
permitiu a organização dos jogos tinha como objetivo angariar 
recursos para o fomento dos desportos". 

C!OtRNGS 111 ~Setemiro 99 



Punição para agiotagem 

A punição para o crime de usura -
agiotagem - vai se tomar mais se
vera, com penas de prisão que 

variam de dois a quatro anos. A proposta 
foi aprovada pela Comissão de Defesa do 
Consumidor e altera a lei 1.521, de 1951. 
Até agora, a punição se resumia a multas e 
detenção de, no máximo, dois anos. 

De acordo com o relator da matéria, 
deputado Reginaldo Germano (PFL-BA), 
a aprovação deste projeto "vai coibir de 
modo mais incisivo a prática de cobranças 
abusivas. Os agiotas desrespeitam a lei 
acreditando em punição branda, com mui-

tas insignificantes ou mesmo impunidade 
total mas nós estamos mudando este 
quadro". 

A alteração da lei, que torna agra
vante do crime se ele for cometido em 
época de crise econômica, deveu-se a 
reivindicações cada vez maiores de fun
cionários públicos que estão devendo 
milhares de reais a agiotas. 

Segundo o Sindicato dos Servidores 
Públicos Federais, a prática da usura 
"ampliou-se a partir da decisão do gover
no em não conceder reajuste ao fun
cionalismo". 

· Espanhol no ensino médio 

D 
entro de cinco anos, todas as esco
las de ensino médio no Brasil 
devem estar ensinando espanhol. 

A decisão de obrigatoriedade foi tomada 
no Senado, que aprovou emenda da 
senadora Em11ia Fernandes (PDT-RS). A 
inclusão desta disciplina será facultativa 
no ensino fundamental. 

Na defesa de seu projeto, a senadora 
afirmou que o Brasil precisa "olhar na 
direção da qualifi
cação e do preparo 
não só da sociedade, 
mas daqueles que 
ministram a educa
ção no nosso país". 
Já o senador Lúcio 
Alcântara (PSDB
CE), que foi fa
vorável à aprovação 
do projeto, disse que 
"a importância do 
espanhol aumenta 
em todo o mundo e é 
importante fator de 
integração entre os 
países do Mercosul. 
Somos nações com 
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o mesmo perfil econômico e de desen
volvimento. O ensino do espanhol vai ser 
para fortalecer estes laços". 

Algumas escolas de ensino superior 
no Brasil já estão adotando o espanhol 
entre as línguas optativas no vestibular. 

A pioneira foi a Universidade de 
Brasília que há mais de cinco anos incluiu 
o espanhol ao lado do francês e do inglês 
no teste de idioma. 

Senadora Emília Fernandes 

Eurípedes quer 
~ça 

em Rondônia 

P reocupado com a onda de 
violência que atingiu seu 
estado, o deputado 

Eurípedes Miranda (POT-RO) fez 
um apelo ao governo para que 
tome providências de combate 
aos crimes. 

Segundo o parlamentar pe
detista, além do assassinato de 
um delegado de polícia, quatro 
deputados estaduais, um pro
curador da República e um se
nador "estão ameaçados de 
morte". 

Considerado um "narco-es
tado" pelo antropólogo Christian 
Jeffray, Rondônia vive um dia a 
dia de violências e, segundo 
Miranda, a popula-ção está sem 
defesà e, "se as autoridades 
estão sendo ameaçadas, imagi
ne-se a situação dos cidadãos 
comuns". 

O deputado defende investi
mentos urgentes nas polícias 
Civil e Militar e acredita que se as 
polícias "tivessem viaturas, com
bustíveis e armamentos, talvez 
não tivesse ocorrido o assassi
nato de um delegado". 

Para Miranda, "os policiais 
civis e militares vivem momentos 
de inquietude e de desespero 
devido à falta de condições de 
trabalho e, em oito meses de 
mandato, o governador não 
tomou nenhuma providência 
para inverter a situação", acusa o 
pedetista. 
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Exemplo cristão 

A os 90 anos, morreu D. 
Hélder Câmara, no dia 
27 de agosto último. 

Exemplo da caridade cristã, 
que o levou a distinguir-se 
como um lutador social, D. 
Hélder definiu-se, certa vez, 
como um "pastor de homens, 
de · criaturas humanas com 
alma, corpo e todas as conse
qüências". Esta dimensão hu
manista, derivada de seu com
promisso religioso, definiu sua 
pregação progressista ao longo 
da vida. No Rio de Janeiro, 
ond~ foi muito tempo bispo
auxiliar, distinguiu-se pela 
ação social, criando a Feira da 
Providência como evento des
tinado a financiar as diversas 
iniciativas em favor dos pobres 
e miseráveis. Arcebispo de 
Olinda e Recife, enfrentou 
diversas crises com o regime 
militar. Amigo dos papas João 

XXIII e Paulo VI, que parti
lhavam de suas preocupações 
sociais, D. Hélder foi um 
exemplo para o clero bra
sileiro que se identificava com 
as orientações novas, ema
nadas do Concílio Vaticano II. 
A luta pelos direitos humanos 
e pela anistia teve nele um dos 
líderes mais combativos e 
corajosos. Por sua postura, 
atribui-se a uma ferrenha 
oposição do regime militar o 
fato de não ter sido nomeado 
cardeal. 

A onda conservadora do 
papado de João Paulo II encon
trou Dom Hélder nos últimos 
anos de sua vida ativa de arce
bispo. Teve aceito seu pedido 
de renúncia, na idade-limite de 
75 anos, e recolheu-se em si
lêncio e com seu eterno bom 
humor à igrejinha das Fron
teiras, em Boa Viagem. Para a 

Rio de Janeiro taz 
política para emprego 
E 

nquanto o índice de 
desemprego cresce em 
todo País, o Estado do 

Rio de Janeiro vem se manten
do como rara exceção. Ao 
longo de três anos - sobretudo 
nos primeiros oito meses deste 
ano - a criação de novos empre
gos conseguiu compensar as 
demissões causadas pela crise 
do Real. "O governo estadual 
está buscando, em algumas 
medidas de estímulo à pro
dução, compensar os efeitos da 
política macroeconômica do 
governo federal" , disse o 
secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Tito Ryff. 

Em parceria com a 
Companhia de Desenvolvi
mento Industrial (Codin), a se
cretaria implantou um plano 

que visa atrair novos investi
mentos. "A posição logística 
do Rio e as vocações naturais 
em algumas áreas, como os se
tores petrolífero, metal-mecâ
nico e de telecomunicações 
vêm sendo usados como argu
mento na negociação com as 
empresas" , contou Maurício 
Chacur, presidente da Codin. 

Como resultado da estra
tégia adotada, até o final do 
ano estarão instaladas três no
vas indústrias, com a criação 
de quase 2 mil empregos dire
tos. Serão abertas, aproxima
damente, mil vagas para o Call 
Center que a empresa de tele
fonia Canbrá está construindo 
em Macaé, no norte do estado. 
A montadora inglesa Sport Car 
vai levar mais 400 empregos 

"arquidiocese vermelha", o Va
ticano indicou um sucessor de 
linha conservadora, o que até 
hoje gera divergências na igre
ja pernambucana. Até mesmo 
nos funerais do arcebispo 
aposentado, as alas progres
sista e conservadora reali- · 
zaram cerimônias separadas. 

O papel de D. Hélder foi 
bem destacado pelo arcebispo 

ESG 
50 anos 

A Escola Superior de 
Guerra completou 50 

anos. A data mereceu diver
sas comemorações, com 
reuniões em que se evocou 

Homem do 
Nordeste, D. Hélder 
sempre foi sensível 
ao drama social em 
que reconhecia 
raízes políticas 

da Paraíba, D. 
Marcelo Carva
lheira, que foi seu 
bispo auxiliar em 
Olinda e Recife. 
Em declarações a 
O Globo, D. Mar-

celo disse que "com a morte de 
Dom Hélder não só o Recife, 
mas o Brasil e o mundo perde
ram um amigo e um pai. 

Ele foi a grande figura 
do Concílio do Vaticano II, 
o maior acontecimento da 
Igreja cristã neste século. 

. Ele faz parte da história do 
mundo, assim como Madre 
Tereza de Calcutá." 

o trabalho realizado pela instituição nesse meio século. O ministro 
da Defesa, É/cio Álvares, visitou a ESG, não apenas percorrendo 
detalhadamente suas instalações, mas também ouvindo relató
rios sobre seus cursos. O corpo docente e os alunos da atual 
turma de estagiários -cujo patrono, apontado por eleição interna, 
é o presidente Getúlio Vargas - foram apresentados ao ministro 
pelo diretor da ESG, general Carlos Patrício Freitas Pereira. 

para Resende, Região do 
Médio Paraíba, enquanto a 

· cervejaria paulista Schincariôl 
cria 500 vagas com a fábrica 
em Cachoeira de Macacu, 
Região Smana. 

Está certa também a im
plantação do Pólo Gás-Quírrü
co, provavelmente em Duque 
de Caxias, que vai expiorar 

mais uma potencialidade, que é 
a produção de gás natural. O 
objetivo principal é incremen
tar a fabricação de garrafas 
plásticas, produto derivado do 
polietileno, diminuindo os cus
tos atuais. "O polietileno 
extraído do gás é bem mais ba
rato que o derivado da nafta", 
justificou Chacur. 
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Reconhecimento 
a 'cadernos' 

A Rede DHnet 
Rede de Tele
mática, Direitos 

Humanos & Cultura, 
atribuiu o Selo Nota 10 
à página eletrônica da 
Editora Terceiro Milê
nio pela linha editorial 
de cadernos do ter
ceiro mundo. Em sua 
justificativa, a Dhnet 
aponta "a performance 
de qualidade, conteúdo 
e apresentação visual, 
desenvolvendo o tema 

Direitos Humanos em 
língua portuguesa. A 
Rede Dhnet, ao conce
der este prêmio , tem 
procurado difundir sites 
que possam contribuir 
na discussão, divulga
ção e valorização de 
questões ligadas a Di
reitos Humanos nos es
paços da virtualidade. 

Este é o nosso 
maior incentivo a ca
dernos do terceiro 
mundo, que tem se de-

dicado fortemente à 
valorização e difusão 
dos Direitos Huma
nos em língua por
tuguesa ." 

O Selo Nota 10 
pode ser visto em 
nossa página ele
trônica: etm.com.br . 

Nova Parceria 

A Editora Terceiro Milênio 
(ETM) e a Publifolha assina

ram um contrato de coedição 
do Guia do Mundo, em portu
guês. Livro de referência publi
cado pela ETM desde os anos 
80 e que na presente edição 
será chamado de Enciclopédia 
do Mundo Contemporâneo. 

A Publifolha colocará a 
obra, que será lançada em 
outubro, em bancas, livrarias e 

supermercados de todo o país, 
e a oferecerá aos seus leitores 
através. de seu site na Internet. 

Os leitores e assinantes 
das revistas publicadas pela 
ETM poderão fazer os seus 
pedidos diretamente à nossa 
Editora. Na foto, Beatriz Bissio, 
diretora da ETM, e Ricardo 
Gandour, diretor da Publifolha, 
no dia da assinatura do contra
to que selou a parceria. 

Homenagem a defensores dos direitos humanos 

O 
Prêmio Alceu A
moroso Lima, 
instituído em 

1983, é conferido anual
mente a pessoas que se 
destacam na luta pelos 
direitos humanos e a es
critores preocupados 
com o tema. 

Este ano foram con
templados o Projeto de 
Educação do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (veja repor
tagem de ·capa de cader
nos do terceiro mundo, 
edição nº 211 ), pelo 
notável trabalho nessa 
área, e o jurista Miguel 
Reale Júnior, pela desta
cada atividade na 
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· Comissãio de Reconheci
mento de Mortos e Desa
parecidos durante a 
ditadura militar. 

A entrega dos prê
mios foi realizada pelo 
Centro Alceu Amoroso 
Lima para a Liberdade e 
pela Universidade Cân
dido Mendes, em cerimô
nia dirigida pelo pró
prio professor Cândido 
Mendes, também presi
dente do Centro. 

Uma homenagem 
post mortem foi prestada 
ao Reverendo James 
Wright, pelos relevantes 
e corajosos trabalhos em 
favor da justiça e da 
causa dos excluídos. 

Delegados do setor educacional dos sem-terra, Edgard Kol/ing e Deusamar Sales 
Matos, o Doutor Miguel Reale Júnior e a filha do Reverendo James Wrigth, Sonia 
Wrigth, recebem o prêmio Alceu Amoroso Lima na Universidade Cândido Mendes 
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Queimadas 
A seca do final do inver

no deste ano propi
ciou o alastramento 

de queimadas na maioria dos 
estados brasileiros, em muitos 
arrasando parte de parques 
florestais e outras áreas de 
preservação ambiental. Com
bustão espontânea no mato 
seco ou perda de controle de 
queimadas destinadas a lim
par o campo para o plantio, 
uma certeza mais uma vez se 
firmou: o país, que guarda 
ainda uma porção substancial 
de florestas - além da maior 
floresta tropical do planeta, a 
Amazônia-, não possui políti
ca nem infra-estrutura desti
nada a proteger do fogo essa 
riqueza . Segundo o Ibama, 
80% do território nacional 
estavam em 'íituaçào crítica. 
ao fecharmos esta edição. 

Por falta dessa política, a 
queimada ainda é o recurso 
mais comum para limpar o 
chão que se pretende utili zar 
para o plantio da época. Quan-

do o fogo foge ao 
controle, só o mila
gre da chuva para 
evitar perdas que, se 
somadas, valeriam 
milhões. 

A questão é 
ainda mais delicada 
nas áreas de preservação 
ambiental, em geral ilhas de 
sobrevivê_ncia da biodiversi
dade, mantidas a duras penas 
pela União ou Estados e 
comumente carentes de meios 
e pessoal para o próprio tra
balho rotineiro. Muitas dessas 
áreas estão cercadas de fazen
das, às quais o fogo acaba 
oferecendo, com o tempo e a 
progressiva impossibilidade 
de recuperação da mata, no
vas, embora clandestinas, á
reas de pastagens. 

No começo de setembro, 
diante da gravidade da situ
ação, a Secretaria de Meio 
Ambiente de São Paulo sus
pendeu todas as autorizações 
para queimadas controladas. 

Reieitos radiativos 
O Brasil produz cada vez mais lixo atômico e já p0ssui 

cerca de 14 mil metros cúbicos desse material, fruto 
de 43 anos de atividades nucleares. Segundo o presidente 
da Associação Brasileira de Energia Nuclear (Aben), Éver
ton Carvalho, a entidade está coordenando estudos desti
nados a definir uma política oficial de estocagem desses 
perigosos rejeitas, enquanto circula no Congresso Na
cional um projeto que trata da seleção de locai~ para o 
armazenamento. 

O assunto · preocupa os técnicos, principalmente 
porque neste final de ano estará entrando em atividade a 
Usina Angra 2, havendo a possibilidade ainda de se contar, 
em futuro não muito distante, com Angra 3. Segundo a 
Aben, os rejeitas mais perigosos existentes no país são ori
undos quase exclusivamente da operação da Usina Angra 
1 e, por permitirem reaproveitamento, estão estocados na 
própria usina, que tem capacidade de guardar todo o mate
rial processado em sua vida útil, projetada para 40 anos. 

A queimada é o recurso mais comum para limpar o chão para o plantio 

' 

Seca 
No Nordeste, 

prenuncia-se 
a extensão da seca, com a legião de problemas sociais, ambien
tais e econômicos. De novo, nenhuma ação preventiva foi adotada 
e fica-se à mercê de frentes de trabalho com remunerações ínfimas 
e vagas limitadas. No Congresso Nacional, parlamentares nordes
tinos vêm chamando a atenção pública para o debate em torno da 
transposição de águas do rio São Francisco para perenizar alguns 
rios da área da seca e oferecer uma alternativa real para modificar 
o panorama. A periodicidade dramática da seca sugere o aprofun
damento de estudos e a adoção de providências para o aproveita
mento adequado do mundo de águas que, devidamente canali
zadas, poderiam vir a tornar perenes os rios das principais bacias 
da área de seca. 

Educação política 
U ma experiência interessante está em andamento em Nova 

Odessa, município perto de Campinas, São Paulo. Uma 
câmara de vereadores paralela, formada por estudantes do ensino 
fundamental (até 8ª série), atua regularmente e colhe junto aos 
escolares idéias e proposições que acabam encaminhadas, for
malmente, como propostas do estudantado da cidade, à Câmara 
Municipal. Os estudantes-vereadores são 15, eleitos nas diversas 
escolas dó município, sem direito à reeleição. 

Com 50 mil habitantes e boa qualidade de vida, com econo
mia baseada nas indústrias têxtil e metalúrgica, Nova Odessa tem 
100% da população servida por água tratada, esgotos e ilumi
nação pública. No setor escolar, oferece número de vagas su
perior à demanda. A população relativamente pequena e fruto da 
colonização letã parece dada a experiências curiosas: durante 23 
anos seguidos (1973 a 1996), revezou na prefeitura apenas dois 
nomes - Simão Welsh e Manoel Samartin. Em 1996, parece que, 
cansados, os dois se uniram para indicar o atual prefeito, José 
Mário Moraes. 
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Entidades denunciam violência da PM no Pará 

A polícia paraense voltou 
a destacar-se na ação 
contra os sem-terra, 

despertando o temor de que 
venha a se repetir massacre 
como o de Eldorado dos Cara
jás, há três anos e até hoje 
impune. O Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem 
Terra, ao lado de outras enti
dades, como a Federação dos 
Trabalhadores da Agricultura 
(Fetagri), Comissão Pastoral da 
Terra (CPT), Unemar, Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais 
(STR) e a Diocese de Marabá; 
apontou a violência empregada 
pela PM paraense para desalo
jar os sem-terra de fazendas 
ocupadas na região (Cabaceiras, 
em Marabá; Landi, em São João 
do Araguaia; Santo Antônio, 
em Parauapebas, e Santa Lúcia, 
em São Domingos do Ara
guaia). As entidades -denuncia-

ram ainda a descoberta de cemi
térios clandestinos. 

A nota das entidades recla
ma que "desde a primeira ocu
pação que fizemos na fazenda 
Cabaceiras, estamos exigindo 
do Incra uma vistoria da área e 
da documentação. Neste pro
cesso, também denunciamos a 
existência de cemitérios clan
destinos, comprovando, na prá
tica, através da imprensa nacio-

. nal e internacional e de várias 
testemunhas. A polícia federal 
foi ao local fazer a perícia e 
constatou a existência do 
cemitério clandestino, mas a 
Polícia Civil, interferindo no 
processo e sem nenhum conhe
cimento dos fatos, se antecipou 
e forjou através da imprensa a 
descaracterização da realidade, 
afirmando que cemitério era 
dos funcionários da fazenda." 

"A partir dessas denún-

cias, .vários outros ex-fun
cionários da fazenda 
Cabaceiras procuraram o MST 
para se colocar à disposição a 
fim de fazer depoimentos, 
apontando locais exatos de 
cemitérios clandestinos e como 
os funcionários foram tortura
dos dentro da fazenda, presen
ciando inclusive mo1tes de tra
balhadores. No entanto, a 
Justiça em nada se manifestou 
para continuar apurando os 
fatos. A Polícia Civil tem tenta
do abafar qualquer iniciativa 
que leve a sociedade a conhecer 
as inúmeras ações de desres
peito aos direitos humanos no 
interior da área. O governo do. 
estado tem buscado as mais 
diversas formas para não apurar 
os fatos e com isso encobrir o 
cemitério clandestino, utilizan
do para isso dos mandatos de 
reintegração de posse que ora 

se efetivam" , diz a nota. 
"Assim como ocorre em vários 
estados, onde as polícias têm 
efetivado verdadeiros 
esquadrões de guma para com
bater o MST e vários outros 
movimentos sociais, aqui no 
estado organizou-se uma ver
dadeira operação de guerra para 
combater trabalhadores rurais 
que exigem do governo um 
pedaço de terra para trabalhar. 

A cada dia fica mais claro 
o verdadeiro papel da PM: 
reprimir trabalhadores", analisa 
o documento. · 

As entidades lembram que 
é ilegal a documentação da 
fazenda Cabaceiras apresenta
da pela família Mutran" e 
responsabilizam o governador 
Almir Gabriel, o secretário 
Sette Câmara, o Incra e até 
paite da imprensa pela violên
cia contra os trabalhadores. 

Eldorado, o iuluamento estarrecedor 
O 

resultado do julgamen
to do massacre de 
Eldorado de Carajás, 

no Pará - absolvendo os três 
oficiais que comandaram a 
chacina que deixou 19 cam
poneses mortos em abril de 
1996 -, estan·eceu o país e me
receu críticas dos mais dife
rentes países e das organizações 
de direitos humanos. 

A Anistia Internacional, 
distribuiu nota dura, sob o 
sugestivo título de "Ninguém é 
responsável por nada?" e, até 
mesmo o juiz Ronaldo Valle, do 
Tribunal de Justiça do Pará, 48 
horas depois, suspendeu o jul
gamento dos 156 soldados. 

O coronel Mário Carlos 
Pant~ia, que comandava a tropa 
que executou os camponeses, 
foi considerado inocente por 
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três dos quatro integrantes do 
júri popular, que inocentou tam
bém o major José Maria de 
Oliveira e o capitão Raimundo 
José Almendra. Esse resultado 
provocou a reação indignada 
dos quatro mil sem-terra que 
estavam em vigília do lado de 
fora do tribunal. 

Tudo começou quando 
cerca de quatro mil sem-terra 
ocuparam a fazenda Macaxeira, 
no sul do estado. Os proprie
tários da fazenda pediram so
corro às autoridades, os cam
poneses interditaram a estrada, 
o governador Almir Gabriel 
(PSDB) determinou a liberação 
da área e a Polícia Militar 
cumpriu as ordens, promovendo 
o tiroteio, com uso de metra
lhadoras. A tragédia foi filmada 
e o corpo de jurados decidiu 

pela absolvição, acatando a tese 
da defesa, qué argumentou com 
o fato de que os sem-terra teriam 
atirado primeiro. Esta tese foi 
desmentida pelo perito criminal 
Mauro Ricart. Quem atirou pri
meiro foi o grande argumento 
mas, no saldo final , nenhum 
soldado da PM saiu sequer feri
do, enquanto, no início da noite 
de 17 de abril, os camponeses 
contavam seus mortos e desa
parecidos. 

Eldorado de Carajás abre 
um precedente para o julgamen-
to da chacina do presídio 
Carandiru, ocon-ido em 1992, 
quando 111 presos foram assas
sinados pela PM. Se um dos 
· itens a ser respondido pelo júri 
popular, que vai julgar Caran
diru, questionar quem começou 
a violência, os jurados não terão 

dúvidas em apontar os presos. 
Mas tanto no Cai·andiru, quanto 
em Eldorado dos CaraJás, u que 
aconteceu foi uma chacina pro
movida por agentes do estado. 

Por enquanto, o JUigamento 
dos demais 156 réus de El
dorado está suspenso. Até de
zembro, o juiz Ronaldo Valle 
decide se anula ou não o estra
nho julgamento. 

Enquanto isso, o Congres
so aprecia o projeto de lei que 
transfere para a responsabili
dade da União os crimes cometi
dos pelos agentes do estado con
tra os direitos humanos. 

O projeto tramita desde 
1994 e o governo, embora tenha 
prometido r;unir esforços para 
aprová-lo, jamais acionou sua 
maioria na Câmara para trans
formá- lo em lei . 
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Só o papa reuniu mais gente do que a grande 
manifestação contra FHC e o FMI. Decisão de luta 

· em um clima de entusiasmo e ordem 



Memélia Moreira 

F 
oi bonita a festa. A Marcha 
dos 100 Mil, organizada pe
los partidos oposicionistas e 
movimentos populares, que 
ocupou a Esplanada dos Mi

nistérios em Brasília, provocou imediata 
reação do Governo. O presidente 
Fernando Henrique Cardoso anunciou 
que deve redirecionar suas metas para os 
dias que lhe restam no Palácio do Planal
to. E, contrariando os prognósticos pes-

CAPA 

simistas feitos pelo próprio presidente 
da República e seus aliados no Congres
so, a mobilização foi pacífica. Não 
houve enhum registro de violência nas 
delegacias policiais envolvendo os ma
nifestantes. 

Os protestos de insatisfação com a 
política econômica começaram uma se
mana antes da Marcha dos 100 Mil. 
Com faixas e cartazes, cerca de cinco 
mil pequenos e médios agricultores in
vadiram a Esplanada com seus cami
nhões e tratores, pedindo anistia para 

A Esplanada dos Ministérios foi tomada por mais de 100 mil manifestantes, que representaram 
a insatisfação da maior parte do povo brasileiro com os rumos do governo FHC, a mais 
repudiada administração federal da história do país, conforme vêm comprovando seguidas 
pesquisas de opinião. 'lmpeachment' e renúncia foram palavras de ordem nesse grito cívico 
de rejeição às políticas adotadas pelo goverrno, das quais resultam desnacionalização, 
desemprego, endividamento descontrolado e quebra de direitos sociais 



Entre as palavras de ordem da Marcha, 'lmpeachment Já' foi das mais populares 

suas dívidas e ameaçando deixar o Bra
sil sem alimentos. Não faltou, nem mes
mo, o tradicional abraço ao Congresso, 
marca registrada das manifestações na 
capital. O governo reagiu, qualificando a 

· reivindicação de "calote", mas os agri
cultores sensibilizaram os congressistas 
que aprovaram a tramitação do projeto 
de anistia em regime de urgência urgen
tíssima. 

Em 25 de agosto, quando os cami
nhões começavam a deixar o de Brasília, 
os primeiros ônibus - num total de cerca 
de 1.700 que chegaram de todo o país-, 
já estacionavam nas proximidades do 
Teatro Nacional, . da Catedral e do 

Estádio Mané Garrincha. 
Durante toda a madnJgada que 

antecedeu o ato, e que só perdeu em nú
mero de participantes para a chegada do 
Papa ao Brasil, em 1980, a cidade foi to
mada por diferentes bandeiras e palavras 
de ordem. Eram estudantes, militantes 
de todos os partidos de esquerda, anar
quistas, punks, camponeses, professores, 
funcionários públicos, índios, profissio
nais liberais, tímidas donas de casa em . 
sua primeira experiência de protesto, mi
litares, policiais, organizações homosse
xuais - todos, enfim, que não suportam 
mais a carga pesada imposta pelos acor
dos do governo com o Fundo Monetário 

Internacional (FMI). 
Em Brasília, mais de 200 ônibus da 

Central Única dos Trabalhadores (CUT) 
transportaram manifestantes até em pé. 
Cem mil, 70 mil, 130 mil - todas as ava
liações de cálculo apontam para a gran
deza do movimento. Nem o Corpo de 
Bombeiros de Brasília, nem a Polícia 
Militar do Distrito Federal chegaram a 
um acordo quanto aos extraordinários 
números do protesto. Enquanto os bom
beiros anunciavam 130 mil, a PM ficou 
com 70 mil. 

Às nove horas da manhã, com uma 
alta temperatura e baixa umidade do ar, 
começou a marcha em frente ao Palácio 

No caminhão-palanque que abriu a Marcha dós 100 Mil, os petistas 
Tarso Genro, José Dirceu e Lula, o pedetista Leonel Brizola e 

os pemedebistas senador Roberto Requião 
e Paes de Andrade 



OABeCNBB: 
reflexão e mudanças 

O 
s discursos ainda não haviam se encerrado no palanque principal 
da Marcha dos 100 Mil, quando a Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) e o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB), Dom Jayme Chemello, divulgavam notas sobre o movimento. 
No seu documento, a CNBB defende "uma parada de reflexão", afir

mando ainda que "o governo precisa ouvir o povo, que não votou num mo
delo econômico sem distribuição de renda. Quando surgiu o real, o povo 
tinha mais dinheiro e, agora, o dinheiro evaporou". 

A nota de Dom Jayme critica ainda o desvio de recursos da CPMF, afir
mando que ela "não beneficiou o setor de saúde." Ele diz ainda que "a refor
ma tributária, que ora tramita na Câmara, deve introduzir o conceito de ética 
na política e aliviar a carga de impostos pagos pelo povo". 

Já a OAB, em sua nota assinada pelo presidente Regina/do José de 
Castro, diz que "o governo já ultrapassou todos os limites. Está deixando os 
credores satisfeitos, mas é a sociedade brasileira que paga a conta, con
trariada, sem ver atendidas suas demandas sociais". 

Em documento separado, a OAB/SP afirma que o país passa por urna 
situação em que o império da lei se subordina ao mando da desordem, da 
desobediência e da ilegalidade, "ao mesmo tempo em que cone/ama as 
autoridades a tomarem consciência sobre o estado da nação, assumindo 
sua responsabiiidade e buscando soluções compactuadas". 

Um dos aspectos significativos do protesto contra o governo foram as 
caravanas oriundas de diversas partes do país e que convergiram para o centro 

do poder nacional, tornando palpável a insatisfação dos brasileiros 
já confirmada nas pesquisas 
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do Buriti, sede do governo local, em di
reção à Rodoviária, onde se concen
travam os primeiros manifestantes. Daí 
em diante cada um gritava sua palavra 
de ordem, além daquelas escolhidas 
pelos organizadores ("Fora, FHC", 
"Fora, FMI", "Basta, FHC"). As 
l lh30min, enquanto líderes oposi
cionistas e representantes de entidades 
que organizaram a marcha chegam ao 
Salão Negro do Congresso Nacional 
para entregar ao presidente da Câmara, 
Michel Temer (PMDB-SP), um pacote 
com um milhão e 200 mil assinaturas 
pedindo a abertura de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) para 

· apurar o processo de privatização das te
lecomunicações e a abertura de pro
cesso por crime de responsabilidade 
contra Fernando Henrique Cardoso, 
começaram os discursos no palanque ar
mado em frente ao Congresso. 

A alegria e descontração lembra
vam os primeiros protestos que cu lmi
naram com a saída de Fernando Collor 
do governo, em setembro de 1992. E os 
discursos de Vicentinho (CUT), Leonel 
Brizola, presidente do PDT; Lula, pre
sidente de honra do PT; Dom Tomás 
Balduíno, presidente da Comissão 

. Pastoral da Terra (CPT); dos ex-gover
nadores Miguel Arraes e Cristovam 
Buarque, e de outros, mostraram que, 
além de estarem atentas ao descon
tentamento de toda a sociedade, as opo
sições têm também um forte apelo 
popular. 

Ao norte da Esplanada, no terceiro 
andar do Palácio do Planalto, FHC, que 
chamou os ministros mais amigos para 
não ficar sozi nho em seu gabinete, 
acompanhou os acontecimentos. 

Andréa Matarazzo, um desses ami
gos, comentou: "Nós é que deveríamos 
estar lá e a marcha era 'contra nós." 

Da mesma forma alegre e ordeira 
com a qual ocuparam Brasília, os mani
festantes voltaram para suas terras, onde 
vão anunciar o que foi dito. Muitos 
acreditam que essa será apenas a 
primeira de uma série de grandes mani
festações de massa contra o governo. 
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'O que está aí é ruim' 
Também os governistas reconhecem erros de 

FHC. Menos ·Malan e Parente 
políticos da área governista. 

Leia o que disseram no calor das 
impressões sobre a Marcha dos 100 Mil: 

A o lado de personalidades da 
oposição, que viram na Marcha 
dos 100 Mil o grito que estava 

sufocado na garganta do povo brasileiro, 
nomes do lado governista surpreende
ram ao reconhecerem a oportunidade e a 
legitimidade da manifestação. Fugiram 
do argumento simplista de "golpismo", 
com que setores oficiais pretenderam 
desmoralizar a passeata gigante, e reco
nheceram que as queixas da multidão 
nascem de fatores reais. 

O governador Tasso Jereissati foi, 
pela primeira vez, contundente: "O que 
está aí é ruim". O governador de São 
Paulo, Mário Covas, também tornou 
publica sua avaliação de que a atual 
política econômica, que não se sensibi
liza com o desemprego do trabalhador, 
age contra o país. 

Mesmo o presidente da Câmara, 
Michel Temer, não se furtou a reconhe-

cer que, na política oficial, algo de erra
do está acontecendo para mobilizar tanta 
gente num protesto. E o líder do PFL, 
Inocêncio Oliveira, disse reconhecer na 
manifestação uma oportunidade para o 
governo ouvir o grito das ruas e mudar 
rumos. Mas uma semana depois o minis
tro Malan recebia do PSDB um 
palanque para reafirmar, sob 
aplausos, que não mudará 
nada na política econômica, 
porque julga que qualquer pJa
no de cunho desenvolvimen
tista seria artificial e sem sus
tentação - uma bolha, como 
definiu. 

De qualquer modo, o 
ministro Malan e o resto do 
governo sabem, agora de 
forma explícita e não apenas 
por pesquisas, o que pensam as ruas e o 
que pensam muitos e influentes líderes 

"Não podemos analisar a economia 
a partir de dados estatísticos. A econo
mia vai bem se há muita gente emprega
da. O problema é que essa política eco
nômica de uma maneira geral leva o país 
a uma insegurança muito grande." 

Mário Covas, 
governador de São Paulo 

"Na medida em 
que há uma 
porção de 
gente na rua, é 
porque algo de 
errado está 
acontecendo. 11 

Michel Temer, presidente 
da Câmara dos Deputados 

'Inundaram Brasília' 
Como a ímprensa víu a Marcha 

CORREIO BRAZILIENSE 
"Sinal de alerta: a marcha das Oposições leva 

Fernando Henrique a reconhecer que o governo pre
cisa rever metas." 

O ESTADO DE S. PAULO 
"Independentemente do número de participantes, 

a Marcha dos 100 Mil acabou servindo como sinal de 
alerta para o governo." 

1,0RNAL DO BRASIL 
'A multidão ocupou a Esplanada dos Ministérios 

para ouvir discursos que variavam de pedidos de 
renúncia do presidente a exigências de mudanças na 
política econômica." 

FOLHA DE S. PAULO 
"Aos gritos de 'fora ' e 'basta de Fernando Henri

que' em defesa do impeachment e até da renúncia do 
presidente Fernando Henrique Cardoso, partidos de 
oposição e entidades da sociedade civil promoveram 
a maior manifestação contra o governo em quase cin
co anos, com um recado: o protesto em Brasília foi 
apenas o primeiro. 

O tamanho da manifestação da oposição em Bra-
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Pedro Malan, 
ministro da Fazenda 

11Não vamos 
alterar a 
política 
econômica 
por causa 
da marcha 11

• 

11f stá difícil 
amolecer o 
coração de 

• Fernando 
Henrique 
Cardoso. 11 

João Pedro Stédile, 
coordenador do Movimento 
dos Sem Terra 

"O governo não pode ignorar (a 
Marcha). E creio que não está ignoran
do. São sinais que precisam ser tomados 
como sinais da sociedade. Ainda não sei 
o que propor. Mas sei o que não serve. O 
que está aí é ruim." 

Tasso Jereissati, 
governador do Ceará 

"O episódio mostrou que temos 
competência e capacidade para mobi
lizar a multidão que participou da mar
cha ao longo do dia." 

Aldo Rebelo, líder da bancada 
do PCdoB na 

Câmara dos Deputados 

"A única mudança de política eco
nômica que poderia acontecer aconte
ceu: foi a mudança de política cambial." 

Pedro Parente, ministro-chefe 
da Casa Civil 

"Quando a gente vem com um obje
tivo desses, sabemos que temos de 
encarar sacrifícios, mas a satisfação 
supera t1,1do." 

Raimundo Diogo, do Sindicato 
dos Servidores Públicos do Maranhão 

11f ssa marcha 
servirá como 

reflexão para que 
essas críticas nos 

possam levar à 
correção de 

rumos.11 

jCapa 

lnoc6ncio de Oliveira, 
lfder da bancada do PFL 

na Câmara dos Deputados 

"O governo precisa flexibilizar sua 
política econômica e investir mais no 
social." 

Antônio Carlos Magalhães, 
presidente do 

Congresso Nacional 

"O governador de São Paulo 
(PSDB) endossou as críticas de seu 
colega Tasso Jereissati na necessidade 
de mudança na atual política econômi
ca. Covas disse que Jereissati 'fala bem 
pelo PSDB ' e reflete 'razoavelmente' o 
que pensam os integrantes do partido." 

Folha de S. Paulo 

sília só perdeu para a visita do papa João Paulo li em 
outubro de 1991." 

CNN INTERNACIONAL 
"Dezenas de milhares de pessoas inundam Brasília 

para pedir a renúncia do presidente da República." 
O GLOBO 
"A marcha que invadiu a Esplanada dos Ministé

rios foi a· maior no governo Fernando Henrique e dei
xou lições tanto para o governo quanto para a opo
sição. No fim da tarde, os governistas admitiam que 
existe insatisfação popular no país." 

JORNAL DE BRASÍLIA 
"Qualquer dos números apresentados carac

teriza a segunda maior manifestação popular de 
Brasília, só superada pela multidão que recebeu 
o papa." 
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ISTO É 
"A hora da virada: Marcha dos 100 Mil muda ru

mos da Oposição e faz governo se mexer para rever
ter a impopularidade de Fernando Henrique." 

VEJA 
"O número não importa muito. Fizeram o maior 

protesto popular contra o governo Fernando Henrique 
Cardoso e conseguiram que seu ato político se rea
lizasse sem badernas, o que não é fácil com uma mul
tidão desse tamanho." 
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Da esquerda para a direita: Carmen Cenira, da direção fluminense do PDT; senadora Emília Fernandes e deputado federal Neiva Moreira, 
vice-presidentes nacionais do partido; Leonel Brizola, presidente da legenda e Anthony Garotinho, governador do Rio de Janeiro 

Convenção no clima da Marcha 
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Garotinho alerta o PDT para a urgente 
prioridade de ação política na área 

dos excluídos 

O 
Partido Democrático Trabalhista 
vai continuar sua campanha de 
coleta de assinaturas, em âmbito 

nacional, apelando ao presidente da Re" 
pública e ao seu vice para que renun
ciem. Essa decisão foi reiterada na Con
venção Nacional do PDT, que ocorreu 
em Brasília, no dia 26 de agosto. 

Nessa convenção, realizada na sua 
sede central de Brasília, no calor do en
tusiasmo que a Marcha dos 100 Mil des
pertou, foram intensos os debates sobre a 
situação nacional e a atividade partidá
ria. Foram aprovadas modificações nos 

Estatutos e várias moções, com reco
mendações à Executiva Nacional sobre 
a estrutura e a ação partidárias. No seu 
discurso, o governador do estado do Rio 
de Janeiro, Anthony Garotinho, alertou . 
o PDT para estar atento a sua vocação 
histórica de partido popular. Acentuou 
que 75% da população brasileira habi
tam as áreas periféricas das cidades ou 
bolsões de verdadeiros amontoados hu
manos de excluídos. 

"É dramático verificar que nessas 
áreas não haja a devida presença do es
tado e nenhuma atividade poiítico-parti-

dária. Só as Igrejas de diferentes credos 
estão ali confrontando a presença do 
narcotráfico." Revelou que, em conju
gação de esforços com o partido e sua 
Juventude, cerca de quatro mil jovens 
estarão no Rio de Janeiro organizando 
uma .grande campanha para modificar 
essa situação. 

Leonel Brizola fez um exame do 
quadro de crise que envolve o país, fa
lou sobre os rumos e os compromissos 
históricos do partido e leu o documento 
que o PDT está divulgando em todo o 
país (veja na página seguinte), de apoio 
à CPI da Telebrás e explicando a conti
nuação da campanha em favor da renún
cia do presidente da República . 

Pelos resultados já contabilizados, 
tudo indica que serão milhões as assi
naturas, informou Brizola. 

CAOlHNfiS 112 1' SmMBRO 99 



1 Cai!a 

'Brasil: colônia de grupos internacionais' 
Brizola: 11Vamos continuar a coleta de assinaturas em favor da renúncía 11 

/ 

E 
o seguinte o texto do documento, 
com o título de A posição do PDT, 
emanado da convenção partidária: 

"O PDT considera a marcha de hoje o 
ponto de partida de um grande movimento · 
que - apesar de todos os esforços do go
verno, da mídia e do conservadorismo em 
geral - irá congregar milhões de cidadãos 
e cidadãs que não se conformam em ver o 
Brasil ser arrastado à situação de uma co
lônia de exploração dos grupos internacio
nais e seu povo asfixiado por sofrimentos 
indescritíveis. 

Como é de conhecimento geral, o 
nosso partido, integrado à Frente de Opo
sições, firmou, juntamente com mais de 
um milhão de brasileiras e brasileiros, re
presentação-denúncia contra o presidente 
da República, por crime de responsabili
dade, no processo de privatização da Te
lebrás, e igualmente apoiou a instalação de 
CPI para apurar todas as irregularidades 
nessa privatização. 

A posição do PDT, porém, vai além 
desse ponto comum das oposições: con
clamamos - à luz do dia e abertamente - os 
senhores Fernando Henrique· Cardoso e 
Marcos Maciel a, nos termos do Art. 81 da 
Constituição da República, renunciarem 

aos cargos de, respectivamente, presidente 
e vice-presidente da República, ensejando 
ao povo brasileiro o direito de, em novas 
eleições a se realizarem em 90 dias, esco
lher livremente os mandatários do país. 

Apelamos à renúncia por estarmos 
convencidos - como está a maioria do po
vo brasileiro - que este governo perdeu as 
condições de alcançar ou mesmo de apon
tar as saídas para as crises a que eles pró
prios nos levaram. 

Os índices de rejeição pública do 
senhor Fernando Henrique Cardoso nada 
são além do julgamento que lhe faz o 
povo brasileiro diante do comportamento 
que assumiu para obter, a qualquer custo, 
o seu segundo mandato. 

Nossa pregação - à qual cinicamente 
o governo e parte da mídia tentam des
qualificar sob a pecha de 'golpismo' - é, 
como dissemos, o caminho democrático e 
constitucional que está ao alcance do 
povo brasileiro. Apelamos aos senhores 
Fernando Henrique Cardoso e Marcos 
Maciel para que olhem honestamente 
para a situação do país, para o desem
prego, para a miséria, para a crise que 
avassala o campo e a cidade, enfim, para 
a situação dramática por que passa esta 

cAMARA 

Nação, que nem mesmo a soberania e a 
aspiração de um futuro próprio consegue 
manter sob este governo. Um apelo a 
que, diante deste quadro ruinoso, tenham 
ao menos, a grandeza de renunciar. 

Golpismo, isso sim, é o que tramam 
os círculos governamentais, onde se pre
para uma nova investida parlamentarista, 
mudando a forma de governo para que o 
governo continue a ser o mesmo, com os 
mesmos e para os mesmos. Golpismo é 
colocar as ambições, as vaidades, os 
negócios acima dos interesses nacionais. 

Por tudo isso, o PDT, solidário e 
presente na grande marcha de hoje, vai 
continuar a coleta de assinaturas, ape
lando pela renúncia, que já somam cen
tenas de milhares, e continuam chegando 
em grande quantidade. 

De todo o país, nos vêm pedidos de 
listas em número cada vez maior. Não 
tememos as intrigas ou as incompreen
sões. O Trabalhismo jamais deixará, por 
medo de quem quer que seja, de ser fiel 
aos seus compromissos com o povo bra
sileiro. 

Brasília, 26 de agosto de 1999 -
Leonel Brizola, presidente nacional 
do PDT." 

1.200.000 assinaturas 
Partidos de oposição entregam ao presidente da 
Câmara, deputado Michel Temer, todos os 
formulários assinados por mais de 1 milhão e 200 mil 
pessoas, solicitando a abertura de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito sobre a privatização da 
Telebrás. Essa CP/, segundo os coordenadores do 
pedido, poderá definir as responsabilidades, inclusive 
as do presidente da República, e exigir do Congresso 
a abertura de um processo de 'impeachment' contra 
FHC. O presidente da Câmara, alegando disposições 
regimentais, não aceitou o pedido da CP/, arquivando 
a gigantesca solicitação popular. Está em curso uma 
iniciativa da oposição parlamentar requerendo a 
constituição da CP/ com o número regimental de 
assinaturas de deputados. 
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Ruralistas chegam primeiro 
Milhares de agricultores acampam na Esplanada dos Ministérios 

O 
ciclo de manifestações em Bra
sília, contra a política econômi
ca do presidente Fernando 

Henrique Cardoso, começou com os 
ruralistas. No dia 14 de agosto eles ocu
param a Esplanada dos Ministé1ios com 
cerca de 1.300 tratores e caminhões e, no 
dia 16, promoveram uma manifestação 
que reuniu 15 mil pessoas, encenando
se com um longo "abraço" ao Congresso 
Nacional. 

Soltando fogos de artifício, e ao 
som dos berrantes, os pequenos, médios 
e grandes agricultores do país exigiam, 
entre outras reivindicações, a rene
gociação de suas dívidas junto ao Banco 
do Brasil, uma anistia de 40% dos cerca 
de 300 milhões de reais que devem e 
ameaçavam deixar o país sem alimentos. 

"Democracia é muito bom, mas 
comida é melhor", dizia uma das faixas, 
estendida pelos agricultores. 

A primeira reação do governo à 
reivindicação foi classificá-la de "calo
te". E a resposta no Congresso foi ime
diata: entendimento para efeito de vo
tação entre os tradicionais adversários. 
A oposição apoiou a bancada ruralista e 
aprovou o regime de urgência urgentíssi-

ma para o projeto que atende as exigên
cias dos agricultores provocando ma
nobras regimentais para adiar a votação. 

Na Esplanada, enquanto prepara
vam churrasco entre as barracas do a
campamento, alguns dos manifestantes 
informavam que desde a implantação do 
Plano Cruzado II, os débitos do setor 
cresceram em 85% e os preços dos ali
mentos que eram 
corrigidos men
salmente, foram 
congelados. "Nós 
quemos apenas o 
tratamento dado 
aos banqueiros, 
com o Proer", di
zia um dos líderes 
da bancada rura
lista, deputado 
Ronaldo Caiado 
(PFL-GO). 

No final da 
tarde do dia 24, 
eles desocuparam 
a Esplanada para 
permitir que os 
ônibus transpor
tando os manifes-

Reunidos em Brasília, os ruralistas promoveram uma manifestação que 
reuniu 15 mil pessoas e foi encerrada com um longo "abraço" ao 
Congresso Nacional. "Nós queremos apenas o tratamento dado aos 
banqueiros", disse o deputado Ronaldo Caiado (foto menor) 

tantes da Marcha dos 100 mil pudessem 
estacionar. "Vamos dar apoio total a 
esta marcha. Parte do pessoal vai ficar 
aqui", disse o deputado. 

Caiado afirmou ainda que se as 
reivindicações não fossem atendidas, 
os agricultores poderiam voltar a 
Brasília a qualquer momento ou, até, 
"parar o Brasil". 



Acende o sinal vermelho 

O Grito 
dos 

Excluídos 
1200 cidades 

organizam protesto 
no Dia da Pátria 

Aquinta versão do Grito dos 
Excluídos, manifestação de 
protesto contra a conjuntura 

político-econômica do país, instituído 
pela Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) integrou, este ano, 
mais de 1.200 municípios .. 

Tradicionalmente realizado em A
parecida do Norte (SP), o grito deste 
ano aconteceu em centenas de cidades 
brasileiras. Apenas em Belém houve 
incidentes com 15 feridos, entre eles, 
quatro crianças. A Polícia Militar do 
Pará queria impedir que a manifestação 
usasse a mesma rua onde acontecera o 
desfile militar. 

No santuário de Aparecida do 
Norte, dirigido pelo cardeal Aloísio 
Lorscheider, mais de oitenta mil pessoas 
participaram durante o dia 7 de setembro 
da manifestação e 45 mil assistiram à 
missa, cuja homilia foi um duro mani
festo contra a opção neoliberal do presi
dente Fernando Henrique Cardoso. 

Após a missa, o bispo de Jales (SP), 
Dom Demétrio Valentini, ao lado dos 
deputados José Dirceu (PT-SP) e Vival
do Barbosa (PDT-RJ), anunciou a deci
são da CNBB em propor um plebiscito 
nacional para saber se o país deve ou 
não pagar a dívida externa. A proposta 
da Igreja foi imediatamente adotada 
pelos parlamentares e Dirceu afirmou 
que os partidos de oposição vão buscar 
mais apoio à proposta. 
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Os bispos condenam a política neoliberal de FHC e querem plebiscito sobre a dívida externa 

Em Recife, as freiras desfilaram 
fazendo um "apitaço", numa manifestação 
que reuniu três mil pessoas, número igual 
ao "grito" na Bahia, onde sindicalistas, 
religiosos e associações de bairros cami
nharam de Campo Grande até Piedade, no 
centro da cidade. Em João Pessoa, a mani
festação foi engrossada pelos soldados da 
Polícia Militar que resolveram fazer greve 

em plenà parada de 7 de setembro pedindo 
reajuste salarial de 136 para 213 reais. E 
em Brasília, que nunca tinha participado 
desse protesto, religiosos e punks, além de 
populares, gritavam palavras de ordem típi
cas dos anos 60, entre elas, "Tio Sam, tire 
as mãos da América Latina", ao som da 
música de Geraldo Vandré, Pra não dizer 
que não falei de flores. 

O clamor de Aparecida 

O neoliberalismo mata as pessoas 
"O mundo vive uma situação econômica calamitosa. O neoliberalismo é um sistema 

que devora a si mesmo e, o pior, mata as pessoas. É liberal só na aparência. A economia 
deve ser para as pessoas e não as pessoas para a economia". 

Cardeal-arcebispo de Aparecida, D. Aloísio Lorscheider, 
no início do sermão na basi1ica de Nossa Senhora Aparecida. 

"O Grito dos excluídos e as manifestações que estão ocorrendo no país são um aler
ta para que o presidente Fernando Henrique Cardoso se integre ao povo. A economia 
deve ser subordinada à política e esta a princípios éticos. A política econômica do go
verno só provoca miséria. O presidente Fernando Henrique não governa e os partidos 
políticos também não têm um projeto global. A resistência do povo derrubou uma ditadu
ra e agora pode ajudar a mudar o país. As mudanças não virão pelo Congresso nem pas
sarão por gabinetes. Está na hora de os políticos acreditarem que a crise é grave. A luz 
vermelha já acendeu. 

Pela nossa vontade teria que haver uma limpa e convocar eleições gerais imediata
mente. Fecha o Congresso, fecha a presidência e convoca eleições." 

D. Mauro Morelli, bispo de Duque de Caxias (Rio de Janeiro) 
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Fotos para 
a História 



ENTREVISTA 

JOSÉ DIRCEU 

A oposição está 
unida e em estado 

de mobilização 
permanente. O PPA é 

puro marketing. 
FHC é prisioneiro do 

FMI e dos bancos 

A 
Marcha dos 100 mil fo i 
uma-vitória da frente de 
oposições que, unida, 
vai partir para a mobi
lização permanente. 

• O presidente Fernando Henrique 
Cardoso não tem condições de mudar 
os rumos de sua política porque está 
amarrado e Ciro Gomes jamais poderá 
ser o candidato das esquerdas porque 
já foi adotado pela direita. Estes são 
alguns dos conceitos do deputado fe
deral José Dirceu (SP), presidente do 
Partido dos Trabalhadores, que con
cedeu uma entrevista exclusiva à 
cadernos do terceiro mundo. 

'~ Marcha dos 100 mil 
'foi só o começo" 
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Um dos líderes do movimento es
tudantil nos anos 60, José Dirceu, ao 
analisar o Plano Plurianual do presi
dente Fernando Henrique Cardoso, 
disse que o modelo econômico adotado 
pelo governo se esgotou e rebateu as 
críticas dos I íderes governistas afirman
do que a oposição brasileira têm um 
projeto e isto já está sendo demonstrado 
nos sete Estados e 400 municípios 
administrados pelos partidos políticos 
que a integram. 

Qual é o saldo da Marcha? 
José Dirceu - Nossa marcha foi 

vitoriosa. Ela deu uma cara à oposição, 
deu hegemonia à esquerda. Nós entra-

mos unidos na mobilização, 
saímos unidos e per
maneceremos unidos nessa 
luta patriótica da qual a 

"O governo de 
Fernando 
Henrique é 
prisioneiro do 

FM 1, dos bancos 
internacionais, 
da dívida externa 
e do imobilismo" 

marcha foi um símbolo. 
A marcha transformou a insatis

fação popular em mobilização. E essa 
mobilização vai continuar. A tarefa das 
oposições, a partir desse momento, é a 
de mobilizar e ca-nalizar os descon
tentamentos da sociedade brasileira 
para manifestações da mesma enver
gadura. 

Como ficam agora os que alar
maram a sociedade com a ameaça de 
golpe oposicionista? 

José Dirceu - São eles que devem 
se explicar. A marcha foi pacífica. Ape
sar das provocações, o que nós fizemos 
foi um movimento ordeiro e sem ne
nhum recuo. Tudo o que nós anun
ciamos, fizemos. 

Entregamos o pedido de abertura 
de Comissão Parlamentar de Inquérito, 
para apurar o processo de privatização 
das teles, e pedimos a abertura de 
inquérito por crime de respon-sabili
dade. Não abaixamos o tom. E tudo isso 
num movimento sem vacilações, sem 
incidentes. 

A sociedade se pôs em movimento. 
E não é mais um movimento popular, é 
também de outros setores da sociedade, 
inclusive o empresarial. Isso esvazia 
também a retórica pretensamente 

oposicionista do senador Antônio 
Carlos Magalhães. Essa insatisfação 
foi demonstrada no caminhonaço, na 
ocupação da Praça dos Três Poderes 
pelos agricultores, a greve da Ford. 
Tudo isso são sinais de uma nova 
postura. 

Mas se dizia que tanto os par
tidos oposicionistas quanto os movi
mentos que integram o Forum 
Nacional de Lutas chegaram dividi
dos à marcha .. . 

José Dirceu - Os partidos políti
cos de oposição estamos unidos mas, 
é claro que, na marcha, cada um 

podia ter sua palavra de ordem. 
Ninguém ia reprimir uma palavra de. 
ordem desse ou daquele partido ou 
movimento do Forum. 

O número "100 mil" faz parte do 
imaginário das lutas políticas do país. 
Em junho de 1968, nós tivemos a 
passeata dos l 00 mil, 110 Rio de 
Janeiro, que mudou a relação entre 

estudantes e governo, pouco antes do 
Al-5. Lá, você também foi um dos diri
gentes. Que paralelo é possível traçar 
entre os dois movimentos? 

José Dirceu - Quem dirigiu a 
passeata dos 100 mil foi o Wladimir 
Palmeira. Aquele foi um movimento 
dos estudantes da classe média, em 
plena ditadura militar. Agora é uma 
oposição mais ampla, uma marcha pop
ular na qual os estudantes também 
tiveram importante participação. Mas 
havia dezenas de diferentes categorias. 

São dois movimentos diferentes. E 
as conseqüências da marcha são evi
dentes. Ouvimos manifestações vindas 
do próprio PSDB, criticando o modelo 
econômico, a equipe econômica, a 
política econômica. Em seguida, o 
lançamento do Plano Plurianual e do 
orçamento do ano 2000 pelo presidente 
Fernando Henrique, numa operação de 
imagem. Mas todos eles sabem que o 
modelo econômico se esgotou. 

Quer dizer que o Plano Pluria
nual (PPA) só tem valor de marketing? 
Qual seu julgamento sobre as promes
sas de mudança já no dia seguinte à 
marcha? 

José Dirceu - As mudanças anun
ciadas são totalmente improváveis. O 
governo de Fernando Henrique Cardoso 
é prisioneiro do FMI e dos bancos inter
nacionais, da dívida externa, do imo
bilismo. 

Repito: isso é só marketing. A so
ciedade não está mais aceitando as 
imposições do governo. A impopulari
dade de FHC chegou ao fundo do poço 
e o país se pôs em movimento. Isso é 
sinal grave e evidente de crise. 

A verdade nua e crua é que o 
lançamento do PPA é uma megaloma
nia pura. O país iria crescer 0% este 
ano; 4% no ano 2000; 5% em 2001 e 
6% em 2002, com juros de 22% no mer
cado. Crescer como? Isso tudo é uma 
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desesperada tentativa do governo de 
retomar a iniciativa política. É quase 
uma ofensa, pura demagogia, dizer que 
o Brasil vai criar 8,5 milhões de empre
gos. Sabíamos que eles iam tentar rea
gir, é claro, mas sua margem de 
manobra é curta porque não é apenas o 
problema econômico. Virou crise social 
e impasse político. 

Qual é a saída? A direita sempre 
acusa a oposição de não ter um proje
to de governo. 

José Dirceu - Quem não tem pro
jeto é este governo que está iludindo o 
país. Estão escondendo do povo a 
gravidade da crise da dívida externa e 
da dívida líquida interna. Não é possív
el o governo continuar sem enfrentar o 
problema da dívida. Se o país continuar 
dependente do Fundo Monetário Inter
nacional e aplicando sua .política mo
netária e fiscal, vai se aprofundar a re
cessão, o problema de desemprego e a 
questão social. 

O que foi apresentado ao país não 
se sustenta porque existe contradição 
insanável entre o PPA e a política fiscal 
e monetária, entre o PPA e o modelo 
econômico. Entre o plano apresentado 
e os acordos com o FMI e a política de 
juros altos e de pagamento dos juros da 
dívida externa de 100 bilhões, . · 

A oposição tem firme projeto de 
mudar a relação do Brasil com o mun
do. Não se pode continuar dependente. 
Esse é o ponto inicial. Depois, retomar 
o Mercosul porque é um projeto de 
desenvolvimento social, voltado para o 
mercado interno. 

O projeto da oposição prevê uma 
forte poiítica de reformas (priorizando 
a reforma agrária e tecnológica), o 
plano nacional de obras para geração de 
empregos, prioridade de empregos, pri
oridade de apoio à pequena e média 
empresa e, principalmente, faz uma 
opção: a nossa prioridade não é o paga
mento da dívida externa e sim o desen-
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volvimento. Faremos reformas que 
sejam democráticas e não excludentes. 

Não temos projeto? Basta ver os 
sete Estados governados pelos partidos 
da Frente Popular e as 400 prefeituras e 
comprovar o que estamos fazendo. São 
administrações transparentes, com ênfa
se para o social e no combate à cor
rupção. Por isso, já atingimos o peque
no e o médio proprietário. Foi um erro 
abrir a economia como foi feito, manter 
a política de juros altos e o pagamento 
da dívida. Um erro que sempre denunci
amos. Por isso, é preciso deixar claro 
que a oposição tem um projeto. Temos 
um programa alternativo de govemo. 

O PFL é cada vez mais hegemôni
co. O senador Antonio Carlos 
Magalhães já se lançou candidato; o 
Ciro Gomes está recrutando parla
mentares. Como você vê essa revoada 
de tucanos? Foi o senador Artur da 
Távola (RJ), o senador Carlos 
Wilson (PE). O Ciro seria um bom 
candidato para a esquerda? 

José Dirceu - A hegemonia do 
PFL só existe pela absoluta falta de 
lide-rança do PSDB, pela falta de 
rumo do partido do presidente da 
República, pela crise de identidade. 
Sua coalizão com o PFL foi um fra
casso, porque frustrou o social e não , 
realizou avanços democráticos. 
Quanto ao Antonio Carlos Magalhães, 
só ocupa espaço por causa do desman
che do PSDB. 

Já o caso do Ciro Gomes é dife
rente. O Ciro jamais poderia ser nosso 
candidato. Ele já está sendo incorporado 
por setores da direita. A direita está 
inflando o PPS, porque é sua única al
ternativa. Isso está muito claro. 

A esquerda vai lançar Lula pela 
quarta vez? 

José Dirceu - Lula, mesmo não 
querendo, é o candidato natural porque 

ENTREVISTA 

detém 30% dos votos do país. É a maior 
liderança popular do Brasil. Mas essa 
questão ainda vai ser discutida pelo par
tido, pelas oposições. 

Ele não está se colocando como 
candidato. Prefere que essa discussão 
seja posta em 2001. E ai nda nem 
começamos a di scuti r as eleições de 
2000. Antes de tudo, temos que 
enfrentar a crise social e o PT vai 
realizar um congresso agora, em Belo 
Horizonte. Mas antes de pensar e.m can
didato, temos que trabalhar na unidade 
das oposições, na mobilização da 
sociedade. 

Quais serão os próximos passos? 
José Dirceu - Vamos nos preparar 

para outras manifestações. 
A Marcha dos 100 mil foi 
apenas o começo. Outras 

,.,------.,.,---
"A oposição 

tem o projeto 
de mudar a 
relação do 

Brasil com o mun
do. Não podemos 

continuar 
dependentes" 

manifestações estão sendo organizadas. 
Discutimos ·o Manifesto em Defesa do 
Brasi l, que será lançado quando devida
mente analisado e assinado por todos 
os partidos oposicionistas. O governo 
enfrentará múltiplas manifestações que, 
este ano, culminarão com grandes mar
chas em todas as capitais brasileiras. 
(M. M.) 

_) 
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Mídia e soberania 
Os pelotões do Exército e a TV na Amazônia · são guardiães 

de 12 mil quilômetros de fronteira. Resolver problemas 
empresariais sem prejudicar os interesses nacionais 

Phelippe Daou1 

A
companhado o debate em 
torno das propostas de E
mendas ao Art. 222 da 
Constituiç~o Federal, e, 
por isso, nao veJo muito o 

que acrescentar ao que já disseram, com 
brilhantismo, os representantes da As
sociação Brasileira de Emissoras de Rá
dio e Televisão (Aberte) e da Associa
ção Nacional de Jornais, especialmente 
os companheiros Evandro Guimarães e 
Fernando Ernesto Correa e o jornalista 
Paulo Cabral de Araújo, na reunião do 
dia 25 de maio passado. 

Endosso os argumentos de que é 
inconciliável a participação de empre
sas sem fins lucrativos em capitais de 
empresas que exercitam atividade co
mercial e disso também comunga o 
ministro das Comunicações, Pimenta da 
Veiga, por iguais razões expostas. 

Quanto ao aporte de capitais es
trangeiros, como medida que poderia 
proporcionar saúde financeira e cons
tante modernização das empresas de co
municação social, sem os custos escor
çhantes dos insti tutos de crédito, deve
se fazer profunda avaliação dos prós e 
contras, para que, por fal ta de cautela ou 
prudência, não seja comprometido "o 
direito dos brasileiros à própria cultura, 
o direito dos artistas ao trabalho, o direi
to do país à própria identidade" , como já 
foi alertado por Gabriel Priolli, em A 
gazeta mercantil de 19 e 20 de junho. 

Sem satélite 
nem microondas 

A Amazônia já definida como um 
imenso vazio cheio de riquezas, está 
integrado ao país pela televisão, gra
ças a uma cruzada que se iniciou em 
1972. Nessa época, não havia satélite, 
nem troncos de microondas, nem mes
mo planos para levar o sinal de tele
visão à região. 

Como o início da Rede Amazônica 
no dia 1 º de setembro daquele ano, o 
sinal da TV Amazonas em Manaus, co
meçou a ser transportado para o interior 
da Amazônia em fitas cassetes, com 
reprodução no destino 24 horas ou até 
cinco dias depois, dependendo dos 
transportes existentes para as locali
dades desejadas. 

Dois anos decorridos, já eram 
cinco as geradoras: Manaus, Porto Ve
lho, Rio Branco, Boa Vista e Macapá. 
Depois di sso, buscaram-se municípios 
mais interioranos do Amazonas, do 
Acre, de Rondôni a, de Roraima e do 
Amapá. Participamos da luta de suas 
populações pela transformação dessas 
três últimas unidades de Territórios 
Federais em estados da Federação 
Brasi leira. 

E nesses 27 anos de existência, 
com 130 retransmissoras e repetidoras, 
cobrindo aqueles estados, trocamos o 
tráfego permanente de 7.000 fitas por 
sinais instantâneos via satélite, colo
cando o nosso público em todos os 

confins amazônicos, como Oiapoque e 
Cruzeiro do Sul, na mesma posição 
que os brasileiros do Rio, de São 
Paulo ... 

A Rede Amazônica é afiliada da 
Rede Globo e opera dois canais perma
nentes de satélite. Um, o Amazonas, 
devotado inteiramente aos assuntos 
amazônicos, e o outro, que possibilita 
saírem diariamente as notícias dos 
cinco estados e de Brasília - onde fun
ciona uma sucursal que também prio
riza as atividades dos parlamentares 
amazônicos, - para divulgação nos 
telejornais, fato que até então não 
acontecia. 

A televisão continua sendo, na 
maior parte da nossa área, o único veícu
lo de comunicação social existente. 

Esse registro é feito, com o objeti
vo principal de informar do quanto é 
importante manter informados os nos
sos irmãos da fronteira. Eles e os 
pelotões do Exército são os guardiães 
dos nossos 12 mil quilômetros lineares 
de fronteira. 

Todos nos perguntam por que ini
ciamos e encerramos diariamente as 
nossas transmissões com o Hino Na
cional Brasileiro, cantado. Simples
mente porque, na década de 60, ao 
fazer uma viagem a Iquitos, Peru , para 
verificar como funcionava a Zona 
Franca de lá, verifiquei que na fron
teira do Brasil com a Colômbia os nos
sos irmãos brasileiros trabalhavam em 
Leticia; os seus filhos estudavam em 
escolas colombianas, suas mulheres 
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pariam em hospitais colombianos, os 
enfermos de modo geral procuravam 
atendimento nos mesmos hospitais, 
pois não havia, do nosso lado, nem 
escolas, nem hospitais. Há um hábito 
em Leticia de começar o dia com a 
execução do Hino Nacional da 
Colômbia, em praça pública, ocasião 
em que todos param e cantam. Senti, 
como os companheiros que me acom
panhavam, que estava em marcha a 
desnacionalização de nossos irmãos. 

Estudavam e espanhol, cantavam 
o hino colombiano e, à época, já esta
va sendo publicada uma lei, que só 
conferia direito de prioridade de terra 
em Letícia a colombiano nato. Nossas 
cri anças, lá nascidas, seriam certa
mente registradas lá, para merecer esse 
direito. 

Por isso, decidimos abrir e fechar 
as operações diárias de nossas emisso
ras com o Hino Nacional Brasileiro que, 
em bem pouco tempo, as populações de 
fronteira aprenderam a cantá-lo. Esse 
parêntese tem por objetivo mostrar que, 
acima de tudo, devem prevalecer os 
interesses brasileiros. 

É absolutamente certo que, se as 
grandes empresas já não suportam os 
pesados custos de financiamento para 
acompanharem o vertiginoso desen
volvimento tecnológico do nosso setor 
de atividade, muito menos as da A
mazônia, onde são indiscutíveis suas 
carências de toda ordem, valendo res
saltar que várias delas tiveram indeferi
dos seus pedidos de empréstimos, sob 
alegação de que o Banco Central não os 
autoriza, o que, se procedente, constitui 
acinte e injustiça aos órgãos de comuni
cação, desde ·que não tenham registros 
desabonadores, pois são empresas como 
quaisquer outras. 

O custo ao país 
Talvez seja, até por isso, que, den

tro das meihores intenções, esteja sendo 
proposta a abertura de novos cami nhos, 
para que as empresas de comunicação 

C1ornHOS 212 .- SrnMBHO 99 

possam receber aportes financeiros , 
com a abertura de seus capitais, a em
presas nacionais ou estrangeiras. Mas, o 
que custará isso para o país? 

No caso da Amazônia, impõe-se 
profunda atenção e reflexão para a sua 
realidade, assim enfocada: 

a) maior floresta tropical do planeta 
b) maior biodiversidade do mundo 
e) variedade de minérios, inclusive 

petróleo e gás já descobertos em vários 

"A televisão 
continua sendo, 

na maior parte da 
, 

nossa area, o 
único veículo de 

comunicação 
social existente" 

pontos do Amazonas 
d) povos indígenas com terras de

marcadas, língua própria (inclusive com 
dicionários publicados) 

e) cobiça internacional permanen
te, denunciada por autoridades e peta 
imprensa 

f) movimentos de guerrilha nos pa
íses vizinhos, na linha de fronteira 

g) as maiores reservas de água do
ce do mundo. (É sabido que a água é 
indispensável à vida e que já é produto 
de exportação. Foi noticiado pela im
prensa um fabuloso contrato de expor
tação de água potável do Canadá para a 
China. E nem precisa ir tão longe, pois 
também a imprensa noticiou, recente
mente, racionamento de água em Re
cife. Tão importante este assunto, que já 
está em discussão a criação da nossa 

/BRASIL 

Agência Nacional de Águas.) 
Enumerei esses itens, apenas para 

destacar que os nossos parlamentares 
estão com a espinhosa missão de esta
belecer regras que evitem influências 
que poderão resolver problemas em
presariais, mas prejudiquem os interes
ses nac10na1s. 

Capital nacional 
ou exter.no 

Capital nacional ou externo, vo
tante ou não votante, por expressa 
estipulação, não muda muito os riscos 
que teremos de enfrentar. Pois quem 
investe, o faz com objetivo previamente 
definido. 

Parece que estou contrá rio a 
quaisquer das mudanças que estão 
sendo propostas. Seria paradoxal se o 
fosse, sabendo que a Radiobrás, 
empresa do governo federal, em passa
do recente, não suportando as despesas 
das unidades de radiodifusão que mon
tou na região, vendeu-as todas, acaban
do com o programa que visava à inte
gração amazônica pela comunicação. 
Paradoxal, também, porque pareceria 
que a empresa a que pertenço não 
estaria necessitando de recursos para a 
atualização dos equipamentos de todas 
as suas unidades, já superadas pela 
nova era da digitalização. Não sou, 
nem quero ser, paradoxal, mas desejo 
dizer que a questão não é de simples 
solução. Porém, a competência e o 
patriotismo dos senhores parla
mentares haverão de conduzi-los com 
segurança e firmeza, na busca das mel
hores soluções para a radiodifusão, 
sem causar danos ao país e, particular
mente, à Amazônia. • 

'Depoimento de Phelippe Daou, pre
sidente da Rede Amazôn icn de Televisão, 
na Comissão Especial da Câmara de De
putados que discute o projeto de emenda 
constitucional permitindo a participação 
de capital estrangeiro nos meios de comu
nicação do país 
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Setor elétrico em e 
Mesmo depois de evidências de fal.êncía do modelo de privatização que impôs ao país, 

o governo pretende avançar sobre o setor elétrico, esquartejando o modelo estatal integrado de 
geração energética que floresceu nas últimas duas décadas. Na opinião pública e entre as lideranças 
polítrcas mais responsáveis, como alguns governadores, repercutem com intensidade os fracassos das 

rodovias privatizadas -que já renderam uma estranguladora greve de camínhoneíros -, 
o formidável rol.o em que se transformaram as telecomunicações privatizadas e as freqüentes crises 

do prívati.zado setor de distribuição da energia. Jogar a geração de energia nesse caldeirão 
desestabilizador pode ser a ameaça final ao desenvolvimento brasileiro 
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Sérgio Meireles 

inda traumatizado pelo 
blecaute de 11 de março - o 
maior dos últimos 15 anos -
que deixou às escuras todos 
os estados das regiões Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste, o 

país continua, com os fios desencapa
dos, envolto num curto-circuito: o desti
no do setor elétrico. Com a mão no inter
ruptor e escoltado pelo BNDES, pela A
gência Nacional de Energia Elétrica (A
neel), pelo Operador Nacional do Siste
ma (ONS) e o Ministério das Minas e 
Energia, e também ignorando que o Es
tado é apenas um gerente do patrimônio 
da sociedade e não o seu dono, o gover
no Fernando Henrique Cardoso apressa
se em retomar a escalada privatista. 

Com um rolo compressor, prosse
gue em · seus negócios, atropelando dis
positivos constitucionais e os diagnósti
cos que alertam para os graves riscos da 
venda das usinas nacionais, sem um de
senho definido do setor. Especialistas a
pontam que o governo não quer ou finge 
não enxergar o sinal vermelho, piscando 
à sua frente, advertindo para o perigo 
dos rumos que pode tomar o processo de 
desestatização do parque gerador de e
nergia elétrica, sem regras claras quanto 
ao regime tarifário e ao modelo de mer
cado que as empresas disputarão. 

O novo modelo do setor elétrico foi 
proposto pela Coopers & Lybrand, uma 
consultoria inglesa contratada pelo Mi
nistério das Minas e Energia, a qual, de-

nunciam de novo os maiores especialis
tas, parece não ter decifrado a realidade 
energética brasileira. "Aqui, a energia é 
produzida por hidrelétricas e não por 
fontes térmicas ( óleo, gás, carvão e 
nuclear), como é na Inglaterra", adver
tem documentos preparados pelos ins
titutos Alberto Luiz Coimbra de Pós
Graduação e Pesquisa em Engenharia, da 
Coppe-UFRJ e o de Desenvolvimento 
Estratégico do Setor Elétrico (Ilumina). 

Um dos equívocos gritantes da con
sultoria inglesa foi desprezar, em suas 
análises, o controle .de cheias, irrigação, 
abastecimento de água potável , navega
ção e desenvolvimento regional integra
do, questões que são vitais para a nova 
modelagem energética. 

Os mistérios da moda 
Até agora continua no ar, sem res

posta, a indagação: por que o Brasil ten
ta transferir os serviços de geração edis
tribuição de energia ao setor privado, se 
nos Estados Unidos, no Canadá, na Sué
cia, na Noruega e em outros países oci
dentais essas áreas, mesmo após pas
sarem por profundas reformas, permane
cem sob o controle estatal? 

Para o presidente da Copasa, em
presa estatal mineira de água e sanea
mento, Marcelo Siqueira, que presidiu 
Furnas quando Itamar Franco era presi
dente da República, os países que man
têm hidrelétricas estatais provaram que 
o caminho não é a privatização. "Ou será 
que os governos dos Estados Unidos e 
do Canadá são burros?" questiona. 

O governo repete, amparado por 
forte publicidade oficial , a ladainha de 
que as privatizações vão diminuir o dé
ficit público, resgatar a dívida externa e 
garantir mais recursos para as políticas 
sociais. Mais uma estorinha pra boi dor
mir, definem os que conhecem o setor, 
pois nada disso está acontecendo. 

Pelo contrário, o Brasil só perdeu, 
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O período 94-99 registra uma mudança inédita na margem de distribuição das 
concessionárias. A relação de preços entre as tarifas de suprimento (gerado
ras) e o fornecimento (distribuidoras) alterou-se significativamente: antes de 94 
a margem se situava em torno de 60% e depois chegou a quase 100% 

sustenta o ex-diretor da Nuclen Enge
nharia (atual Eletronuclear), o engenhei
ro Joaquim Francisco de Carvalho. 

Ele desmonta os argumentos pri
vatistas ao revelar que, de 1994 a 1998, 
o déficit público saltou de 60 bilhões 
para 480 bilhões de reais e a dívida ex
terna de 148 bilhões para 250 bilhões de 
dólares. Essa sangria de recursos debili
tou a saúde pública, o ensino pri mári o e 
de segundo grau, produziu mais desem
prego e violência nas cidades, lembra o 
engenheiro. 

Ao privatizar o setor elétrico que 
fatura com as atuais tarifas cerca de 22 
bilhões de reais por ano, o governo ofe
rece, de bandeja, aos grandes grupos es
trangeiros a oportunidade de arrecadar 
uma fatia da renda nacional produzida 
pela água que corre nos rios brasileiros, 
responsável por cerca de 96% da eletri
cidade consumida no país. Usa, para is
so, usinas hidroelétricas construídas com 
dinheiro público, protesta Carvalho. 

Caça ao filé 

cas. Podem render até 15 bilhões de 
reai s, segundo estimativas do mercado. 

Do sistema elétrico já foram entre
gues à iniciativa privada as mais estra
tégicas distribuidoras do país - Light e 
Centrais Elétricas do Rio ,de Janeiro 
(Ce1j), Eletropaulo, CPFL e Elektro, em 
São Paulo; parte das Centrais Elétricas 
de Minas Gerais (Cemig) e da CEEE, 
no Rio Grande do Sul. 

Caça-se, agora, o filé mignon do 
setor, que são as geradoras de energia. 
Na alça da mira estão a Companhia E
nergética de São Paulo (Cesp), Furnas 
Centrais Elétricas e a Companhia Ener
gética de Pernambuco. Numa segunda 

etapa, apesar da resistência manifesta
da pelas bancadas do Norte e Nordeste 
no Congresso Nacional e entidades re
presentativas da sociedade organizada, 
podem entrar no martelo as usinas gera
doras da Chesf e Eletronorte. 

O Brasil, com a desvalorização do 
real, é uma ótima oportunidade para os 
grupos de energia com o bolso cheio de 
dólares entrarem firme na América La
tina, dizem os consultores da área. 

São poucos os países no mundo, 
como o Brasil, que possuem estatais de 
qualidade e lucrativas para serem priva
tizadas. É o caso de Furnas, que gera 
um lucro líquido de 400 milhões de 
reais por ano, e tem capacidade de ala
vancar 4,5 bilhões de reais em recursos . 
novos. 

A obsessão do governo Fernando 
Henrique Cardoso em cindir Furnas, 
uma das maiores geradoras da América 
Latina, com potência instalada de 9.100 
megawatts, dividindo-a em três empre
sas - duas de geração e uma outra de 
transmissão - está tendo mais ressonân
cia do que o raio que teria caído, no mês 
de março, na subestação de Transmis
são de Bauru, no noroeste do estado de 
São Paulo, coração do sistema de trans
missão da região, deixando à luz de vela 
uma boa parcela da população bra
sileira. 

O Programa Nacional de Deses
tatização (PND) é considerado um dos 
maiores do mundo em andamento e, em 
nove anos, desde 1991, faturou 85 bi- . 
!hões de reais. Nesse ano, o governo pre
tende leiloar mais 30 empresas, desta
cando-se entre elas as companhias elétri-

As mais estratégicas distribuidoras do país já foram privatizadas. Agora, caça-se o filé 
mignon do setor, que são as geradoras de energia, como Furnas Centrais Elétricas 
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Furnas esquarteja a 

M aus exempl~s ~ão faltam no c~nário das desestatizações 
do setor eletnco. Talvez por isso o temor que gira em 
torno da cisão de Furnas Centrais Elétricas, uma empre

sa que chegou aos 42 anos de existência provando sua importân
cia estratégica no setor, através do sistema interligado de gera
ção. Sua rede de transmissão atende, hoje, 70 milhões de con
sumidores e cobre 1,3 mi-

já programados por Furnas, tais como a conclusão do Terceiro 
Circuito de Transmissão de ltaipu. Ao contrário do que o gover
no vem afirmando, a cisão e privatização de Furnas reduzirão, e 
não aumentarão, a capacidade de investimentos do setor, levan
do-se em conta que a empresa integrada possui um grande 
potencial para expandir o sistema, informa o documento da 

Coppe e do Ilumina. Nos 
lhão de quilômetros qua
drados dos estados do 
Rio de Janeiro, São Paulo, 
Minas Gerais, Goiás, Es
pírito Santo, Tocantins, 
Mato Grosso e Distrito 
Federal (Brasília), região 
onde se produz cerca de 
65% do PIB brasileiro. 

Gráfico de Interligação Norte-Sul · útltimos três anos, seus 
investimentos totalizaram 
mais de 2,4 bilhões de 
reais, representando uma 

Em documento pre
parado pela Coppe e pelo 
Ilumina, especialistas do 
setor alertam para os ris
cos e as perdas decor
rentes da cisão e privati
zação de Furnas. A cisão 
deixará nas mãos do Es
tado uma empresa de 
transmissão inviável eco
nômica e financeiramen
te, já que, segundo reso
lução da Aneel, a receita 
anual permitida de trans
missão para a empresa, 
este ano, é de apenas. 

. 470,4 milhões de reais. 
Para se ter idéia da insufi
ciência desse valor, dire
tores do Ilumina explicam 
que, somente com o sis
tema de transmissão de 
ltaipu, Furnas alcançava 
há vários anos uma recei-
ta de 410 milhões de reais/ano. 
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A falta de investimentos na transmissão será arriscada, por
que é pelo sistema de Furnas que flui toda a energia produzida 
por ltaipu e pelas usinas próprias das empresas, correspondendo 
a cerca de 40% de toda a energia consumida no país. Se for con
siderada a energia produzida pelas outras grandes geradoras do 
Sudeste e Sul (Cesp, Cemig e Capei), que entram também nessa 
rede, pode-se dizer que mais de 50% da energia consumida na
cionalmente passam pelo sistema Furnas. A redução dos riscos 
de novos apagões depende da concretização dos investimentos 
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das maiores, senão a 
maior, soma investida por 
empresas brasileiras em 
expansão de serviços 
públicos. Cerca de 80% 
desses investimentos 
foram feitos com recursos 
próprios, acrescentam. 

Nos cálculos mate
máticos dos dois institu
tos, a empresa integrada é 
lucrativa, tendo alcançado 
nos últimos três anos um 
lucro total de 1,2 bilhão 
de reais. A sua capaci
dade de investir é fruto, 
em grande parte, da exis
tência de usinas já amorti
zadas, com custo de 
geração muito baixo. 
Entre elas, Marimbondo 
(3,46 R$/MWh); Furnas 
(5,62 R$/MWh); Luiz Car-
los Barreto (5,52R
$/MWh); Mascarenhas de 
Moraes (5,29R$/MWh). 
Atualmente, Furnas opera 
nove usinas hidroelétricas 
e duas termelétricas 

convencionais (óleo combustíve/).-Para transmitir a energia ge
rada em suas usinas e em ltaipu, Furnas conta com um sistema 
composto de 38 subestações e mais de 16 mil quilômetros de 
linhas. Em novembro de 1998, a Subestação de lbiúna tornou-se 
a primeira instalação de energia elétrica da América Latina e a 
terceira do mundo a receber o ISSO 14000, a certificação de seu 
Sistema de Gestão Ambiental, através do Bureau Veritas Quality 
lnternational. lbiúna é responsável por cerca de 41% da energia 
consumida em São Paulo, 20% da região Sudeste, quase a tota
lidade no Distrito Federal e 14% do Brasil. 
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O Brasil só perde 

O engenheiro Joaquim Francisco 
de Carvalho rechaça a euforia da priva
tização que atinge o país, sob pressão 
do Fundo Monetário Internacional 
(FMI). "Quem ganha com esse jogo são 
os grupos estrangeiros influentes, inte
ressados em trocar por valiosos ativos 
concretos suas aplicações de dinheiro 
virtual em giro pelos mercados especu
lativos", denuncia. 

Baseado no informe Trading and 
Derivatives Disclosures, do Bank of 
International Settlements (BIS), diz que 
as 78 principais instituições financeiras 
do mundo sustentavam, em 1994, cerca 
de 62 trilhões de dólares em derivati
vos. No fim de 1997, essa conta chegou 
perto dos 103 trilhões de dólares. Ou se
ja, em três anos; os deri vativos infla
ram-se num valor equivalente a quase 
duas vezes o PIB mundial, que é da 
ordem de 22 trilhões de dólares. 

"Trata-se, pois, de uma miragem, 
sem lastro na realidade, cujo equilíbrio 
é claramente instável, podendo romper
se em futuro não mui to distante. Daí a 
pressa de banqueiros e especuladores de 
toda a espécie em reorientar suas apli
cações, na direção da economia concre
ta" , adverte Carvalho. 

O primeiro passo para entregar à 
exploração estrangeira a geração do sis
tema elétrico aconteceu em setembro do 
ano passado, quando o grupo belga 

Tractbel arrematou a Gerasul nos esta
dos do Paraná, Santa Catarina e Mato 
Grosso do Sul, em leilão sem concor
rentes: por apenas 945,7 milhões de 
reais, o preço mínimo, valor considera
do, na época, escandalosamente subes
timado. 

"Privatizar a geração, depois de já 
ter entregue a distribuição, abre cami
nho para o estabelecimento de monopó
lios e cartéis, que controlarão as duas 
pontas do sistema elétrico (geração e 
distribuição), aumentando as tarifas e 
degradando a qualidade dos serviços", 
adverte Carvalho. 

O consórcio belga que ficou com a 
Gerasul, fruto da cisão da Eletrosul, só 
prosseguirá a construção da Usina de 
Itá, que ficou inacabada, se a Eletrobrás 
injetar 100 rru1hões de reais. A Light, 
segunda empresa privatizada, em abril 
de 1996, pouco mais de um ano depois 
do leilão da Escelsa, no Espírito Santo, 
não pagou, em março, o que deve à Itai
pu nem, em abril, o que deve a Furnas. 

Falta de regras 

A indefinição do processo de tran
sição do modelo atual para o novo, a 
perda do caráter público da energia elé
trica e da preservação do meio ambiente 

Luís Pingue/li Rosa 

e do uso da água, os riscos de ocorrerem 
sucessivos apagões e a redução brusca 
de investimentos pela falta de obriga
toridade dos novos proprietários priva
dos de construir novas usinas são algu
mas das conseqüências do processo de 
privatização das usinas elétricas apon
tadas pelos estudiosos da questão ener
gética. 

O professor do Programa de 
Planejamento Energético da Coppe
UFRJ, o engenheiro e economista Mau
rício Tolmasquim, adverte para o risco 
de privatizarem empresas geradoras de 
eletricidade como produtores indepen
dentes e não como concessionárias, que 
têm de cumprir exigências impostas 

Termelétríca de Santa Cruz, no Rio de Janeiro 
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pelo poder concedente. "O produtor in
dependente pode atuar livre no mercado. 
Se quiser, não constrói nenhuma usina, 
ao contrário do concessionário, que é 
obrigado a expandir, cumprindo determi
nações do governo", analisa. 

Numa siderúrgica, explica, pode-se 
importar aço, caso falte o produto, mas 
no setor elétrico, se faltar energia, "não 
tem como importá-Ia. Aí, vai faltar ener
gia mesmo, causando graves danos ao 
país" . Não se trata de mais uma ameaça. 
É, de fato, mais um sinal vermelho que 
surge numa das curvas fechadas da tra
jetória privatista, acentua. Tolmasquim 
alertou ao ministro das Minas e Energia, 
Rodolpho Tourinho, que vender uma usi
na hidrelétrica pronta e amortizada para 
o setor privado não vai criar nenhum qui
lowatt/hora novo, que é o que o país pre
cisa para não perder energia. "Qual é a 
lógica econômica de se passar usinas 
prontas, operando e rentáveis de um 
dono para o outro?", pergunta o profes
sor. Ao lado do vice-diretor da Coppe, o 
físico Luís Pinguelli Rosa, e do econo
mista José Cláudio Linhares Pires, seus 
parceiros no livro A reforma do setor e
létrico no Brasil e no mundo, uma espé
cie de passaporte obrigatório para se 
entender melhor o mapa político da ele
tricidade, Tolmasquim critica o processo 
acelerado da privatização do setor. O go
verno, observa, não seguiu o que seria 
mais lógico: definir o modelo energético, 
sua regulação e a das empresas que fa
rão parte desse modelo para, finalmente, 
privatizar. 

"Começaram a privatizar inverten
do todo o processo: é como se fossem 
construir uma casa começando pelo te
lhado, em .vez de fazer primeiro a fun
dação. Fizeram isso com a Escelsa, Light 
e outras estatais", assinala. 

A experiência inglesa de se ter uma 
empresa reguladora, que fisca liza, é 
interessante, mas no Brasil, segundo o 
pesquisador da Coppe, "isso ainda não 
funciona por falta de tradição jurídica 
nessa área. Lá, eles já têm essa tradição, 
mas aqui é preciso mais tempo para ter
mos um órgão amadurecido, com capa-
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Itamar e Garotinho temem cisão 

O
s governadores do Rio de Janeiro, 
Anthony Garotinho, e o de Minas 
Gerais, Itamar Franco, não escon

dem o temor pelo esquartejamento im
posto a Furnas. Em ofício ao presidente 
Fernando Henrique Cardoso, Garotinho, 
após ressaltar "a importância de Furnas 
para a segurança do abastecimento de 
energia elétrica do Rio, suprindo 70% do 
consumo estadual", pediu a reanálise do 
projeto de cisão e privatização, "tal qual a 
Chesf e Eletronorte, tendo em vista as 
graves conseqüências que esse processo 
trará ao país". 

Itamar abraçou a causa de Furnas, colocando em campo uma comissão de 
juristas, presidida pelo ex-advogado-geral da União, José de Castro Ferreira, para 
analisar a legalidade do projeto de privatização do setor elétrico. Caso não 
consiga barrar a venda na Justiça, o governador de Minas estuda desviar o rio 
que alimenta a represa de Furnas e já fez até ensaios com a PM na área. " Vamos 
brigar nos tribunais e na esfera política contra a privatização", prometeu. 

O seu secretário de Minas e Energia, ex-ministro Paulino Cícero, prevê, com 
a cisão de Furnas, um elevado reajuste nas tarifas de energia que as empresas 
privadas terão que promover. Considera impossível que as empresas, se as
sumirem os serviços de geração, mantenham o baixo preço cobrado hoje, de 
apenas 32 dólares por MW/h. O secretário exalta a experiência acumulada por 
Furnas em geração e transmissão de energia elétrica, "sendo um crime permitir 
que este universo se atomize e se desintegre". Em ofício ao presidente da Aneel, 
José Maria Miranda Abdo, o secretário de Energia, da Indústria Naval e Petróleo 
do Estado do Rio, Wagner Granja Victer, manifestou "enorme preocupação" com 
as reformulações do setor elétrico brasileiro e suas possíveis repercussões ne
gativas para os consumidores industriais de grande porte. A cisão de Furnas vem 
na contramão dos movimentos empresarias do setor elétrico mundial, ou seja, a 
fusão de empresas para melhorar a competitividade e a qualidade dos serviços. 

Para o secretário, Furnas está sendo 
vendida como um boi de churrasco. "A 
parte mais rentável (Geradora I) será ven
dida como filé mignon e os ativos de 
menor valor serão o contrafilé (Geradora 
li) . Ao governo federal, ironiza, " caberá o 
osso (a transmissão), que não receberá 
investimentos e colocará em risco a 
integração e a confiabilidade do sistema 
elétrico". Manter a integridade de Furnas 
é fundamental para o Rio de Janeiro, que 
consome 45% da energia produzida pela 
empresa, completa o secretário. 
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Como se divide a energia gerada por Furnas 

34'3/o 

Ili Espírito Santo 

ai Distrito Federal 

Ili Rio 

D São Paulo 

O Goiás 

Minas Gerais 

ai Tocantins 

D Mato Grosso 

O Rio de Janeiro e São Paulo são os estados mais dependentes da energia de 
Furnas, o que torna a privatização um assunto delicado nos dois centros 

cidade de regul ar" , di z. Adverte que 
os gru pos estrangeiros que desembar
cam no Brasil de olho em nossas em
presas estatai s "são multinacionais 
muito espertas, com larga vivência 
mundial. Não é fácil enquadrá-las da 
noite para o dia. Isso requer mais tem
po e experiênc ia." 

Di sse que o recomendável - e 
isso fo i sugerido pela Coppe quando a 
Light estava sendo pri vati zada - é que 
o governo fi casse com algum as ações 
para poder indi car um diretor, com 
poder de moni torar as linhas de ação e 
in vestimentos da empresa. 

Tolmasquim desmonta a tese, 
gerada no laboratório político do Pa
lácio do Planalto e ampli ficada pelos 
porta-vozes do neoliberalismo tup ini
quim, de que é preciso privati zar por
que o Estado não tem mais capacidade 
para in vestir. "É justamente o con
trári o, já que o Estado é quem tem 
mais condições de in vestir por ter usi
nas amorti zadas. O setor privado só 

vai comprar através de in vestimentos 
obtidos junto ao próprio Estado" , ar
gumenta. 

O professor da Coppe diz que os 
in vestimentos pri vados na geração 
termelétrica não têm se concreti zado 
da fo rma e nos prazos que o governo 
esperava. 

Até o momento, diversos empre
endimentos previstos pela Eletrobrás 
para serem implantados pelo setor pri
vado não entraram sequer em opera
ção, tais como Uruguaiana, norte do 
estado do Rio, BTB, Eletropaulo e 
Paul ínea. 

Algumas dessas usinas nem se
quer tiveram sua construção iniciada. 
As perspecti vas de que os capitais 
pri vados invi stam em novas usinas 
térmicas no ritmo necessário são re
motas, porque a desvalorização cam
bial tornou o gás natural e os equipa
mentos para geração térmica, ambos 
em grande parte importados, muito 
caros, reconhece. 

Condomínio ameasado 
O Brasil é um dos poucos exem

plos no mundo, onde, no "jogo das á
guas", todos jogam e todos ganham. 
Através de um sistema interligado, é 
feita a transferência de energia entre 
bacias, gerando o que os especialistas 
chamam de "a terceira parcela ela ener
gia" . Isto é, como o país possui grandes 
reservatórios, foi possível criar um con
domínio das águas que trafegam por 
uma grande extensão de linhas: essa 
malha de usinas hidroelétricas interli
gadas proporciona ganhos de 22% na 
energia produzida. 

Isto acontece porque, pela exten
são continental do país, os reservatórios 
enchem em períodos diferentes. Quan
do há estiagem no Norte e Nordeste, es
tá chovendo mais no Sul e Sudeste, ou 
vice-versa. Assim, quando a estiagem 
afeta a produção de energia numa re
gião, o sistema interligado permite que 
as demais regiões, com reservatórios 
cheios e usinas a plena carga, comple
tem a demanda da prejudicada. Ao 
compartilhar a geração com os níveis de 
reservatórios situados em regiões de 
diferentes regimes pluviométricos e 
hidrológicos, o condomínio garante u
ma demanda operacional de curto, mé
dio e longo prazos. 

Privatizar é desintegrar 
O diretor do Ilumina e um dos 

maiores especialistas em hidroelétricas 
no país, Roberto Pereira D'Araújo, acha 
"muito complicado privatizar esse sis
tema integrado", que hoje evita que 
cada um olhe somente para o seu 
próprio umbigo. 

A seu ver, um empresário sozinho 
não tem condições ele saber quanta e
nergia existe nesse condomínio, por 
desconhecer a gestão comunitária da 
água. O Brasil dispõe hoje de 60 mil 
gigawatts instalados em seu parque e
nergético, sendo que um quarto desse 
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total - cerca de 15% - é de acréscimo de 
energia localizada no condomínio do 
sistema. Se parar de operar dessa ma
neira, o racionamento será inevitável, 
pior do que o enfrentado recentemente 
pelo Chile, adverte. 

No Brasil , ao contrário da maioria 
dos países, o sistema de transmissão é 
responsável pela geração. Ele foi proje
tado para fazer essas transferências en
tre bacias. Mas, na opinião do técnico, o 
condomínio das águas começou a se 
desmanchar. 

Isso ficou visível durante o apagão 
de março, quando o Operador Nacional 
do Sistema (ONS) não conseguiu cen
tralizar as informações para atuar junto 
às empresas e impedir a demora da nor
mali zação do sistema. 

A falta de comando na coorde
nação da geração, que faz com que a 
energia possa ser transferida de um lado 
para o outro, garantindo o consumo de 
várias regiões, poderá fazer o país voltar 
à fase de racionamentos, assinala Araú
jo. O quadro é reconhecido pelo próprio 
ONS, ao admitir que as regiões Sul, Su
deste e Centro Oeste - onde se concen
tram 70% do PIB do país - correm risco 
de enfrentar déficit de energia no próxi
mo ano, quando a demanda de empre
sas e residências nessas regiões será su-
perior em 12% à oferta. · 

Dimensionado para suportar cinco 
anos de seca seguidas, sem prej udicar o 
consumo, o sistema brasileiro, por falta 
de investimentos e planejamento, corre 
agora atrás do tempo perdido. Os cálcu
los de risco do ONS já consideram a 
necessidade de entrada em operação de 
diversas obras prioritárias - 3.800 
megawatts de acréscimo de energia nas 
regiões Sul e Sudeste e cerca de 3.100 
megawattss no ano que vem, dos quais 
mil MW importados da Argentina. Téc
nicos do ONS não escondem sua preo
cupação com a retração da economia. A 
estimativa é de que o consumo cresça 
4,5% este ano. Se a economia crescer 
além do previsto, a situação pode ficar 
pior, agravado por um outro compli-
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Apagão apõe falta de comando 

Oblecaute de 11 de março último serviu para expor a fragilidade do Operador 
Nacional do Sistema Interligado (ONS), administrado por empresas privadas. 
O novo operador é o substituto do antigo Grupo Coordenador de Operações 

Interligadas (CGOI), organismo vinculado à Eletrobrás, criado em 1972, juntamente 
com a ltaipu Binacional, para viabilizar o sistema. Sem o CGOI, seria impossível uti
lizar, nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, a energia produzida na hidroelétrica de 
ltaipu. O recém-nascido ONS, presidido por Mário Santos, derrapou em sua primeira 
grande intervenção, quando não soube explicar com precisão a evolução da pane 
em toda a rede, a partir da descarga elétrica na subestação de Bauru. Aliás, um co
ro de declarações desencontradas, do ministro das Minas e Energia, Rodolpho 
Tourinho, ao presidente da Eletrobrás, Firmino Sampaio, aumentou a insegurança em 
torno da grande malha de geração e transmissão de energia, que cobre pratica
mente metade do país. 

O professor Maurício Tol
masquim, professor do Progra-
ma de Planejamento Energético 
da Coppe/UFRJ, condena a falta 
de diálogo dos condutores da 
reforma do setor elétrico. Isso 
ficou evidente, diz, com a 
polêmica do último apagão, 
recheada de versões. " Raio cair 
na linha é comum, numa subes
tação é um fato raríssimo que i
sentaria todos de culpa. É como 
cair um avião numa usina nu
clear. Agora, tudo indica que 
esse raio caiu na linha e gerou 
uma corrente que poderia ser 
barrada, através de relês, antes 
de atingir a subestação. Houve 
falha de equipamento de pro- Furnas, a mais antiga usina, operante desde 1963 
teção", argumenta. Sua opinião 
coincide com a do engenheiro Joaquim Carvalho. Em recente depoimento na 
Comissão de Serviços de Infra-Estrutura do Senado Federal, Carvalho disse que se 
houve, de fato, uma descarga atmosférica na subestação, "a região deveria ter sido 
ilhada imediatamente, no momento da queda do raio, para que a onda de oscilações 
não se propagasse, causando os desligamentos em cascata". A seu ver, o CGOI não 
foi substituído à altura e às causas imediatas do apagão devem ser procuradas "no 
caos gerado por sua inepta desativação, com a transferência das atribuições para 
um órgão como o ONS que, mesmo contando com técnicos sérios e qualificados, é 
institucionalmente frágil", acentua. 

O ministro Rodolpho Tourinho anunciou o investimento de 12 milhões de dólares 
no novo sistema de segurança do setor elétrico, para evitar blecautes a partir de fa
lhas da rede da Eletrobrás. Até dezembro, deverão estar instalados 61 Controladores 
Lógicos Programáveis (CLP), computadores que impedem o desligamento se
qüencial das subestações de energia. 
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Países ricos não abrem mão das 
suas usinas elétricas estatais 

. Nos Estados Unidos, o próprio Exército controla as mais importantes 

A 
o colocar no balcão de venda usinas 
elétricas prontas e rentáveis, por 
considerá-las, como estatais, obstá

culos ao desenvolvimento, o governo mos
tra que pulou ou fez uma má leitura da pá
gina da história do setor elétrico mundial e 
não aprendeu uma lição: nos países do 
Primeiro Mundo as usinas hidroelétricas 
mais importantes pertencem ao Estado. 

apresenta, desde a nacionalização, em 
1946, "elevados graus de coesão de uni
versalização, de coesão social e um re
gime bem definido de serviço público." Na 
França, a geração de eletricidade apre
senta uma grande predominância da pro
dução nuclear (75% do total), seguida da 
hidroeletricidade, com cerca de 18%. A 
experiência de reformas no setor elétrico 
norueguês, segundo Pingue/li, introduziu, 
através da reestruturação industrial, assim 
como na Inglaterra, concorrências na 
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Nos Estados Unidos, as hidroelétricas 
localizadas ao longo das cachoeiras dos 
seus rios respondem por 11,5% da capaci
dade total de geração de geração, estabeleceu 
energia elétrica do país, 
que atinge 830 mil me
gawatts. A maior parte 
delas é de propriedade 
estatal. Lá, o uso da água 
é uma questão de inte
resse estratégico. 

As estatais 
canadenses 

exploram as quatro 
pontas do sistema 
elétrico - geração, 

livre acesso à rede de 
transporte e desvertica
lizou a empresa estatal. 
Essa reforma, porém, 
apresentou a diferença 
básica de não alterar o 
caráter de propriedade 
pública dos ativos. A 
Noruega tem outra pe
culiaridade: é o único 
país, ao que se sabe, 

O United States 
Army Corps of Engineers, 
do exército norte-ameri
cano, controla direta
mente as usinas, ficando 

transmissão, 
distribuição e 

comercialização 

a operação do sistema e a comercializa
ção por conta de empresas públicas. 

Com uma bacia hidrográfica maior 
que a brasileira, que perde também so
mente para as bacias da Rússia e da 
China, o Canadá tem nas hidroelétricas a 
principal fonte primária de energia. As es
tatais canadenses exploram as quatro 
pontas do sistema elétrico - geração, 
transmissão, distribuição e comercializa
ção. Segundo diz o vice-diretor da Coppe
UFRJ, físico Luís Pingue/li Rosa, no livro a 
Reforma do setor elétrico no Brasil e no 
mundo, a experiência francesa representa 
um importante contraponto em relação às 
reformas dos países desenvolvidos, pelo 
fato, principalmente, de sua indústria de 
eletricidade manter-se praticamente inal
terada desde o pós-guerra. O setor con
centra-se na estatal Electricité de France 
(EDF, uma das integrantes do consórcio 
que comprou a Light, do Rio de Janeiro) e 

em que a capacidade 
da energia elétrica baseada na hidroeletri
cidade supera o índice (95%) do Brasil. 
Com o controle de 850 usinas, a pro
priedade pública estatal responde por 
82% da energia elétrica produzida. Um 
terço de toda a produção elétrica daquele 
país está nas mãos de uma única estatal · 
a Statkraf, que seria uma espécie de 
Furnas norueguesa. Em seu livro O Brasil 
privatizado - um balanço do desmonte do 
Estado), lançado este ano, o jornalista 
Aloysio Biondi observa que até a primeira
ministra da Inglaterra (berço do neolibera
lismo), Margaret Thatcher, a "dama de 
ferro", fez tudo diferente do governo Fer
nando Henrique Cardoso: "A privatização 
inglesa não representou a doação de em
presas estatais, a preços baixos, a poucos 
grupos empresariais. Ao contrário, pulveri
zou as ações e transformou o maior nú
mero possível de . cidadãos ingleses em 
acionistas das empresas privatizadas". 

cador: a quantidade de água que está sain
do das turbinas dos reservatórios para a
tender a carga de demanda é maior do que 
a quantidade que está entrando. 

Novos donos, 
· investimento .zero 

Esse quadro só não é mais grave por
que o consumo per capita no Brasil é mui
to baixo (1.600 KW/hora por habitante) 
comparado ao de outros países, como os 
Estados Unido_s, que contabiliza 12.800 
KW Ih por habitante. Mesmo na América 
Latina, fica atrás dos índices de consumo 
per capita de KW /h por habitante registra
dos na Argentina (2.160), Venezuela 
(2.690) e Chile ( 1.768). 

Segundo Araújo, o consumo médio 
não é muito maior do que três lâmpadas 
de 60 watts ligadas algumas horas por dia. 
Esse indicador, diz, reflete as conhecidas 
desigualdades: enquanto a região Sudeste 
consome 2.226 KW/h/hab/ano, o Nordeste 
apresenta apenas 888 KW/h/hab/ano, 
índice similar ao dos países subdesenvol
vidos da África. 

A privatização de empresas bra
sileiras atraiu 17 bilhões de dólares para 
uma simples mudança de titularidade, sem 
que esses recursos fossem investidos em 
novas intalações do parque gerador. 

Dos editais de concessão de nova 
geração, publicados a partir de 1995, re
presentando uma capacidade em torno de 
6.000 megawatts, apenas 30% interes
saram a esses investidores, resultando em 
contratos de concessão que, por enquanto, 
não geram sequer um quilowatt/hora, 
informa o diretor do Ilumina. 

O setor privado não assumiu ainda 
nenhuma grande obra para construir uma 
usina hidroelétrica de peso ou mesmo ter
melétrica. No balanço da Aneel, usinas 
apresentadas com planos de conclusão 
aprovados continuam, na verdade, geran
do problemas. É o caso das usinas Can
diota III, Jacuí, Aimorés, Funil e Pai 
Joaquim, que estão paralisadas, e a Itá 
que, com entraves ambientais, pede socor
ro ao governo. 
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Comissão jurídica 
condena casuísmo 

A 
provar ou não iniciativas 
do Poder Executivo re
ferentes a atividades nu
cleares é da competência 

exc lu siva do Congresso, garante a 
Constituição Federal. 

Com este argumento, a Comissão 
Especial de Estudos Avançados, criada 
pelo governador Itamar Franco, de 
Minas Gerais, tem sido uma das bar
reiras mais densas para impedir o 
processo de cisão de Furnas. Em meio a 
sucessivas rodadas de decisões judici
ais, ficou provado que à primeira cisão 
- a da área nuclear de Furnas - está 
ainda subordinada à prévia aprovação 
do Congresso Nacional. 

Nessa avalanche de ações judiciais, 
uma das decisões mais importantes foi a 
do Tribunal Regional Federal (TRF) do 
Rio de Janeiro, que considerou inconsti
tucional a cisão do sistema de energia 
nuclear realizada pelo governo, no ano 
passado. A liminar pedida pelos procu
radores federais foi concedida pelo 
desembargador Chalu Barbosa, da 5ª 
Turma do TRF da Segunda Região. 

"Apesar da clareza do texto consti
tucional, o governo esquiva-se da so
berania do Parlamento, numa manobra 
processual, e tenta operar a cisão de 
Furnas, por via oblíqua", adverte o 
vice-presidente da comissão, advogado 
Marcelo Cerqueira. 

"A pretendida cisão nada mais é 
do que uma tentativa canhestra de o
perar a privatização do setor energéti
co fazendo mau uso da lei das socie
dades anônimas, uma sofismática e
menda constitucional", diz Cerqueira. 
Sustenta que o governo tem o dever 
legal de respeitar a Constituição e as 
leis, mas, ao praticar atos como esse, 
"transmite incerteza jurídica à vida do 
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país e reproduz, com face cordial, o 
desrespeito à legalidade dos regimes 
de exceção que antes combateu ". 

Cerqueira lembra que, para insti
tuir um programa nuclear, o governo 
celebrou com a Alemanha (na época, a 
Alemanha Federal), em 27 de junho de 
1975, "Acordo sobre cooperação no 
campo dos usos pacíficos de energia 
nuclear", aprovado através de decreto 
pelo Congresso Nacional. Na seqüên
ca, aprovou-se mais tarde decreto 
legislativo (nº 3, de 9/05/85), determi
nando que fossem submetidos ao Con
gresso todos os atos relacionados com 

Marcelo Cerqueira: inconstitucional 

a atividade nuclear. A Constituição em 
vigor, segundo Marcelo Cerqueira, não 
só acolheu esse decreto legislativo 
como o consolidou, dando-lhe maior 
abrangência. Tanto é assim que a sim
ples alteração do contrato de emprésti
mos, mediante a transferência de recur
sos financeiros de Angra III para An
gra II, foi objeto de aprovação pelo 
Congresso Nacional, já em plena era 
do domínio do avassalador Programa 
Nacional de Desestatização, sem que 

fosse sequer contestada sua necessi
dade, explica o jurista. "Agora, para se 
operar, por meio insidioso, o esquarte
jamento de Furnas e entregar seu reta
lho à Nuclen, o governo federal pres
cindiu de aprovação congressual" , 
completa. 

"Se a Constituição não é para ser 
respeitada na sua integridade, se ela 
pode ser objeto de ardis, vítima de 
manobras, então torna-se fútil o respeito 
às leis e às instituições", conclui o vice
presidente da comissão jurídica espe
cial. Segundo Cerqueira, não é a 
primeira vez que essa desobediência ao 
texto constitucional acontece. Cita o 
caso da Light como "paradigma da ir
responsabilidade do Estado na con
cessão de serviços públicos. Depois de 
marchas e contramarchas, a empresa, 
comprada pela União Federal por uma 
quantia astronômica (um bilhão e meio 
de dólares, à época,) no final de 1978, 
no legado do general Geisel, sendo mi
nistro das Minas e Energia Shigeaki 
Ueki, foi revendida, depois de ser divi
dida em duas empresas. A parte podre 
ficou com o governo, recorda Cer
queira. 

Na época, especialistas do setor já 
identificavam que "os termos genéricos 
do edital" iriam gerar problemas - des
de o esperado aumento súbito de tarifas 
até o provável corte no abastecimento, 
os apagões, como acontecera na Argen
tina após a privatização da companhia 
estatal de energia elétrica. 

Oútro casuísmo apontado pelo 
jurista foi a reedição, por parte do go
verno, da Medida Provisória 1. 819-1 , 
suspensa por liminar, que aumentava 
de 90 para 120 dias o prazo de vali
dade dos balanços de Furnas, para via
bilizar a cisão. • 
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Futurologia 
A análise do Plano Plurianual de Investimentos deixa à 

mostra sua inconsistência 

O Plano Pl uria. nual de Investi
mentos envolve até mesmo 
leitores mais atentos na con

fusão de conceitos epi que não se dis
tinguem gastos de investimentos no 
bolo do dispêndio total ~ l, l trilhão de 
reais para o quadriênio 2000-2003. 

Deduzidos desse montante 36,7 bi
lhões de reais das despesas com os po
deres Legislativo e Judiciário, 400· bi
lhões do custeio da P1'evidência Social e 
26 bilhões em gastos corri programas de 
gestão de políticas públicas, serviços 
prestados ao Estado e de apoio admin is
trativo (um total de 462,7 bilhões de 
reais), sobrariam para investimentos no 
período 637,3 bi lhões, ou uma média de 
169,075 bilhões/ano, ou 22,5% de um 
PIB de 750 bi lhões de reais. 

A distribuição dos dispêndios é a 
seguinte: estados, municípios e Distrito 
Federal, 132 bi lhões de reais; empresas 

estatais (se não forem p1ivatizadas\ 
1 l 8 bi lhões; iniciativa privada (empre
sas nacionais e estrangeiras), 109 bi
lhões. Os restantes 278,3 bilhões seri
am da responsabilidade da União. 

No caso dos estados, municípios e 
Distrito Federal, fa lta defin ir o que é 
gasto e o que é investimento no bolo 
dos dispêndios previstos, para se ter 
com a necessária clareza o que será 
destinado à cri ação de mais riquezas e 
mais empregos, através dos novos 
investimentos. 

· É preciso saber se os estados re
únem condições para os dispêndios 
previstos e que tratamento o governo 
federal lhes dispensará no caso das dí
vidas junto à União. Sabe-se que são 
mui to significativos os gastos dos es
tados e dos municípios em custeio pa
ra o funcionamento da máquina públi
ca, quase nada sobrando para investi-

mentos. A União, por seu lado, osten
ta pesados compromissos sob as formas 
de transferências para os sistemas 
financei ros nacional e internacional 
(serviços das dívidas interna e externa), 
remessas de lucros e dividendos para o 
exterior, além de royalties. 

Hoje, o Brasil tem dívida interna 
já superior a 500 bilhões de reais e uma 
dívida externa a caminho dos 400 bi
lhões de dólares - aí incluída a parte do 
setor privado, das quais a poupança 
doméstica é prisioneira. 

O governo federal parece que 
ainda aposta na poupança externa como 
fator de crescimento e de de
senvolvimento do país, embora os in
vestimentos chamados diretos venham 
se concentrando nas aquisições de em
presas estatais e de empresas privadas 
de capital brasileiro, nada acrescentan
do à riqueza nacional. 

O que eles dizem do novo plano 
Políticos e empresários consideram o projeto 

Avança Brasil irreal e contraditório 

Geddel Vieira Lima 

"Como carta de in
tenção o PPA é bom. Mas 
não pode ser apenas isso." 

Geddel Vieira Lima (líder 
do PMDB na Câmara dos 
Deputados) 

"O país não pode con
tinuar seguindo o modelo 
neoliberal que está em 

qued em todo o mundo." 
Waldir Pires (PDT/BA) 

''A política do governo 
tem um discurso sobre a 
pobreza e o desenvolvi
mento que não encontra 
eco em suas ações." 

Bispo Carlos Rodrigues 
(PURJ) 

''As empresas brasilei
ras estão descapitalizadas 
e sem condições de assu
mir encargo tão pesado. 
Quem tem dinheiro hoje no 
Brasil são os grandes ban
cos. Só haverá uma chan
ce de arranjar recursos: é 
com os grandes bancos ou 
captando dinheiro fora." 

Edmundo Klotz, presi
dente da Associação Brasileira 
de Alimentação 

L------------------·-----·-------------------------:: 
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Fernando Henrique considera o PPA o portal para· novo astral em seu governo 

De qualquer forma, resta saber se o 
capital estrangeiro vai comparecer aí na 
medida das necessidades sugeridas pelo 
PPA, bem como se o capital privado na
cional , com todas as limitações impos
tas pela política econômica neoliberal 
radical e pelas altas taxas de juros que 
persistem em frustrar os investimentos 
no setor real, sentir-se-á estimulado a ir 
ao encontro dos sonhos de FHC. 

Quanto à previsão de aumento de 
100% nas exportações ao longo do 
tempo coberto pelo plano, a confirma
ção só mesmo através de certeira bola 
de cristal. 

Se, costumeiramente, o governo 
tem fracassado nos prognósticos de 
crescimento do PIB e inflação em perío
dos de três a seis meses, muito mais 
difícil se torna qualquer previsão sobre 

"O Avança Brasil é um 
plano pinóquio." 

Inocêncio de Oliveira 
(líder do PFLna Câmara) 

o comportamento de variáveis externas 
que escapam ao nosso controle e que 
influem nos movimentos imprevisíveis 
do comércio ex terno num extenso 
período. 

É preciso, no entanto, que se 
aguarde, já que, conforme reconhece o 
próprio presidente Fernando Henrique 
Cardoso, "são indicações de investi
mentos oferecidas às diversas esferas de 
governo e à iniciativa privada do país e 
do exterior". 

"O Brasil não precisa de 
planos. Precisa de ação 
efetiva. Se quer mesmo 
desenvolver o país, o 

presidente precisa enfrentar 
os agiotas que vivem da 

dívida pública, tirando-nos 
recursos que poderiam ir 

para o social. Precisa 
enfrentar o FMI e governar 
mais para o Brasil do que 

para Wall Street e 
Washington". 

Roberto Nicolau Jeha, 
vice-presidente da Fiesp 

l 

Luís Salomão (PDT/RJ) 
''As pessoas se sentem 

ludibriadas com a reelei
ção de Fernando Henrique 
Cardoso." 

Deputado 
Luís Carlos 
Haull y 
(PSDB/PR) ==·-~ 

"O PPA trouxe alento 
que durou pouco. Semeou 
confusão. · Mas para o go
verno a repercussão foi ó
tima. Caso típico de reper
cussão maior que o fato." 

Te reza Cruvinel ( de 
O Globo) 

"É justo destinar 100 
bilhões para o Sudeste e 
60 bilhões ao Nordeste?" 

C10U11os 111 "'-Setemiro 99 

Sen. Saturnino Braga 
. (PSB/RJ) 

"Todo apoio deve ser 
dado para o plano Avança 
Brasil. As palavras de 
ordem para este momento 
devem ser mudar para 
avançar." 

"O Plano Brasil em 
Ação acabou não dando 
certo. A mesma coisa a
contecerá com o Avança 
Brasil. " 

Deputado Clementina 
Coelho (PPBIPE) 

"O chamado Plano 
Plurianual anuncia uma 
ficção, ou seja, um investi-

mento de 1 trilhão em qua
tro anos. O Fundo Monetá-
rio Internacional pede ou-
tra coisa: recessão e con
tenção de gastos públicos. 
Existe aí um conflito de 
metas com resultados pre- 1 
visíveis. " 

Deputado A/do Rebelo 
(líder do PCdoB na Câmara 
dos Deputados) 
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Priorizar o. Brasil '' o país_ tem obri
gaçao de 
revalorizar o 

Esta:do, prorizando a empresa 
nacional." A conclusão é do 
economista da Fundação 
Getúlio Vargas, Paulo 
Nogueira Batista Jr. , ao pro
por mudanças na política 
econômica, para que o Brasil 
possa retomar o desenvolvi
mento sem atrelamento aos 
interesses externos. O econo
mista fa lou no seminário 
sobre desenvolvimento na
cional promovido no Rio pela 
UERJ e UFRJ. 

Luiz Gonzaga Beluzzo, 
por sua vez, afirmou que o 
"modelo seguido pelo gover-

no, sob a orientação do FMI, 
está esgotado." Segundo 
Beluzzo, todas as crises 
financeiras internacionais são 
provocadas com o objetivo 
de manter a hegemonia do 
dólar e a supremacia das cor
porações norte-americanas. 
Beluzzo calcula que a econo
mia dos Estados Unidos 
cresceu em 1,2 trilhão de 
dólares de 1991 a 1997, às 
custas das economias em 
desenvolvimento e da pene
tração das · empresas norte
americanas nos mercados 
emergentes, drenando re
cursos e estabelecendo reser
vas para as suas indústrias e 
serviços. 

Já Reinaldo Gonçalves 
disse que Washington susten
ta seu poder através do cont
role da liquidez mundial, via 
dó lar; por ações de enfraque
cimento e das demais econo
mias, principalmente daque
las em desenvolvimento · e 
pela manipulação das taxas 
de câmbio, que afetam o resto 
do mundo. Ao explicar sua 
proposta de fortalecimento da 
ação econômica do Estado e 
de prioridade para a empresa 
nacional , Paulo Nogueira 
Batista Jr. afirmou que é pre
ciso entender que, em econo
mias em desenvolvimento, o 
Estado tem papel, econômico 
importante. 

Um plano feito nos EUA 
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D e concreto, o 
Brasil em Ação 
foi elaborado 

pela Booz and Allen 
por 15 a 18 milhões 
de dólares. 

Haverá recursos 
para executar tal 
Plano Plurianual sem 
comprometer o ajuste 
fiscal concertado com 
o FMI? 

Poucos no Con
gresso acreditam na 
viabilidade e con
sistência desse Plano 
Plurianual ou "Brasil 
em Ação", que o pre
sidente da República 
lançou, com pompa e 

circunstância, preven
do a aplicação de 1, 1 
trilhão de reais, até 
2002, para custear a 
execução de 358 
obras destinadas a 
reforçar e ampliar 
serviços de infra 
estrutura, em especial 
nos setores de trans-
porte, telecomuni-
cações e energia 
elétrica. 

O projeto foi 
preparado, sob en
comenda, pela Booz 
and Allen, uma con
sultoria multinacional 
norte-americana, pela 
bagatela de 15 mi-

/hões de dólares, 
segundo alguns, de 
18 milhões de dó
lares, segundo outras 
fontes. 

Nos termos do 
PPA, agora lançado, 
40% do investimento 
vêm do setor público 
e 60% do setor pri
vado. 

Ocorre que algu
mas das mais im
portantes lideranças 
empresariais já con
sideram as empresas 
sem : condições de 
financiar a parte que 

· lhes é atribuída no 
plano. 

Desemprego, 
herança 
do lucro 

Futuro neoliberal rima com 
desemprego legal. Por onde 

passa, a onda neoliberal des
nacionaliza, paralisa, endivida e 
desemprega. Agora é a vez de o 
Chile, exemplo de fidelidade à 
modernização neoliberal, exibir 
também índices socialmente 
patológicos de desemprego: 
11, 1% no segundo trimestre. 
As perspectivas, para o terceiro 
trimestre são igualmente som
brias. Algumas empresas 
chegaram a demitir 90% do 
pessoal, devido à recessão. A 
produção industrial recuou 
7,9% até julho. 

Indústria 
tem 

nova queda 

O s í~dices industria~s tor
namo a mostrar numeros 
negativos no final de 1999, 

segundo as mais recentes projeções 
do IBGE. 

A queda em 1998 chegou a 
2, l % e o recuo deste ano deve ficar 
acima desse índice. De janeiro a 
julho, a retração industrial brasileira 
chegou a 3,5%. 

Este número poderia estar se 
aproximando de 7% negativos, se 
não fosse a Petrobras, cujos investi
mentos levaram ao aumento da pro
dução mineral em 11 %, o que reduz
iu a média da queda industrial. 
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'Round1 a favor do FMI 

A nova crise aberta no 
seio do governo, de 
que resultou a 

demissão do ministro do De
senvolvimento, Clóvis Car
valho, teve enorme reper
cussão no meio político. 

Clóvis era o mais pró
ximo colaborador do presi
dente Fernando Henrique, 
tendo exercido a chefia da 
Casa Civil com um domínio 
quase despótico, provocando 
duras críticas no meio políti
co, mesmo entre os aliados 
do governo. 

Essa demissão consoli-
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Malan vence Clóvís Carvalho 

da a hegemonia do ministro 
Pedro Malan, e, conseqüen
temente, do Fundo Mo
netário Internacional na 
direção da política econômi
ca do país, questionada por 
Clóvis Carvalho com declar
ações contundentes em um 
seminário promovido pelo 
PSDB. 

Nos meios parlamen
tares, sobretudo nos oficia
listas que tentavam construir 
contenção ao projeto neoli
beral do governo, o apoio 
aberto de FHC a Malan e sua 
política fundo-monetarista 

foi recebido como clara 
opção contrária à prioridade 
do desenvolvimento, em 
relação ao conceito de esta
bilidade dá equipe econô
mica. 

Reo~ões 
A nomeação do novo 

ministro, Alcides Tápias, ex
diretor do Bradesco, e até 
agora presidente do grupo da 
construção civil Camargo 
Correia, foi recebida com 
manifestações de cautela, 
como a do governador de 

Clóvis Carvalho substituiu 
Mendànça de Barros como a 
face desenvolvimentista do 
governo recessionista. 
Tornou-se porta-voz dos 

governistas anti-Malan e parte 
do esforço de marketing de 
atribuir toda a responsabilidade 
pela política econômica ao 
ministro da Fazenda. 
Exagerou no Jogo e sentiu a 
força dos compromissos do 
governo com o FMI. 
Fora do governo, vai procurar 
interpretar o descontentamento 
do empresariado. 
Quanto ao marketing, não tem 
mais Jeito: FHC assumiu toda a 
responsabi!tdade pela !t'nha 
econômica e destruiu toda a 
possibi!tdade de tornar 
verossímil a tática de 
apresentá-lo como prisioneiro 
impotente de interesses 
representados por Malan 

São Paulo, Mário Covas, 
louvores tradicionais de alia
dos e da base governista e 
algumas opiniões céticas, 
inclusive a do senador ga
úcho Pedro Simon, do 
PMDB, já candidato declara
do à sucessão de Fernando 
Henrique Cardoso. 

Pedro Simon disse con
siderar negativa a indicação 
de um funcionário executivo 
de grandes empresas e com 
uma vida de banqueiro que, 
"de desenvolvimento, só 
entende mesmo de contar 
dinheiro". 
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A CRISE DO EMPREGO 
Visão além da economia 
Paulo C. Moura 
O novo livro do conhecido consul
tor de empresas mostra a reali
dade de hoje no Brasil frente à 
crise mundial de emprego e ao 

impacto da globalização. 280 páginas. 
Editora Mouod R$25,00 
Cód. 85.875.5683-7 

" AS CURVAS DO TEMPO 
Oscar Niemeyer 
Relatos autobiográficos em que o 
grande arquiteto conta sua tra
jetória, da infância no bairro de 
Laranjeiras, no Rio, até os dias de 

hoje. Ferreira Gullar, que assina a apresentação, afir
ma que é um livro para se incorporar à história. 296 
páginas. 

Editora Revon 
Cód. 0162 

R$25,00 

HISTÓRIA DO CONE SUL 
Amado Luiz Cervo e 
Maria Rapoport (org.) 
Coletânea de ensaios sobre a 
história dos países do Cone Su l, 
abordando suas relações regionais 

e sua inserção na economia internacional. 336 pági
nas. 

Editora Revon 
Cód.0159 

R$30,00 

I IIAJlAllllÇID 
DA INJDfflÇA 

SOCIAL 

A BANALIZAÇÃO 
DA INJUSTICA SOCIAL 
Christophe DejÓurs 
Este livro tem como questão cen
tral as "motivações subjetivas da 

l ~ - dominação": por que uns consen-
L-...:, __ __j tem em padecer sofrimento, en
quanto outros aceitam infligir tal sofrimento? i 60 
páginas. 

FGV - Editora R$21,00 
· Cód. 20419-9 

ESPANHOL 
PARA BRASILEIROS 
Juán Kattán-lbarra 
Curso completo para você e 
der, falar e escrever em espa 
Se você nunca falou e pr 
aprender depressa, esta 

solução. 330 páginas. 

. SINDICATOS, 
TRABALHADORES 
E A COQUELUCHE 
NEOLIBERAL: a era Vargas 
acabou? 
Adalberto Moreira Cardoso • 
A crítica ao processo de desre- : 

gulamentação, como forma jurídico-política da flexi- : 
bilidade do sistema de relações de trabalho no Brasil, : 
ganha consciência analltica neste livro que rebate as : 
eses dominantes sobre os "custos de trabalho" : 
como obstáculo para a modernização da economia. : 
186 páginas. : 

F G V - Editora R$27,00 : 
Cód. 85-225-0265-X : 

A VITALIDADE SEXUAL 
DO HOMEM 
Uma Abordagem Natural 
Michael T. Murray 
Um dos mais respeitados natu- : 
ropatas, o autor diagnostica dis- : 
túrbios da próstata, detecta efei- : 

tos colaterais de determinados procedimentos e : 
relaciona virilidade e reeducação alimentar aos exer- : 
cícíos físicos e a um programa de combate ao : 
estresse.1 88 páginas. : 

Editoro Compus R$26,00 : 
Cód. 20310-0 : 

A AMERICANIZAÇÃO 
A~~!'.~ 
~ ........ ....,..... (PERVERSA) DA SEGURI-
~ DADE SOCIAL NO BRASIL 
~~ . Estratégias de bem-estar e 

-···--- políticas públicas 
,. Maria Lúcia W. Vianna 

·-- As políticas implantadas no : 
Brasil pela ditadura entre 1964 e 1985 revelaram-se : 
perversas pelo seu caráter antidemocrático. A autora : 
busca identificar os fatores de natureza política que : 

• vêm produzindo barreiras para a implantação do : 
modelo universalista que embasa a Constituição de : 

• 1988. 256 páginas. • 
Editora Revon $27,00 ~ 

. . 
Cód.0156 

QUE PAÍS É ESTE? 
João Sayad 
Temas atuais e polêmicos como a : 
globalização, o liberalismo : 
brasileiro, a "modernização" da : 
economia e o conservadorismo : 

~~!!".iil~ de nossa elite política, possibili- : 
tando ao leitor atento a oportunidade de refletir sobre : 
os rumos do país. 320 páginas. 

Editora Pioneira 
Cód. 113-47 

R$ 42,00 • Editora Revon 
Cód.0178 

R$ 29,00 

PRESTES 
Lutas e autocríticas 
Edição Comemorativa dos 
100 anos de Luiz Carlos 
Prestes 
Dênis de Moraes e 
Francisco Viana • 

Este é o livro para o qual, em vida, Luiz Carlos : 
Prestes deu o seu melhor depoimento. Para esta : 
edição comemorativa, a família Prestes abriu seus : 
arquivos de fotos (quatro cadernos de fotos, 32 : 
páginas). 324 páginas. : 

Ed. Mouod R$33,00 : . 
Cód. 85-85756-50-0 • 

MENOPAUSA 
Uma Abordagem Natural 

• Michael T. Murray • 
Como tirar proveito de vitami- : 
nas, minerais, ervas, exercícios, : 
dietas e outros métodos natu- : 
rais, assim como uma abor- : 

dagem das causas e efeitos da menopausa e uma : 
análise detalhada da terapia de reposição de : 
estrogênio. Hoje, ela ainda é tratada como uma : 
doença, não como um processo fisiológico normal. : 
Como adotar medidas naturais na época que ante- : 
cede à menopausa? O livro esclarece essas dúvi- : 
das e desafia a comunidade médica a repensar o ~ 
modo de tratar o assunto. 224 páginas. : 

Editoro Compus R$28,00 : 
Cód. 20311-0 : 

RUMO À SIERRA 
MAESTRA . 
Che Guevara e Raúl Castro : 
Diários inéditos da guerrilha : 
cubana são revelados com to- : 
dos os bastidores da Revolução : 
Cubana. Reproduz documentos, : 
fotos e anotações que revelam : 

detalhes nunca divulgados. O professor Emir Sader : 
(Uerj/USP), um estudioso do tema, faz a apresen- : 
lação da obra. 306 páginas. : 

Ed. Oficina do Autor R$30,00 : 
Cód.517 : 

O DESMONTE DA 
NAÇÃO 
Ivo Lesbaupin (Org.) • 
Analisa o processo pelo qual o : 
governo FHC prometia levar o : 
Brasil à modernidade, ao Pri- : 

. meiro Mundo e ao pl eno desen- : 
volv1men;o Ao invés disso, conduziu a nação ao : 
caos social e ao desastre econômico. 200 págs. : 

Editora Vozes R$16,00 : 
· Cód. 85.326.217 4-0 : 



BENEDITA 
Benedita da Silva, Maisa • 
Mendonça e Medea Benjamin : 
A autobiografia da senadora Bene- : 
dita da Silva, escrita com o apoio : 
da jornalista americana Medea : 
Benjamin e da documentarista : 
brasileira Maisa Mendonça, é de : 

"uma coragem rara nos políticos brasileiros", como : 
observou o "Informe JB" em nota recente. 192 págs. 

Editora Mauad R$18,00 
Cód. 85-85756-44-6 

SOU CRIANÇA: 
TENHO DIREITOS 
Oficinas pedagógicas de 
direitos humanos 
Várias autoras . 
Crianças na faixa de 6 a 11 anos : 
- alunos do sistema educacional 
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Suriname 

A volta de 
Desi Bouterse 

e onsiderado o político mais popular do 
Suriname, apesar de ter liderado dois 
golpes militares e de ter sido conde

nado à revelia pela Justiça holandesa por nar
cotráfico, Desiré Delano Bouterse se prepara 
agora para assumir o posto do presidente 
Jules Wijdenbosch, desta vez por meios pací
ficos , através das eleições do próximo ano. 
Este ex-sargento que derrubou o governo de 
Henk Aaron, em 1980, além de ter liderado 
um regime ao que se atribuem mais de 200 
mortes e desaparecimentos, se uniu às orga
nizações que exi'gem a designação de um 
gabinete interino que substitua o presidente e 
seus ministros até as próximas eleições. 

Enquanto isso, Bouterse continua via
jando por todo o território surinamês, em 
campanha presidencial. Até a realização do 
pleito no ano 2000, deve estar concluído o 
julgamento da apelação à condenação de 16 
anos de prisão que recebeu na Holanda. Ele 
foi condenado por tráfico de cocaína para os 
Países Baixos. Bouterse alega que são 
acusações de fundo político. "Agora são as 
drogas. Antes éramos comunistas, mas isso 
parece que já saiu de moda" , ironizou. A 
Holanda está inquieta com a possível volta 
do líder do PND, porque ele bate forte nos 
holandeses, acusando-os de ter humilhado o 
Suriname por 300 anos. 

Cuba foi admitida na Associação Latino-Americana 
de Livre Comércio (A/adi) em 26/08/99, data em que 

a bandeira cubana passou a tremular na sede da 
organização, em Montevidéu. 

Para muitos, se trata de uma guinada da diplomacia 
continental no sentido de readmitir a ilha em todos os 

organismos regionais 
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Simpatizantes da Frente Ampla participam ativamente da campanha eleitoral em Montevidéu 

Uruguai 

Crescimento da esquerda na reta final 

Pesquisas divulgadas pela mídia 
uruguaia no final de agosto, na reta 
final da campanha presidencial, 

demonstram um crescimento da candi
datura do médico Tabaré Vázquez, ex
prefeito de Montevidéu. As eleições do 
próximo 31 de outubro serão as primeiras 
da história do Uruguai a serem realizadas 
com as novas regras determinadas pela 
recente reforma constitucional, que intro
duziu o sistema de dois turnos. 

O candidato do Encontro Progres
sista, formado pela coligação de esquerda 
Frente Ampla e por grupos dissidentes dos 
partidos tradicionais, sempre esteve na 
frente, porém a sua vantagem em relação 
ao segundo colocado era estrei ta e estava 
dentro da margem de erro desse tipo de 
consulta de opinião pública. 

A situação começou a mudar nas últi
mas semanas, quando o favoritismo de 
Vázquez ficou mais nítido: ele está na 
frente com 32% das intenções de voto para 
o primeiro turno, segu ido do candidato do 
situacionista Partido Colorado, com 27%. 
O ex-presidente Luis Alberto Lacalle 

(1990-95) vem em terceiro lugar, com 
17%. Se se manter esse cenário, haverá um 
segundo turno em 28 de novembro. Até 
meados de agosto, as pesquisas para o 
segundo turno vinham apontando como 
vencedor o candidato do Partido Colorado, 
do atual presidente Julio Maria San
guinetti , que receberia o grosso da votação 
do terceiro colocado. 

Mas o crescimento da esquerda refle
tido nos resultados para o primeiro turno 
também se consolida para o segundo. 

O conservador jornal E/ País pu
blicou no início de setembro uma pesquisa 
mostrando para o segundo turno Tabaré 
Vázquez com 41 % das intenções de voto e 
Jorge Batlle com 43%, ou seja, um empate 
técnico. 

Esses números indicam um avanço de 
oito pontos para o candidato da esquerda 
em menos de um mês. (Ver matéria sobre 
o Uruguai nesta mesma edição). 

O crescimento da campanha do Dr. 
Vázquez também se reflete nas ruas da 
capital e do interior do país, tradicional
mente mais conservador. 

CAHOS 211 ~ SrnMBRO 99 



México 

Mais presença militar em ChiaPa$ 1 
• 1 

E 
m Luna ação considerada normal 
pelo governo mexicano, e uma 
invasão pela guerrilha, centenas 

de soldados ocuparam novas posições 
em Chiapas, incluindo a Reserva 
Montes Azules, única zona na qual os 
militares ainda não haviam entrado e 
onde se refugiam milhares de rebeldes. 

Grupos humanitários calculam que 
mais de 50 mil soldados, oito vezes a 
quantidade de guerrilheiros armados -
muitos com escopetas de baixo calibre -
foram enviados para Chiapas, Estado 
que faz fronteira com a Guatemala. 

O governo de Ernesto Zedillo 
atribuiu as movimentações a sua inten
ção de garantir a paz e de combater de 

Turquia 

; 

forma mais efetiva o narcotr~fi~o. O 
coordenador governamental p~ra ~ di~
logo em Chiapas, Emílio Rabasa, asse
gurou que não existe intenção de atacar 
os zapatistas. Segundo o subcoman
dante Marcos, líder do EZLN, o gover
no quer garantir a futura exploração de 
petróleo em Chiapas, onde há impor
tantes reservas. 

O diálogo com os zapatistas está 
suspenso d~sde 1996, quando o Exe
cutivo se recusou a aceitar um projeto 
de lei sobre direitos indígenas prepara
do pelo Legislativo, elaborado por de
putados de diversos partidos, incluindo 
os governistas, e respaldado pela guer
rilha. 

Governo responsabilizado por mo,te$ 

O 
terremoto na Turquia, que atin
giu 6,8 graus na escala Richter e 
matou mais de 6 mil pessoas, 

cleixou evidentes sinais de violação nas 
regras de construção civil numa região 
considerada de alto risco sísmico. Após o 
tremor se podia ver claramente o sur
preendente contraste de edificações vi
zinhas, umas intactas e outras conver
tidas em montanhas de escombros. 

"As empresas construtoras roubam 
fen-o, cimento e outros materiais, e ven
dem essas casas a famfüas pobres como a 
nossa", disse Mehmet Yildiz, um habi
tante do distrito de Aycilar. A Câmara de 
Arquitetos estudou os edifícios construí
dos em Istambul nos últimos 40 anos e 
conclu iu que em 90% foram utilizados 
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materiais de baixa qualidade. "O goverdo 
ignora a legislação e permite assenta
mentos em leitos de rios e zonas de falhas 
geológicas. As construtoras produzem 
edifícios de baixa qualidade seni 'Controle 
algum", acusou Yusuf Tek, sçcretário
geral do Sindicato ilos Arquiteto,s e Enge
nheiros. Após o terremoto de Adana, no 
ano passado, o governo tinha sido adver
tido sobre a possibilidade de um tremor 
numa região mais populosa. O governo 
foi acusado[também de ineficiência e len
tidão na organização ~e uma ação para 
resgatar os sobre vi ventes. 

A má organização fez com que o de 
resgate só alcançasse uma pequena parte 
das residências destruídas e foram cu l
padas pelo ~!to número de mortes. 

seãiciosos 
CRIME, DIREITO E SOCIEDADE 
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Sudão 

Ex-rebeldes ameaçam 
abandonaruoverno 

O 
ex-líder rebelde do sul do Sudão, Riak 
Machar, ameaçou abandonar o governo 
fundamentalista islâmico do país, o que 

põe em risco o acordo de paz assinado em 1997 
que dava fim à guen-a civil. As sete facções 
rebeldes do sul que assinaram o Acordo de Paz de 
Cainnn, decidiram retirar-se do governo islâmico 
no final do mês de agosto. Mas ainda não foi anun
ciada uma data para que Machar e seus con-eli
gionários, que somam mais de 100, deixem seus 
cargos nas administrações estaduais e federais. 

"O governo está colocando obstáculos à apli
cação do acordo, por isso decidimos nos retirar", 
manifestou um dos assessores de Machar, que acu
sou Cartum de manter uma atitude pouco sé1ia para 
pôr fim à gue,rn civil no sul do país que já dura 16 
anos. Mais de 1,9 milhão de pessoas mOITeram 
desde que o Exército Popular de Libe1tação do 
Sudão (SPLA) deu início a guen-a de guen-ilha, em 
maio de 1983, segundo agências de ajuda huma
nitátia. O SPLA luta para conseguir a autonomia do 
sul do país, onde a população - 35% dos 30 milhões 
de habitantes do Sudão -é de maio,ia cristã e negra, 
enquanto o restante dos sudaneses são árabes e mu
çulmanos. O prutido político deMachar, a Frente de 
Salvação Unida e Democrática, aprovou uma reso
lução segundo a qual todos os membros de seu par
tido apresentruiam a renúncia. Machru· sai do gover
no acusando Crutum de mru-ginalizar o sul , sus
pender recursos financeiros e de ter abandonado o 
Comitê Político que discutiria a realização de um 
plebiscito para que o sul decida pela independência 
ou permanência ao Sudão. 

Dirigentes de bairros pobres de La Paz, capital da 
Bolívia, protestam contra a alta dos preços dos pro
dutos de primeira necessidade e paralisaram du
rante horas o trânsito no centro da cidade 

Grã Bretanha 

Sem passaportes nem estradas de ferro 

P oucos meses antes de ser derrotado 
pelos trabalhadores nas eleições de 
1996, o governo conservador da 

Grã-Bretanha privqtizou às pressas a 
British Railways, empresa estatal das 
estradas de feiro. Evidentemente o argu
mento era moderni zar e aumentar a 
rentabilidade do sistema ferroviário. O 
resultado é uma catástrofe nacional. As 
24 companhias privadas encarregadas de 
transportar os passageiros enfrentam uma 
série de gravíssimos problemas que estão 
irritando ao máximo os súditos de Sua 
Graciosa Majestade. 

Hoje o único lugar da Grã-Bre
tanha onde os trens chegam na hora é a 
ilha de Wight (381 km2), no canal da 
Mancha, onde a companhia privada 
lsland Line consegue manter um serviço 
normal entre três aldeias do pequeno 
território de 120.000 habitantes. No 
resto do país é um vexame. 

Segundo um relatório 'oficial, pu
blicado em agosto de 1999, entre 15 e 
20% dos trens chegam atrasados, os 
horários são totalmente fantasiosos e 
ocorrem inúmeros acidentes técnicos. 
Pior: mais de uma vez, os trens carrega
dos de passageiros perderam alguns 
vagões no seu caminho. Foi o que acon
teceu em meados de agosto com a 
Connex, filial do grupo francês Vi vendi, 
que após o acidente se limitou a declarar 
que os passageiros não sofreram ne
nhum perigo. 

Os britânicos estão tão irritados 
com a bagunça geral nas estradas de 
ferro que formularam nos últimos 
dezoito meses mais de 19.000 queixas 
escritas, um recorde na história do país. 
Um porta-voz do Sindicato Nacional 
Union of Rail, Maritime and Transport 
Workers (RTM) declarou recentemente 
à imprensa: "O público não agüenta 
mais, a privatização foi um erro evi
dente. Todos nós temos saudades da 
British Rail" . As empresas privadas 
prometeram maravilhas mas acabaram 
deixando o transporte ferrovi ário ao 
abandono. 

Além das conseqüências da privati
zação das estradas de ferro, os ingleses 
estão enfrentando outro problema. 
Convencido de que o modelo norte
americano do neoliberalismo é o que há 
de melhor neste mundo, o primeiro-mi
nistro Tony Blair resolveu privatizar o 
tratamento dos 4,5 milhões de pas
saportes distribuídos anualmente pelo 
Home Office. 

De agora em diante, cada cidadão, 
inclusive bebês e adolescentes, é obriga
do a ter um documento individual para 
viajar ao exterior. O contrato foi atribuí
do a uma filial do grupo alemão Siemens 
que deixa com a polícia a única tarefa de 
verificar a qualidade do requerente. 

Como a Grã-Bretanha não assinou 
os acordos de Schengen, que estabelecem 
a livre circulação das pessoas entre os 
países da União Européia, os cidadãos de 
Sua Majestade não têm outro recurso 
senão pedir um passaporte quando 
querem ausentar-se da ilha. É sabido que 
julho e agosto são os dois meses de verão 
na Europa durante os quais é maior o 
fluxo de turista1,-.,,em todas as direções. 
"Dez dias de espera no máximo", tinha 
prometido o governo àqueles que queri
am um passaporte para essa época. 

No final de junho, no coração de 
Londres, havia filas de espera de até três 
mil pessoas. Segundo o Le Monde, 
Mohamed AI Fayed, o bilionário egípcio 
cujo filho morreu ao lado da princesa 
Diana num desastre de automóvel , 
aproveitou o infortúnio dos londrinos 
para oferecer" lhes chá e bolinhos na rua. 

Em todo o país, havia na véspera das 
férias mais de meio milhão de pessoas 
aguardando durante semanas o pas
sapo1te nos seis centros regionais auto
rizados a entregar o precioso documento. 

Furiosos, os britânicos que não con
seguiram viajar exigiram urna indeniza
ção do governo: 410 dólares por pessoa. · 
A fili al da Siemens, por sua vez, teve de 
pagar até o final de julho uma multa de 
110.000 dólares. Ainda não foram divul
gados os dados de agosto. (E.B.) 
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O Hotel Gran Hyatt de Shatighai, inaugurado em agosto (foto acima), se converteu no hotel 
cinco estrelas mais alto do mundo, ocupando os últimos 35 andares dos 88 que tem a Torre 
Jinmao, o mais novo prédio daquela importante cidade chinesa. Em contraste com essa 
imagem futurista, ttrabalhadores limpam a área de acesso à Cidade Proibida, em Beijing. 
Cuidando do seu passado e construindo velozmente o seu futuro, a China organiza as 
comemorações do so0 aniversário da Revolução maoista, a celebrar-se em outubro. Calcula
se que mais de um milhão e meio de chineses estão diretamente envolvidos na organização 
das festividades. 

Brasil-Peru 

Auto-estrada 'Bioceânica' 

A boa relação comercial entre o 
Brasil e a Comunidade Andina de 
Nações (CAN) vem revitalizando o 

sonho peruano de construir em seu ter
ritório uma auto-estrada que ligue as duas 
costas da América do Sul, do Pacífico ao 
Atlântico. 

As novas vantagens alfandegárias 
também incentivam o governo de Lima a 
fortalecer a integração com o Brasil. Com a 
auto-estrada projetada, o Peru quer estimu
lar a região sul do país e, ao mesmo tempo, 
servir de ponte no fluxo comercial entre o 
Brasil e o Pacífico. 
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Desde agosto, 98% das exportações 
peruanas ao Brasil gozam de vantagens 
alfandegárias . Nesse mês, entrou em vigor 
um acordo de cooperação econômica assi
nado em julho pelo presidente Fernando 
Henrique Cardoso e os chefes de Estado 
dos países da Comunidade Andina. O 
comércio entre ambos países, que beira os 
600 milhões de dólares, pode chegar a l 
bilhão nos próximos anos. O fracasso das 
negociações entre a CAN e o Mercosul 
levou o Brasil a negociar em separado com 
o bloco andino, com vistas a diminuir seu 
déficit comercial. 

Do 
Patrulhamento 

ao 
Policiamento 
Comunitário 

ORGANIZAÇÃO 
Ca~os Magno N11m•th C1~11ir1 

Ui;j Freitas Bastos Editora 
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Somália 

Estado de emergência 

O 
secretário-geral da ONU, Kofi 
Annan, declarou que a organização 
deveria fazer mais para restabelecer 

um governo de unidade nacional na Somália. 
Ele sugeriu também que voltem a funcionar no 
país programas e organismos da ONU, que 
vêm -atuando fora da Somália. E defendeu 
ainda.a criação de um fundo para respaldar o 
processo de paz. 

O discurso de Annan no Conselho de 
Segurança coincide com o relatório de 
organismos humanitários da ONU sobre o 
avanço da fome na Somália, onde mais de l 
milhão de pessoas sofrem com a escassez de 
alimentos. Em julho, a ONU lançou um alerta 
pedindo 17,5 milhões de dólares para cobrir as 
necessidades alimentares do país até o fi nal do 
ano. A resposta da comunidade internacional, 
segundo Annan, foi mínima. 

A Somália não tem um governo central 
desde a queda do ditador Siad Barré, em 1991. 
Desde então, o país tem sido uma pedra no 
sapato da ONU. Em 1993, o fracasso de uma 
missão internacional comandada pela organi-

Omar Khadafi comemorou em 1º de setembro o 
30" aniversário da tomada do poder e o fato de 
ter conseguido sobreviver a sete anos de 
sanções das Nações Unidas com uma gestão 
financeira rigorosa e a exploração do óleo cru. 
A Líbia tem 6,5 milhões de habitantes e um PIB 
avaliado em 32 bilhões de dólares (dados de 
1998), metade gerados peta receita do 
petróleo 

zação terminou com a m01te de 
100 membros da missão, 1 O mi l 
somalis e a retirada inesperada dos 
soldados norte-americanos, em
boscados após urna tentativa de 
capturar o líder de um clã, na capi
tal do país, Mogadiscio. 

De lá para cá, a situação só 
piorou, os índices de desenvolvimento se 
inverterain e o país, que já era um dos mais 
pobres do mundo, está em estado de emergên
cia. As crianças não têm assistência médica 
nem educacional e grande parte da população 
não tem acesso a serviços básicos como comu
nicações e eletricidade. 

A situação mais grave é nas regiões cen
tral e sul. No noroeste, onde Mohammed 
Ibrahim Egal fundou, por sua conta, o 
"Estado" de Somali lândia, e no nordeste, onde 
o coronel Abdullah Yusuf c1iou o "Estado" de 
Puntlândia, a situação não é tão grave. A 
comunidade internacional não reconheceu a 
independência desses países e a ONU ainda 
tenta manter a unidade da Somália. 

O bispo sul-africano Desmond Tutu participou 
em Nairóbi, Quênia, de um seminário destinado 
a buscar uma "sotuç,ão definitiva para o proble
ma da dívida na Africa", com ministros das 
finanças, presidentes de bancos centrais, re
presentantes do Banco Mundial, do FMI e do 
PNUD. Tutu denunciou que a dívida afeta mais 
os pobres e que é "o problema do milênio" para 
o continente africano 

O premiê de Israel, Ehud Barak, e o lider 
palestino, Yasser Arafat, assinaram em 4 de 

setembro, no Egito, um acordo que permitirá a 
retomada do processo de paz. A cerimônia 

contou com a presença do presidente egípcio 
Hosni Mubarak (centro), do rei jordano 

Abdullah li (esq.) e da secretária de Estado 
dos EUA, Madeleine Albright. Poucos dias 

depois, mais de 200 presos políticos 
palestinos foram libertados 

Serra Leoa 

Retirada militar 

U 
m conti ngente militar de cerca 
de 500 soldados de Mali , que 
chegou a Sei-ra Leoa há seis 

meses como parte da Ecomog, a força 
de paz da África Ocidental, se retirou do 
país no final de agosto. A retirada ocor
reu depois da assinatura do acordo de 
paz entre os rebeldes e o governo, que 
deve ser garanti do pelas forças da 
Ecomog. O comandante do contingente 
de Mali , coronel Kane, disse que teria 
gostado que seus soldados pudessem 
ficar mais tempo. Mas explicou que o 
seu contingente ficou sem apoio para 
permanecer no país. 

Versões extra-oficiais dão conta de 
que os soldados de Mali , que chegaram 
ao país em fevereiro, um mês após a 
invasão da capital pela Frente 
Revolucionária Unida, foram fi nancia
dos pela Holanda. A maioria dos serra
leoneses vê com temor a retirada das 
tropas de Mali . 

A situação se complica porque a 
Nigéria, que tem a maioria dos 15 mil 
soldados estrangeiros em Serra Leoa, 
anunciou que iniciará em breve a retira
da gradual de suas tropas. 

CAO[RNOS 212,. SmMBRO 99 



Vietnã 

Novas vítimas dos bombardeios químicos 

E
ntre 1964 e 1973 os aparelhos da 
US Air Force largaram mais de 42 
milhões de Litros de produtos 

qu11mcos no interior do Vietnã para 
destruir a pista Ho Chi Minh e acabar 
com qualquer tipo de vegetação em 
torno de suas bases militares. A região 
mais atingida foi a província monta
nhosa de Quang Tri, cuja zona desmilita
rizada de 15 km de largura dividia o país 
entre o Vietnã do Norte (socialista) e o 
Vietnã do Sul (capitalista). Lá onde havia 
uma selva tropical densa só existe agora 
a caatinga com arbustos ressecados que 
não ultrapassam a altura de um homem. 
Nem os animais selvagens nem o gado 
sobrevivem nessa ten-a desolada. 

O produto utilizado pelos norte
americanos foi o TCDD (tetracloruro 
dibenzodioxina), substância altamente 
perigosa que destrói plantas e árvores até 
as raízes. Mais de 25 anos depois da 
guerra, as conseqüências não são catas
tróficas apenas para a natureza. Segundo 
uma pesquisa recente das autoridades 
vietnamitas, 600 mil pessoas em todo o 
país contraíram doenças graves em con
seqüência dos resíduos do TCDD. Uma 
agência canadense do meio ambiente, a 
Hatfield Consultante, fez durante quatro 
anos uma pesquisa científica no vale de 
A Luoi a 65 km de Hué, no centro do 

Vietnã. O relatório revela níveis ele
vadíssimos de TCDD no solo, nos peixes 
e no sangue das crianças que vivem na 
região. "Se nenhuma iniciativa for toma
da rapidamente, o Vietnã enfrentará esse 
problema durante dez, quinze ou talvez 
mais de vi nte anos", declarou Chris 
Hatfiel, presidente da agência. 

Até hoje as autoridades norte-ame
ricanas e as sete empresas químicas que 
participaram da fabricação do TCDD 
afirmam que as malformações congêni
tas, as doenças crônicas, os falecimentos 
prematuros e todas as anomalias de saú
de da população nada têm a ver com os 
resíduos químicos dos bombardeios da 
US Air Force, sendo apenas a conse
qüência de "uma alimentação insufi
ciente". 

O argumento não convenceu Chuck 
Searcy, da Vietnam Veterans of 
American Foundation (VVAF), para o 
qual as empresas e a administração dos 
Estados Unidos continuam sendo inte
lectualmente desonestos por temerem 
sanções internacionais. Declarou taxati
vo a esse respeito: "Os problemas de 
saúde relacionados com a dioxina so
mente são erigidos em questões de inte
resse nacional e internacional quando 
aparecem na Europa e nos Estados 
Unidos". Está dito tudo. (E.B.) 

Sônia Gandhi e a sua filha 
Priyanka acenam para os 
simpatizantes do Partido 
do Congresso durante a 
campanha para as , 
eleições gerais na lndia. 
No pleito participam 
mais de 600 milhões 
de eleitores. Italiana de 
nascimento, a viúva de 
Rajiv Gandhi - que é 
candidata pela primeira 
vez - deve ser eleita 
deputada, Caso o seu 
partido resulte vencedor, 
poderá se tornar primeira
ministra. Porém as últimas 
pesquisas mostravam 
um claro favoritismo do 
situacionista Partido 
Bharatiya Janata, 
do premiê Atai Vajpayee, 
há 13 meses no poder. 

Jmm:lPensamento 
Criminológico 
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A 
11noua estr~té9ía11 

norte-amencana 
pode usar o pretexto 
do narcotráf íco e 
o desejo de conter as 
mudanças na Venezuela 
para promouer 

. uma ínteruenção 
no contínente 

O-AMERICANO 
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1 AMÉRICA LA TINA Colômbia 

Neiva Moreira 

m recente entrevista 
publicada em cader
nos do terceiro mun
do, edi ção 209, o 
comandante das For
ças Armadas Revolu
cionárias da Colômbia 

(Farc), Manuel Marulanda, dec larou o 
seguinte: "Temos dito que o fenômeno 
do narcotráfico não diz respeito só aos 
países produtores, como a Colômbia, 
mas, principalmente, aos consumidores. 
E, entre eles, um dos maiores são os Es
tados Unidos. Na med ida em que os 
EUA entendam isso, terão que rever. sua 
política de enviar dinheiro aos militares, 
ao Exército e à Polícia colombianos 
para uma luta que não se trava contra o 
narcotráfico, mas que é, na verdade, 
uma intervenção nos assuntos internos 
do nosso país. Isso é o que esperamos. 
Queremos evitar que a Colômbia se 

· transforme em novo Vietnã." Para as 
Farc, os Estados Unidos já estão inter
vindo na guerra interna. Opinam que o 
avião ultramoderno DAS-H, coordena
do pelo Comando Sul na Flórida, que 
controlava suas operações e caiu nas 

Manuel Marulanda 
(Tiro Certeiro) 

O avião ultrasofisticado norte-americano DAS-H7, desaparecido em selvas 
colombianas com cinco norte-americanos e dois colombianos a bordo. 
Trata-se do terceiro acidente ocorrido com aviões dos Estados Unidos na 
Colômbia desde 1997 

selvas colombianas, estava a serviço da 
luta antiguerrilheira e seus tripulantes 
(cinco oficiais norte-americanos e dois 
colombianos) foram "as primeiras víti
mas da intervenção dos Estados Unidos 
na Colômbia" . Foi muito significativa a 
manchete do importante jornal de 
Bogotá El espectador sobre o fato: 
"Estados Unidos estavam espionando as 
Farc com o DAS-H 7". 

A nota oficial distribuída pelo alto 
comando da guerril ha a propósito do 
desaparecimento do avião DAS-H vati
cinou: "Se os Estados Unidos intervêm 
mais na Colômbia,, suas tropas retor
narão ao seu país com resultados trági- . 
cosem mortos e feridos." 

Na realidade, há mais de 40 anos 
chefiando, desde as montanhas, uma 
guerra que já custou ao país dezenas de 
mi lhares de mortos e feridos e atual
mente se estende por cerca de 40% do 
território colombiano em 63 frentes de 
luta, Manuel Marulanda fazia uma cons
tatação correta e não apresentava apenas 
uma escusa para evitar o aumento da 
pressão mil itar norte-americana contra a 
guerri lha. 

No entanto, não foi só o lendário 
comandante da guerra revolucionária na 
Colômbia que levantou o problema da 
eficácia do combate ao narcotráfico nos 
centros de produção. Esse é, também, 
um tema muito discutido nos ~stados 
Unidos e na Europa. A União Européia 

vem debatendo o problema, com muitas 
opiniões que questionam a política anti
drogas dos Estados Unidos. 

Porém, quando se vê em Amsterdã 
ou Hamburgo e em muitas outras ci
dades européias a venda quase aberta de 
cocaína, pode-se também perguntar aos 
europeus se eles estão cumprindo corre
tamente sua tarefa de contenção do con
sumo. 

Nos Estados Unidos, a estatística já 
divulgada era de que em 1998 o gover
no norte-americano gastou mais de 38 
bilhões de dólares no combate à droga, 
com cerca de um terço dessa soma des
tinada à prevenção. Um milhão de pes
soas estão presas pela contravenção, 
mas, apesar desse investimento, a políti
ca antidrogas no seu conj unto tem sido 
contestada. 

A população também está insatis
feita. Segundo uma pesquisa publicada 
no The New York Times, de julho últi
mo, 78% dos norte-americanos ouvidos 
consideram um fracasso a política anti
drogas do governo. Os impressionantes 
dados sobre o consumo de fato compro
vam a ineficácia da ação do governo, 
sobretudo na repressão à entrada da dro
ga, avaliada em cerca de 300 toneladas 
em i988. 

O volume do comércio de narcóti
cos no país já é superior a 60 bi !hões de 
dólares e ó número de consumidores 
supera os 13 milhões de pessoas. Um 
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terço dos 270 milhões de norte-ameri
canos já experimentou algum tipo de 
droga. 

Combate em um lado-só 
A gravidade do problema ainda é 

maior pela infiltração do narcotráfico 
em altos escalões do poder. O caso mais 
recente é uma prova dos níveis a que 
chegou essa conivência. A esposa do 

coronel James Hiett, comandante dos a
didos militares na embaixada dos Es
tados Unidos na Colômbia - onde estão 
lotados instrutores das unidades colom
bianas na luta contra as drogas - envia
va regularmente, com a cobertura da 
imunidade diplomática, pacotes de co
caína aos Estados Unidos. A Sra. Laurie 
Hiett foi presa e se defende alegando 
que atendia a pedidos do motorista 
colombiano do marido, sem conhecer o 
conteúdo dos pacotes. Mas o fato era 
que a droga viajava, muitas vezes, em 
aviões militares norte-americanos. 

Medidas de repressão há, mas os 
críticos do governo as consideram insu
ficientes e ineficazes. Daí a acusação de 
que é um erro questionar exclusiva
mente os países produtores sem fazer o 
suficiente no combate ao consumo. 

Seria pueril desconhecer a respon
sabilidade dos países produtores no pro
blema. Atualmente, a Colômbia produz 
80% da cocaína consumida no mundo e 
é responsável por dois terços da droga 
distribuída nos Estados Unidos e 75% 
da heroína. Mas, como disse Marulan-

, .. -~------....... -----~---
Um grupo de policiais observa os esco_mbros do Comando de Polícia após o ataque das 
Farc ao município de Campamento, ao noroeste de Bogotá, em junho de 1999 
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da, não se pode agir contra a produção e 
não ter uma política eficaz para impedir 
sua distribuição no país. 

Por outro lado, os fatos compro
vam que a produção da droga está dire
tamente relacionada com o consumo. Se 
há mercado, esse será abastecido, pro
ceda de onde proceder a produção. Ago
ra, já não é a Birmânia o produtor mais 
importante da heroína e nem a Bolívia 
ganha esse troféu com a cocaína. Pelas 
conveniências, as condições de produ
ção, transporte e comercialização, os 
narcotraficantes concentraram suas ati
vidades na Colômbia onde as condições 
lhes são favoráveis. Amanhã, se a situa
ção se modificar na Colômbia, migrarão 
para outro país. 

O partido da guerra 
Mas enquanto se discutem estraté

gias, os acontecimentos na Colômbia 
assumem um ritmo muito acelerado. As 
negociações de paz não avançam, as 
operações guerrilheiras -que os acordos 
prévios com o governo não obrigam a 
suspender durante as conversações pre
liminares - acentuaram-se, envolvendo 
numerosos efetivos em áreas que às 
vezes distam apenas 25 quilômetros de 

. Bogotá. 
O impasse nos entendimentos e o 

alastramento da guerra ensejaram o for
talecimento de influentes forças in
ternas, civis e militares, contrárias ao a
cordo de paz e que, nos Estados Unidos, 
consideram que a solução do problema 
está na Colômbia e ali deve ser militar
mente resolvido. O chanceler da Vene
zuela, José Vicente Rangel , disse há 
pouco: "O fantasma da intervenção está 
sobrevoando a região." 

Há dúvidas de que o presidente Bill 
Clinton e sua secretária de Estado, Ma
deleine Albright, estejam nessa linha, 
embora publicamente op inem nesse 
sentido. 

Em diferentes momentos ambos 
manifestaram apoio à tese do presidente 
da Colômbia, Andrés Pastrana, de que a 
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negociação é o único caminho para a 
paz. No entanto, com ou sem o aval da 
Casa Branca, o fato concreto é que cres
ce no Congresso dos Estados Unidos e 
nas suas Forças Armadas a pressão em 
favor já não apenas do apoio logístico 
ao Exército e à Polícia colombianos 
mas de uma aberta intervenção estran
geira naquele país, tal como previra 
Marulanda. 

Os evidentes 
preparativos 

Esse projeto belicista avança e há 
claros indícios de que começa a ser ob
jetivamente implementado. Nessa fase, 
os seus protagonistas atuam em dois 
setores: nas pressões diplomáticas e nos 
preparativos militares. 

Depois de uma visita de três dias à 
Colômbia, com encontros com as auto
ridades militares - e antes de visitar ou
tros países da área, inclusive o Brasil 
(ver artigo de Moacir Werneck nas pági- · 
nas segu intes) - o general Barry Me 

· Caffrey, "czar" da guerra ao narcotráfi
co nos EUA, defendeu o aumento da 
ajuda militar àquele país, que este ano 
deve alcançar um bilhão de dólares. E 
batizou ali o primeiro Bata
lhão Antidrogas treinado 
pelos · militares norte-ame
ricanos e que analistas es
pecializados consideram u
ma di sfarçada unidade an
tiguerrilha, e fez, a respeito 
dos países vizinhos, uma 
declaração bastante clara: 
"A guerrilha tem estado a
tiva nos territóri os do Bra
si l, do Equador, da Venezu
ela e do Peru. Já não é mais 
um drama colombiano. E
les estão cruzando as fron
teiras." 

cios Estados Unidos, mas de "âmbito 
regional" , ou seja, envolvendo os países 
vizinhos, o Brasil inclusive. A novidade 
maior é que os serviços de informação 
dos citados "países vizinhos" não têm 
detectado qualquer presença militar de 
guerrilheiros colombianos, conforme a 
denúncia de Caffrey. 

Como em anteriores agressões nor
te-americanas a países como a República 
Dominicana e Granada, Cuba e Vietnã, I
raque e Iugoslávia, em público hoje Bill 
Clinton não defende a intervenção. Mas 
também não o fizeram os presidentes 
John Kennedy (no caso de Cuba) e Lyn
don Johnson (no Vietnã), que verbal
mente não pareciam decididos a ir à guer
ra, mas, na prática, segundo revelaram 
documentos posteriormente divulgados, 
pouco ou quase nada fizeram para im
pedir os desembarques naqueles países. 

No Congresso dos Estados Unidos 
a maioria não parecia, a, princípio, 
favoráve l àquelas aventuras, mas de 
fato as aprovaram não apenas com os 
discursos mas com dólares. Uma opi
nião pública inicialmente contrária à 
guerra no Vietnã foi se ajustando à op
ção belicista e só foi mudando quando a 
situação mi li tar tornou-se insustentável 

para os norte-americanos, com milhares 
de corpos voltando nos aviões, tornando 
evidentes a inutilidade da guerra e os 
seus objetivos imperialistas. 

No caso da Colômbia, a operação 
de amaciamento do Congresso · norte
americano já está em curso. Recente
mente, o presidente da podernsa Comis
são de Relações Exteriores da Câmara 
dos Representantes, deputado republi
cano Benjamin Gilman, alertou os seus 

General Barry Me Caffrey, 'czar' do 
combate ao narcotráfico 

Caffrey considera que 
o problema da droga, de 
"dimensões gigantescas", 
impõe uma estratégia de 
luta já não só da Colômbia e 

Um navio do serviço de Guarda Costas da Marinha dos EUA chega em agosto à base militar da baía 
Málaga, costa do Pacífico da Colômbia, para participar nos exercícios chamados Unitas 99, com a 
Marinha colombiana 
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pares de que "a situação atual na Co
lômbia inviabiliza um governo demo
crático" e acusou a administração Clin
ton de ser "negligente" frente a esse pro
blema. Um nada discreto convite ao 
envolvimento militar. 

Há outras evidências de que os 
planos intervencionistas estão em mar
cha. Com o desembarque de mais de mil 
marinheiros norte-americanos na base 
da Baía Málaga, na costa colombiana do 

Pacífico, parecia que a participação dire
ta na guerra interna havia começado. 
Washington desmentiu essa versão, 
informando que o desembarque fazia 
parte de mais uma operação Unitas, da 
qual participaram tropas dos Estados 
Unidos e da Colômbia, como vinha 
ocorrendo em outras oportunidades. 

Pode ser verdade, mas as operacões 
Unitas tiveram sempre planos estratégi
cos definidos. Antes era a defesa do 

Guerrilheiros das Farc controlam as vizinhanças do povoado de Gutierrez, a sudeste de 
Bogotá no final de julho. Intensos combates entre as Farc. e o exército se registraram na 
região nesses dias com um saldo extra-oficial de mais de 50 mortos 
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Atlântico Sul contra um ataque da 
URSS. Como saber se agora já não seria 
a paiticipação norte-americana na luta do 
exército colombiano contra a guerri lh a? 

Como uma etapa da estratégia mi
litar para o caso colombiano é possível 
que a invasão não esteja à vista. O Pen
tágono pode priorizar. alguns cenários 
do que chamam a "guerra de baixa in
tensidade": aumento da presença de as
sessores e de recursos financeiros e téc
nicos, incremento da inteligência mili
tar, reestruturação das unidades anti
guerrilheiras (como o referido Batalhão 
Antidrogas) e o cerco internacional. 

Algumas iniciativas militares nos 
países vizinhos confirmam que essa eta
pa do macroprojeto geoestratégico está 
em andamento. Negociações conduzi
das pessoalmente pelo general Caffrey 
consegui ram estabelecer Postos de Ope
ração Avançada (FOL, em inglês) no 
Equador e nas llhas de Aruba e Cu
ração. A Venezuela recusou essa exi
gência, mas o novo governo do Panamá 
está a caminho de aceitá-la. O objetivo 
aparente seria permitir a localização dos 
plantios de coca, mas o objetivo central 
é controlar os movimentos da guerrilha. 

O principal argumento para justi
ficar a intervenção ai·mada norte-ameri
cana é que existe uma aliança entre a 
guerrilha e o tráfico de drogas. O pró
prio presidente Pastrana não aceita essa 
versão e não admite que o apoio norte
americano à lu ta contra o narcotráfico 
se destine, na prática, a combater a 
guerrilha. 

O testemunho de uma das mais 
prestigiosas organizações norte-ame
ricanas de defesa dos direitos humanos, 
o Escritório de Washington para a A
mérica Latina (Wola, na sigla em in
glês), através do seu diretor Winifred 
Tate, é significativo, esclarecendo que o 
único víncu lo que existe entre a guerri
lha e o narcotráfico é o da cobrança de 
impostos. Declarou Tate: "As Farc im
põem o pagamento de impostos às dro
gas assim como ao resto das atividades 
econômicas nas áreas que controlam." 

57 



1 AMÉRICA LATINA 

58 

Mas setores políticos influentes e 
grande parte das Forças Armadas en
dossam a tese da narcoguerrilha que se 
reflete nos meios de comunic_ação e en
volve as classes médias e altas do país. 

Em meios políticos, diplomáticos e 
militares da América Latina se faz outra 
análise: seria a droga a única razão para 
desembarcar tropas na Colômbia, ou ali 
se faria uma operação a fim de servir de 
exemplo para outros países da região? 

Sandy Berger, assessor de Segu
rança Nacional do governo norte-ameri
cano, dá a sua justificativa para esta 
intervenção. "Os Estados Unidos estão 
dispostos a intervir em qualquer lugar 
do mundo, como fizeram em Kosovo, 
se se produzem atos de genocídio contra 
os civis", disse ele. Não lhes seria pos
sível enquadrar a guerrilha nessa cate
goria? 

Essa é uma preocupação que não 
pode ser estranha aos países latino-ame
ricanos, que estão sendo tentados a en
viar seus filhos a morrer na Colômbia. 
Analistas independentes da América 
Latina consideram que há uma inqui
etação a respeito na nossa região, sobre
tudo nos meios diplomáticos e militares. 

A brutal agressão à Iugoslávia teve 
pouco a ver com a violência dos sérvios 
contra os kosovares. A razão fundamen
tal dessa guerra era eliminar um gover-

Brasil: não-intervenção 

A posição do Brasil tem sido objeto de especulações nos países vizin
hos, tendo em vista, sobretudo pelas repercussões da crise colom
biana na região amazônica. Está claro que o povo brasileiro jamais 

aceitaria participar em operações de guerra na Colômbia. Essa vem sendo a 
posição do governo, do Congresso, respaldada por nossa diplomacia e as 
Forças Armadas. Fazer o possível para buscar uma solução negociada da 
guerra interna mas não dela participar. "O Brasil insistirá em concentrar sua 
ação na defesa das fronteiras", declarou o ministro-chefe da Casa Militar da 
presidência da República, General Alberto Cardoso. 
Essa posição de distanciamento da intervenção armada no conflito colom
biano foi reiterada na seguinte nota da presidência da República lida pelo 
seu porta-voz, ministro George Lamaziere, no dia 4 de agosto: "Sobre a 
questão da Colômbia, o Brasil considera que é uma questão obviamente 
interna, da Colômbia. 
Apesar disso, acompanha com interesse e, também, com preocupação, por 
se tratar de um país vizinho e amigo do Brasil. E está sempre disposto a con
tribuir, em alguma possível solução, caso solicitado, em algum momento, 
pelo governo colombiano. Caso evolua o processo interno colombiano para 
alguma solução negociada e que se ache por bem pedir a contribuição do 
Brasil, o Brasil estará disposto a contribuir nà solução que possa ser encon
trada, e não através de nenhum tipo de intervenção militar." 

no que, com todas as suas práticas anti
democráticas e o seu autoritarismo, 
mantinha uma posição independente 
frente aos Estados Unidos nos Bálcãs e 
se alinhava estrategicamente com a 
Rússia. No passado, o pretexto era a 
subversão comunista. Mas o problema · 
real do Vietnã e de Cuba era sua relação 
geoestratégica com a China e a URSS. 

O tiro por eleva~ão · 

Um governo na Colômbia resul
tante de um acordo de paz, do qual ve
nham a participar as Farc, na vizi
nhança da Venezuela liderada pelo 
coronel Hugo Chávez, seria não apenas 
um exemplo "perigoso" mas um pólo 
de resistência ao domínio estratégico 
de Washington. E teria imediatas reper
cussões no Equador, que é um barril de 
pólvora já explodindo, e no Peru, onde 
ganha as ruas a resistência a Fujimori, 
um dos mais incondicionais aliados dos 
Estados Unidos. 

O prestigioso jornalista argentino 
Pasquini Durán escreveu no diário 
Página 12 de Buenos Aires: "Os fal
cões norte-americanos vêem na Co
lômbia a oportunidade de intervir, em 
uma espécie de tiro por elevação: 
impedir que a paz seja possível com a 
guerrilha porque poderia servir de 
referência ao México, suspender a 
entrega do Canal do Panamá, sob pre
texto da falta de segurança, e cercar 
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com tropas o processo político 
venezuelano que lidera Hugo Chávez, 
com uma impressionante adesão nas 
urnas." 

A recente proposta de Carlos Me
nem de aderir à Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (Otan) que 
governos europeus consideraram invi
ável e até ridícula, e o oferecimento 
para se juntar aos norte-americanos 
enviando tropas para a invasão da 
Colômbia, igualmente desconsidera
do, jamais teriam sido feitos sem a 
concordância dos Estados Unidos, de 
que o presidente argentino é um 
marionete servil. 

Recentemente, Menem defendeu 
a idéia de instalar uma base militar 
norte-americana em Missiones, junto 
à fronteira com o Brasil. Provocação? 
Pressão sobre o nosso país? Irrespon
sabilidade? Junte-se a isso uma 
reflexão: a atual crise provocada arti
ficialmente por Menem no intercâm
bio do Brasil com a Argentina não 
teria sido articulada com setores 
influentes dos Estados Unidos? Não 
se destinaria a comprometer, em favor 
da Área de Livre Comércio das Amé
ricas (Alca), a experiência do Mer
cosul e do Pacto Andino, enfraque
cendo assim as possibilidades latino
americanas de resistir ao cerco de Wa
shington? Já não seria uma anteci
pação da "nova estratégia" preconiza
da pelo general Caffrey? 

O Brasil, a Venezuela, o Uru
guai, o Chile e outros países se distan
ciaram dessa perspectiva de invasão 
da Colômbia. Mas não bastam as 
palavras, é ·urgente uma atitude firme 
e aberta de rechaço a essa aventura. 
A Argentina e o Chile estão às véspe
ras de eleições presidenciais que po
derão conduzir a uma vitória de can
didatos mais próximos de uma linha 
antineoliberal. 

No Uruguai, em histórico ple
biscito, o povo impediu as privatiza
ções irresponsáveis que ocorrem em 
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Membros do grupo de 
autodefesa de extrema
dereita, Auto-Defesas 
Unidas da Colômbia 
(AUC), tomam de assalto 
um povoado, 450 km ao 
sudoeste de Bogotá, acu
sando os habitantes de 
serem simpatizantes da 
guerrilha e queimando 
vivendas em represália 

Habitantes de Puerto 
Lleras carregam os 
seus pertences após 
um ataque das Farc. 
Segundo uma ONG de 
defesa dos direitos 
humanos, nos últimos 

~ 15 anos um milhão e 
meio de colombianos 
tiveram que abandonar 
os seus /ares por causa 
da violência 

• Seis membros da Polícia 
Nacional colombiana, 
prisioneiros do grupo 
guerrilheiro Farc, 
esperam numa praça de 
Cucutilla, ao noroeste de 
Bogotá, o 13 de julho de 
1999. O povo foi atacado 
pelas Farc deixando um 
saldo de dois policiais 
mortos, dois feridos e 
oito prisioneiros 
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outros países da América Latina e 
uma das hipóteses, apoiada nas 
pesquisas, é que _vença as próximas 
eleições a coligação de esquerda, 
com um programa nitidamente an
tineoliberal. No México, os rumos 
políticos se modificam no mesmo 
sentido. 

Deputados brasileiros: 
Cooperar sem intervir 

Aqui no Brasil, embora não 
haja uma perspectiva de mudança 
da linha de ação do governo 
Fernando Henrique Cardoso, o 
atual quadro de resistência, mobi
lização popular e total enfraqueci
mento da administração federal 
permite reconhecer que se avança 
para uma crise do atual modelo 
neoliberal , inspirado e apadrinhado 
pelos Estados Unidos. Tudo indica 
que haverá inevitáveis mudanças, 
cuja extensão não poderia ser pre- · 
vista hoje. 

Por tudo isso, Washington tem 
pressa. Um Vietnã na Colômbia, 
embora não seja ainda a tese oficial 
da Casa Branca, pode ser para se
tores decisivos do poder norte-ame
ricano uma tentativa de solução mi
litar para os novos desafios. É hora 
de os latino-americanos se mobili
zarem para resistir e derrotar essa 
nova aventura belicista. 

U
ma comissão da Câmara, 
in~eg~ª?ª ~elos deputados 
Ntlmaho Mrranda (PT-MG), 
Fernando Coruja (PDT-SC) e 

Padre Roque (PT-PR) visitou, a Co
lômbia em missão oficial, mantendo 
extensos contatos com personalidades 
políticas, diplomatas, magistrados, líde
res de associações dos direitos huma
nos, jornalistas e sindicalistas. Nilmário 
Miranda é presidente da Comissão de 
Direitos Humanos da Câmara. 

O seu relatório contém informa
ções atualizadas e significativas sobre a 
situação da Colômbia. Publicamos 
alguns trechos desse documento: 

A Violência - Há um crescente 
agravamento da violência na Colômbia, 
demonstrado pelo índice de 76 homicí
dios por 100 mil habitantes. (No Brasil, 
país considerado violento, a relação é de 
25/100 mil). Em Medellín, a cifra é de 
214/100 mil. Dos 30 mil homicídios ao 
ano no país, cerca de 12 a 15% são pro-

lntetferências externas na Amazônia 
situação geoestratégica da Amazônia, que com os acontecimentos da 

A Colômbia tem sido objeto de grande interesse diplomático e militar nos países 
da área, pode determinar a criação de uma Comissão temporária no Senado 

brasileiro, que se denominará "Comissão de Defesa da Soberania da Amazônia". 
A iniciativa foi do senador Sebastião Rocha (PDT-Amapá) que se referiu à "falta de 

visão dos dirigentes nacionais com a ausência de políticas voltadas para a região, 
especialmente no processo de integraçâo regional". Essa realidade, destaca o senador, 
"suscita enorme dificuldade de controle do potencial ali instalado, gerando apreensão 
e temor face aos inúmeros fatos levantados quanto à perspectiva iminente de inter
venção pelas forças hegemônicas militares -os "donos do mundo" -naquilo que repre
senta mais da metade de nosso país". A Comissão deverá ter onze membros e o prazo 
para a conclusão dos seus trabalhos será 15 de dezembro de 1999. 

<luzidos pelos conflitos armados e cerca 
de 80% por crimes comuns. De acordo 
com a cultura da violência impregnada 
na sociedade, o homicídio é visto como 
"solução" para conflitos domésticos, 
problemas de relações interpessoais etc. 
Os massacres são comuns: em 1998 
houve 202 com mais de quatro mortes. 
A maior taxa de seqüestros no mundo 
está na Colômbia. 

Defensores de direitos humanos 
Impressionam os ataques aos defensores 
de direitos humanos. A senadora Piedad 
Córdoba (PL), presidente da Comissão 
de Direitos Humanos do Senado, ficou 
15 dias seqüestrada por paramilitares 
este ano. 

Quatro membros do Instituto de 
Promoção Popular (importante organi
zação não-governamental) foram se
qüestrados pará intimidação. Vinte a
tivistas em direitos humanos foram as
sassinados em 1997, além de advogados 
defensores de prisioneiros políticos, jor-

Senador Sebastião Rocha 

CAHOS 111 ._ SmMBRO 99 



nalistas e religiosos. A Anistia Interna
cional foi obrigada a fechar seu escritório 
na Colômbia por falta de segurança. 

O Ministério Público, que se 
atreveu a enfrentar a impunidade, teve 22 
promotores e 15 funcionários técnicos 
assassinados, quatro seqüestrados, qua
tro feridos e 13 tiveram que se refugiar. 
O Alto Comissariado da ONU para 
Direitos Humanos (Acnur) é seguida
mente ameaçado, assim como os mem
bros dos organismos de direitos humano 
do Poder Executivo. 

Além de ameaças e violência física, 
os defensores de direitos humanos 
sofrem processos penais arbitrários. 
Nada menos que 726 mil cidadãos foram 
deslocados forçadamente nos úl timos 
quatro anos. Nos últimos 14 anos, foram 
1,5 milhão de pessoas, das quais 56% são 
mulheres e 55% menores de 18 anos. 
Segundo analistas e representantes de 
ONGs, 90% dos deslocamentos forçados 
são causados pelos paramilitares, sendo 
o restante provocado pela disputa territo
rial da guerrilha e por bombardeios. 

Chamou-nos a atenção o número de 
2.500 sindicalistas mortos em 10 anos. 
Só em 1999 já foram assassinados 197 
líderes sindicais. Em outubro de 1998, o 
vice-presidente da Central Unitária dos 
Trabalhadores, Jorge Ortega, · foi morto 

O assassinato de Garzón 

P 
oucos dias depois que a comissão de 
deputados brasileiros deixou a Colômbia, 
esse país foi traumatizado pelo brutal as

sassinato do radialista e humorista Jaime Garzón 
Torero, de 39 anos. 

Defensor dos direitos humanos e de uma 
política de justiça social, era um dos mais desta
cados nomes da rádio e televisão, desfrutando 
de enorme simpatia e popularidade no país. 

Jaime Garzón Torero 

Amigo do presidente Andrés Pastrana, nem a ele poupava de suas críticas, quando o con
siderava em erro. 

Designado pelo governo, integrava o grupo de contato que iniciava negociações de 
paz com o Exército de Libertação Nacional, o segundo movimento guerrilheiro em importân
cia militar. A direita o acusava de simpatias pela guerrilha, o que não era verdade, e o vinha 
ameaçando de morte. A convicção generalizada no país é de que foram os Auto-Defesas 
Unidas da Colômbia, um agrupamento paramilitar direitista, os responsáveis pelo crime. O 
assassinato de Garzón provocou revolta e comoção, com o fortalecimento da mobilização 
nacional em favor de uma urgente e exitosa negociação de paz. 

no curso de uma greve. Há 17 sindica
listas presos sob acusação de terrorismo. 
Segundo o Defensor do Povo, Fernando 
Caycedo, o protesto sindical foi enqua
drado como crime e o tipo penal utiliza
do permite isso. 

Sociedade civil - O fato mais 
notável é a acelerada organização da 
sociedade civil, mesmo em meio à vio
lência generalizada. Nada menos que 
800 organizações participam da Assem
bléia Permanente pela Paz. Uns peque-

nos, outros maiores, esses grupos são 
investidos de grande força moral em 
razão do altruísmo que os move. 
Praticam a "neutralidade ativa", inclusive 
em atos públicos como o "Mulheres que 
crêem", que marcham pelas ruas, protes
tando contra os seqüestros. 

O Brasil no processo de paz -
Observamos que a Pare e o Exército de 
Libertação Nacional (ELN) vêem de 
forma positiva uma maior participação 
do Brasi l no processo de paz. Há países 
vizinhos que buscam contribuir e outros 
não. O Brasil não expressou até agora 
decisão em ter um papel relevante. 

Recomendamos às autoridades di
plomáticas brasileiras que o Sr. presi
dente da República faça pronunciamento 
de apoio a negociações pela paz, não
excludente, profunda e definitiva - a e
xemplo de sua iniciativa nas negociações 
de paz entre Peru e Equador. Que defenda 
a cooperação e a solidariedade, sem em
prego de forças de intervenção. 

Uma criança levanta a bandeira branca da paz na Praça Bolívar de Bogotá, durante uma 
das numerosas manifestações da sociedade civil contra a violência 

Que defenda a adoção por todos os 
atores em confronto dos princípios de 
humanização da guerra previstos nas 
Convenções de Genebra. Que defenda o 
respeito à sociedade civil e apoie iniciati-

. vas sociais em torno da paz. • 
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As propostas de Chávez 
A democracia, o papel dos militares, a relação com os Estados Unidos 

no combate ao narcotráfico, a posição da Internacional Socialista 
e outros temas de atualidade sob a ótica do presidente da Venezuela 

Beatriz Bissio 

' H 
á uma campanha selvagem 
contra o nosso país", afir
mou Hugo Chávez, presi
dente da Venezuela, per-
ante a Assembléia Cons

tltumte, ao fazer um balanço dos 
primeiros 200 dias de seu governo. "No 
exterior se está transmitindo a idéia de 
que o país está governado por uma 
horda de primitivos. Alguns meios de 
comunicação na América Latina, na 
Europa e na América do Norte estão 
publicando coisas horrorosas, cheias de 
mentiras", completou, denunciando que 
está sendo comparado aos ditadores 
Hitler e Mussolini. 

Na verdade, na Venezuela está em 
curso uma queda de braço · entre os 
defensores do antigo statu quo e as 
forças que procuram implantar as bases 
de um novo modelo de sociedade. 

"A nova Constituição deve re
chaçar o dogma neoliberal e as ideolo
gias estatizantes para adotar uma via 
intermediária, que privilegia o ho
mem", definiu o presidente, acrescen
tando que "a Venezuela não aceita a 
ingerência de poderes econômicos ou 
políticos estrangeiros porque é livre 
para escolher seus próprios modelos". 

Com um potencial econômico 
gigantesco, pela sua significativa pro
dução de petróleo e gás, a possibilidade 
de a Venezuela dar início a uma guina
da na América Latina no rumo de uma 

opção popular, contrária às receitas 
neoliberais gera reações fortes, que logo 
se refletem na mídia. 

A continuação publicamos algu
mas reflexões do presidente Hugo 
Chávez em encontro com jornalistas, do 
qual participou cadernos do terceiro 
mundo, a respeito do processo 
venezuelano. Suas palavra.s ajudam a 
entender melhor o que está acontecendo 
no seu país. 

O modelo que está · 
sendo aplicado 

"Na Venezuela esta.mos fazendo 
esforços enormes para sair de uma 
grande mentira. Os dirigentes venezue
lanos disseram ao mundo, durante anos, 
que nosso país era "a democracia mais 
sólida da América Latina". De tanto re
peti-lo, as pessoas acreditaram. 

No entanto, a realidade era que a 
Venezuela, ano após ano, ia entrando 
em um sistema político mais antiético, 
rompendo todos os padrões do que deve 
ser uma democracia verdadeira. E o 
resultado é o que vemos. O país está . 
destroçado, com mais de 80% da popu
lação vivendo na pobreza. 

Mas agora o povo venezuelano 
está ressuscitando. Eu gostaria que, se 
alguém tiver dúvidas, visitasse a Ve
nezuela. E digo isso porque me dá t:ris
teza, de verdade, quando instituições 
sérias expressam pontos de vista afasta-

dos da verdade. Vou citar um caso. Há 
pouco, em Buenos Aires, reuniu-se a In
ternacional Socialista. Eu compartilho 
muitas das teses da social-democracia. 

Um dos partidos venezuelanos, a 
Ação Democrática (AD), que há 50 
anos está sendo minado pela corrupção, 
a tragédia do nosso povo, pertence a 
essa organização política internacional. 
Me dá pena ler na imprensa a decla
ração emitida em Buenos Aires, da In
ternacional Socialista, expressando pre
ocupação com os rumos da democracia 
no nosso país. 

Tomara tivessem expressado 
preocupação há cinco anos quando go
vernava a Venezuela a Ação Democrá
tica, ou há 15 anos atrás, quando tam
bém a AD estava no poder! Dizem que 
estão preocupados porque na Venezuela 
estamos violando os direitos humanos, 
Durante 50 anos, os direitos humanos 
foram violados flagrantemente. Os que 
mais os violaram foram os partidos que 
pertencem a essa organização. 

A Internacional Socialista também 
manifesta a preocupação de que na Ve
nezuela se estaria militarizando o go
verno. Na verdade, o que existe é um 
processo de integração dos militares nas 
atividades que visam ao desenvolvi
mento do país. O estranho é que não 
tenham expressado preocupação quan
do as Forças Armadas saíam às ruas 
para massacrar, com metralhadoras, 
mulheres, homens e até crianças, como 
aconteceu em 27 de fevereiro de 1989, 
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"Há uma campanha selvagem contra o nosso país", afirmou Hugo Chávez, presidente da Venezuela, perante a Assembléia Constituinte 

quando Carlos Andrés Pérez era presi
dente. Houve milhares de mortos 
inocentes. Agora estamos fazendo um 
esforço sobre-humano para reconstruir 
nosso país, através de um processo pro
fundamente democrático, como é a 
Constituinte." 

Redefinirão de 
democracia 

"O presidente norte-americano 
Abraham Lincoln já dizia que a demo
cracia é o governo do povo com o povo 
e para o povo. Simón Bolívar dizia em 
1819 que a democracia é o governo que 
proporciona a maior estabilidade políti
ca, a maior segurança social e, sobretu
do, a felicidade ao povo. Tem que ser 
assim, senão não há democracia, mesmo 
que se façam eleições todos os dias. Se 
um sistema político que se chama de 
democracia gera fome, desigualdade e 
miséria, não é democracia. É como a um 
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burro que você pode chamar de cavalo, 
mas não é um cavalo, é burro." 

O papel dos militares 
"O grande protagonista do proces

so revolucionário não são as Forças 
Armadas, é o povo venezuelano. Nós 
queremos conformar um sistema muito 
além da democracia representativa. Fa
lamos de uma democracia com prota
gonistas: que seja o coletivo que pro
tagonize e assuma seus compromissos. 

O povo venezuelano está assumin
do seu compromisso. Está reivindican
do a si mesmo; porque também temos 
que aceitar que somos culpados, em 
parte, pela tragédia atual. Porque diante 
de nós mesmos roubaram nosso país. 

Hoje temos que carregar nossa 
cruz. Uma democracia verdadeira requer 
a participação e o protagonismo do 
povo. As Forças Armadas estão cum
prindo seu papel, mas não é o papel de 
protagonistas. 

E qual é esse papel? De que se 
trata? Eu propus aos países da Co
munidade Andina - e também ao pre
sidente Fernando Henrique Cardoso -
que discutamos qual é hoje o papel das 

· Forças Armadas no nosso continente. 
Na Venezuela começamos a mudar 

esse papel. Como é possível que um 
país com uma indústria quebrada, com 
crianças mOJTendo de fome, com idosos 
morrendo à míngua, com 80% de 
pobres, como um país ass im pode se dar 
ao luxo de ter 100 mil homens e mu
lheres ( entre eles engenheiros nu
cleares, engenheiros eletrônicos, civis, 
especialistas em educação com cursos 
superior, homens e mulheres de cultura, 
médicos ·especializados durante anos 
em vários ramos da medicina, psiquia
tras ... ) nos quartéis ou estudando nas 
academias, quando na esquina o povo 
está morrendo de fome? Não é possível. 

A primeira iniciativa que tomamos 
ao assumirmos o governo foi anular um 
decreto de suspensão de garantias, de-
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O presidente Chávez folheia um exemplar da revista 'cadernos' com material sobre a Venezuela 

vido ao contlito com a Colômbia. Nós 
restituímos as garantias em toda as fron
teiras nacionais para que a guerrilha 
colombiana não passe para o nosso país. 

O nosso território é soberano. Se 
passam vamos responder-lhes. E, a par
tir daí, na região de fronteira transfor
mamos o teatro de operações militares
em teatro de operações sociais. Agora a 
guerra é contra a fome, contra a desnu
trição, é contra a dengue, a AIDS, as 
doenças que matam as crianças. 

Desde 27 de fevereiro deste ano, 
quando se cumpriram I O anos do trági
co dia em que os militares foram man
dados para as ruas, não com medica
mentos mas com metralhadoras para 
matar as pessoas, há militares, médicos, 
paramédicos, subindo ladeiras, reco
lhendo crianças de rua, construindo 
escolas, reformando vivendas, educan
do nos lugares onde não ex istem profes
sores, abrindo estradas, etc. 

Esse é o papel dos militares atual
mente na Venezuela: e está definido no 
Projeto Bolívar-2000. Demos o nome 
de Bolívar para expressar a união cívi
co-militar. A iniciativa está aglutinando 
milhares de voluntários. A Marinha de 

Guerra - agora marinha de, paz - está 
ajudando os pescadores a reparar os 
motores de suas embarcações, indo para 
o mar pescar junto com eles. 

O exército está trabalhando em 
um projeto de mercados populares. 
Os veículos militares vão aos locais 
onde estão os camponeses e os acom
panham até as grandes cidades, para 
que possam vender a produção a me
lhores preços. Isso baixa os custos e 
acaba com a especulação. 

Já ajudou a baixar o nível da 
inflação na Venezuela, pois um dos 
componentes da inflação é a especula
ção selvagem daqueles que lucram com 
a fome e a morte do povo. 

Em resumo, os ·militares não são 
protagonistas. Protagonista do processo 
é o povo venezuelano. No entanto, os 
mj]itares colaboram para o desen
volvimento para evitar males maiores. 
Porque se não resolvermos esses prob
lemas a sociedade pode explodir outra 
vez e não queremos que isso aconteça. 
Estamos tentando implantar um modelo 
econômico afastado do neoliberalismo 
selvagem, um modelo humanista, com
petitivo e desenvolvido." 

Invasões de terra 

"Há pouco tempo houve um le
vante no campo, produto da miséria dos 
camponeses sem terra. Eles invadiram 
propriedades do Estado e privadas. Os 
proprietários começaram a pedir que eu 
mandasse as Forças Armadas para tirá
los de lá. Eu disse não. Vamos conver
sar com eles; são seres humanos, são 
irmãos. Não vou mandar os militares 
para tirá-los a chumbo como fizeram 
todos os que me precederam. 

Eu mesmo fui falar com eles, com 
os milhares de deserdados da terra. 
Antes tinha ido falar com os militares e 
com os políticos. Que querem que diga 
ao povo?, perguntei. Que diga as mu
lheres que tenham seus filhos no mato? 

· E que aconteceu? A nossa iniciati
va já fez com que alguns grandes pro
prietários de terras, que não as utilizam, 
começassem a doá-las, e também recur
sos financeiros. Hoje em dia, os que 
eram chamados de invasores agora 
são construtores. Estão construindo, 
junto com seus filhos, suas próprias 
casas, em terras que eram do Estado ou 
que eram privadas e não estavam sendo 
utilizadas." 

Os blocos econômicos 
"Dentro de nosso projeto, defini

mos cinco linhas de ação, uma delas é a 
internacional. No próximo século, o 
mundo será multipolar. Desse ponto de 
vista; será inais equilibrado. Então, 
aplaudimos os processos de integração, 
a Europa unida, a América do Norte 
unida, a Ásia unida, a África unida! 
Queremos a América Latina unida! Mas 
temos que inventar nosso próprio mode
lo. Há um exemplo a considerar, o da 
Europa. Esses povos se enfrentaram 
durante séculos - houve guerras entre 
eles, têm diferentes raças, diferentes lín
guas. E, no entanto, hoje estão se apre
sentando como um bloco, com uma só 
moeda, o euro. 
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Nós, latino-americanos, ao con
trário, somos uma única nação, desde o 
México até o Cone Sul; temos a mesma 
raça, a mesma língua, os mesmos cos
tumes. Há Estados que são multina
cionais, como a Iugoslávia, por exem
plo. Mas no nosso caso somos uma 
nação com vários estados. Somos uma 
nação multiestatal. Essa é a idéia de 
Bolívar, proposta em 1815, na Carta da 
Jamaica. Bolívar dizia que, um belo dia, 
o Novo Mundo seria uma só nação com 
um só governo. 

Por isso é necessário que caminhe
mos para um modelo de integração; um 
modelo pan-americano. Porém temos 
que sair do nível poético para a inte
gração concreta. 

Um passo concreto é a Carta de 
Intenções que foi assinada entre a 
Petrobras e Petróleos de Venezuela 
S.A. (PDVSA), a empresa estatal de 
petróleo do nosso país, para lançar um 
projeto conjunto'. Convidamos o E
quador, a Colômbia e o México para 
fazennos uma organização petroleira 
latino-americana. Essa é uma das ini
ciativas que pode se transformar em um 
pólo de poder. 

Há várias áreas onde podemos 
avançar nos próximos anos: 1) comer
cialização e distribuição dos produtos 
derivados do petróleo; e 2) do gás na
tural (em torno do qual há grande 
expectativa, porque a Venezuela tem um 
imenso potencial). A Venezuela tem 
um dos maiores depósitos de petróleo 
superpesado do mundo. Com tecnologia 
brasileira e capital de todo o continente 
podemos fazer importantes negócios 
conjuntos." 

A questão do narcotráfico 
"Estou preocupado com o narcotrá

fico, com a corrupção e com a lavagem 
de dinheiro internacional e estamos tra
balhando muito a respeito disso. Com 
apenas três meses de governo já tínha
mos apreendido uma quantidade de co
caína maior que em todo o ano passado. 
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O povo, em festa, demonstra o seu apoio ao presidente Hugo Chávez 

A Venezuela não é produtora nem 
consumidora; é uma ponte, principal
mente por falta de instituições sérias. 
Porém já ativamos um plano para banir 
o narcotráfico de nosso território. Nós 
estamos capacitados para conduzir a 
guerra contra o tráfico de drogas através 
de nossas próprias instituições de segu
rança, da polícia. 

A Venezuela tem aviões e radares 
que cobr.em todo o nosso território e se 
comunicam com radares norte-ameri
canos. Temos forças de terra, o exército, 
temos uma Marinha cujas fragatas estão 
equipadas com mísseis e com heli
cópteros que podem cruzar todo o nosso 
mar territorial. 

Tudo isso nós colocamos à dis
posição de nossos vizinhos e de qual
quer país do mundo para a luta contra 
o narcotráfico. Recentemente, o go
verno norte-americano fez um acordo 
soberano com os Países Baixos para a 
instalação em Aruba e Curaçao não sei 
se de uma base militar ou de uma frota 
de aviões. Como acordo soberano 
entre dois países, não podemos criticá
lo. Sobre isso já conversamos com o 
primeiro- ministro da Holanda. Mas, a 
partir daí, o governo norte-americano 
solicitou autorização para sobrevoar o 
nosso espaço aéreo, como fizeram na 

Colômbia. Conversamos sobre o assun
to, pedimos explicações sobre o assunto 
e finalmente dissemos que não. 

Nós estamos capacitados para cui
dar de nosso espaço aéreo. Fui a Nova 
Iorque, há algumas semanas, e conver
sei sobre o tema com o general Barry 
McCaffrey. Depois disso, uma alta 
comissão de combate ao narcotráfico 
dos EUA visitou a Venezuela para con
versar com uma comissão nossa. O 
general McCraffrey, como militar, 
entende a nossa posição. Depois de 
nossa reunião, ele disse à imprensa que 
a Venezuela é um país soberano e está 
capacitada para cuidar de seu céu. Essa 
é a verdade. 

Porém colaboraremos com todos 
os nossos esforços para acabar ou 
amenizar esse flagelo que é o narcotrá
fico de nível internacional." • 

'O presidente Hugo Chávez refere-se ao 
Protocolo de Intenções entre a Petrobras e 
a Petróleos de Venezuela S.A., assinado 
no Rio de Janeiro em 9 de junho deste 
ano, pelos seus dirigentes Henri Philippe 
Reichstul e Héctor Ciavaldini, para o tra
bal/10 conjunto em várias áreas. O proto
colo é considerado pelo Brasil e a Ve
nezuela "o ponto inicial para estabelecer a 
viabilidade comercial de uma companhia 
conjunta que se denominará Petroa
mérica" 
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'Existem 
outros 

caminhos' 
O Dr. Tabaré Vázquez, ex-prefeito de Montevidéu e candidato à presidência pela 

Frente Ampla e o Encontro Progressista, defende a postura crítica dos 
latino-americanos diante da globalização tal e como a impulsionam os neoliberais 

· e questiona ·o que ele chama de "pensamento único" 

Tabaré Vazquez' 

N 
os últimos tempos os 
ideólogos fundamentalis
tas da nova religião que 
tenta aprofundar esta fase 
paradigmática do neoli

beralismo econômico têm se esforçado 
em impor a idéia de que chegamos ao 
fim da história e que este é o momento 
do pensamento único. É assim que que
rem nos fazer ver as coisas. E é assim 
que, perigosamente, muitos de nossos 
compatriotas já as estão vendo. É o que 
constatamos quando conversamos com 
muitos uruguaios nas nossas saídas ao 
interior do país, às vezes cidadãos com 
uma educação precária ou quase sem 
escola. 

Parece que se vai criando no povo 
uruguaio uma consciência de que não 
há uma alternativa; que a situação é esta 
e não há como modificá-la. Ou seja, que 
pode fazer um governo de esquerda fora 
dos cânones que já estão estabelecidos e 
que ninguém pode modificar? 

Esta é uma realidade que, do ponto 
de vista prático, vai ganhando corpo en-

tre a população. E não só nas camadas 
de menor nível educacional como tam
bém em pessoas mais desenvolvidas em 
estudo e pensamento. 

Devemos analisar essa realidade 
para ver se a situação realmente é como 
se diz; se não há mais possibilidades 
que as estabelecidas pelos critérios do 
mercado e do fim da história. 

Porque, se é assim, o que é que nós 
estamos fazendo nesta sala? Para que 
vamos lutar para conquistar o governo 
nacional? Para fazer um pouquinho 

. melhor as coisas que os que hoje estão 
no governo? Para isso é melhor que fi
quem eles mesmos e que melhorem a 
sua forma de atuar. 

Nós cremos que existam outros ca
minhos e que há outras possibilidades. 
E que esses caminhos e essas possibili
dades dependem de nós mesmos. 

Dependem de todos os homens e 
mulheres progressistas, de todo o mun
do e daqui, do Uruguai, que somos de
safiados a mostrar que não existe um 
pensamento único e que os critérios 
dogmáticos de outras época foram farta
mente superados. ( ... ) 

Globalizaiáo: 
processo parcial2 

Quando se fala em processo de 
globalização, uma das coisas que se diz 
é que temos que nos ater a ele porque 
fora dele nada podemos fazer. Creio que 
temos que começar a analisar que tipo 
de globalização queremos e o que real
mente podemos fazer frente a essa glo
balização. 

Os processos de globalização não 
são novos, ainda que esta palavra, apa
rentemente, pelo que pesquisei nos 
dicionários, começa a surgir a partir de 
1995. E se vocês forem procurar em 
dicim)ários enciclopédicos anteriores, 
possivelmente só vão encontrar a pala
vra "global", nem sequer o verbo "glo
balizar". Mas a globalização como fe
nômeno, tal como o compreendemos 
hoje, existia na época do Império Ro
mano. Da globalização como a co-nhe
cemos hoje ocupava-se Marx, em al
guns de seus livros mais conhecidos, 
como uma etapa do desenvolvimento da 
humanidade, do capitalismo. 

Um processo de globalização a
conteceu quando a Espanha era o impé-
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rio onde o sol nunca se punha ou quan
do outros impérios dominavam parte do 
mundo ou o mundo em sua totalidade. 
Havia globalização quando nosso herói 
nacional, José Artigas, com uma visão 
esplêndida, não se resignou à idéia do 
pensamento único da época e lutou por 
estes povos da "Banda Oriental do U
ruguai" . 

Federico Mayor Zaragoza, diretor 
da Unesco, disse que não gosta de falar 
de globalização, porque cada vez que o 
fazemos falamos de quem globaliza e 
de quem é globalizado. Como quando 
falamos de colonialismo, o fazemos em 
referência aos que colonizam e são co
lonizados. O processo de globalização 
como tal, e que os dicionários enciclo
pédicos atuais definem como "ação de 
globalizar", é "tomar o todo em seu con
junto". A globalização é definida como 
"método didático para apreender o con
junto desse todo e logo compreender 
cada uma de suas partes" . Esse processo 
de globalização é, do nosso ponto de 
vista, parcial e imperfeito. 

Aida Ferrer, economista argentino, 
brilhante ministro, dizia que há dois 
tipos de globalização: a virtual e a real. 
Mas falava de quatro terrenos nos quais 
se produz a globalização. A globaliza
ção virtual se produz através da globa
lização do comércio e das multinacio
nais. A globalização real, com a globali
zação da informação e dos processos 
financeiros. 

Dessas quatro formas de globaliza
ção, pelo menos três são claramente 
parciais e por demais insuficientes. Po
deríamos resgatar, talvez, como o pro
cesso de globalização mais importante e 
completo, o da informação. No comér
cio, é imperfeita e imparcial, e vocês sa
bem muito bem qual foi a conseqüência 
do processo de globalização dos movi
mentos fi nanceiros e de fusão e apro
fundamento das uniões das empresas 
multinacionais. 

Então vemos que, além de ser im
parciais e imperfeitos, os processos de 
globalização que hoje temos não trou-
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xeram os benefícios que deveriam ter 
trazido à humanidade. Não se glo-bali
zaram nem a democracia, nem a liber
dade, nem a educação, nem a dis
tribuição da riqueza, nem as possibili
dades de trabalho, nem as liberdades 
individuais, nem os direitos humanos. 

A globalização existe e como tal 
devemos aceitá-la, mas temos que tra
balhar duramente para melhorá-la, para 
que o que se globalize sejam nossos va
lores e não os valores que o liberalismo 
econômico quer impingir nesse momen
to histórie0, através desses processos. 

Latino-americanismo 
Seguramente alguém vai-nos per

guntar: como um país tão pequeno, com 
as condições geopolíticas que tem o U
ruguai, pode mudar diante de um pro
cesso dessa envergadura? De alguma 
forma temos que fazê-lo. E temos que 
fazê-lo em primeiro lugar buscando a 
convergência com o pensamento de es
querda e progressista latino-americano. 
A nossa força política defende o latino
americanismo como um dos elementos 
básicos para trabalhar e lutar. Irmãos 
com irrµãos latino-americanos temos 
que lutar para superar esse tipo de pro-

1 
blemas. 

Temos que unir a nossa região. 
Queremos fortalecer o Mercosul, que 
sofreu recentes golpes e processos de 
empobrecimento. Temos que fortalecer 
o Mercosul para buscar espaços de inte
gração que nos dêem força e nos poten
cializem, para alavancar o pensamento 
de esquerda e progressista. Para esta
belecer um governo progressista com 
reais possibilidades de mudanças. 

Frente a esse processo de globa
lização e frente a essa situação, o que 
temos para propor como ferramenta 
fundamental é, desde um governo pro
gressista em nosso país, impulsionar 
fortemente a educação. 

Devemos educar não para formar 
homens e mulheres que trabalhem nesse 
processo de globalização. Temos que 
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educar para formar mulheres e homens 
que se liberem, que façam voar sua ima
ginação, que estejam .capacitados para 
pensar, para estruturar, para desenvolver 
em total liberdade e com conhecimento 
a possibilidade de avançar intelectual
mente, para desenvolver cada pessoa 
em não só em si mesma mas em conjun
to com a comunidade. · 

A educação deve ser uma ferra
menta fundamental de um governo de 
esquerda para superar, hoje, a etapa do 
pensamento único aqui em nosso país. 
Educação para a razão, educação para a 
produção, educação para a liberdade, 
para a democracia e para a solidarie
dade. Educação em todo momento e em 
. todas as etapas da vida. Como dizia 
também Federico Mayor Zaragoza, a
nos atrás quando muitos de nós éramos 
meninos, o trem da educação passava u
ma só vez, quando tínhamos seis anos; 
quem não o tomava, o perdia. Um go
verno de esquerda, um governo progres
sista, deve fazer que o trem da educação 
passe todos os dias, todos os anos, em 
todo o país, para toda a sociedade. 
E com a educação, seguramente, o povo 
uruguaio terá a possibilidade real de en
frentar esses processos globalizadores, 
maus, imperfeitos, parciais e transfor

. má-los em uma ferramenta válida para o 
desenvolvimento da Humanidade. • 

'Versão resumida do discurso do candida
to presidencial do Encontro Progressista 
(liderado pela Frente Ampla uruguaia) de 
1 º de agosto de 1999, no encerramento do 
XXIII Congresso do Partido Socialista 

'Os intertítulos são responsabilidade da 
redação de cadernos 

'As posições políticas defendidas pelo Dr. 
Tabaré Vázquez ganham maior importân
cia em função das últimas pesquisas, que 
o colocam como favorito para vencer no 
primeiro turno e empatado tecnicamente 
com o candidato do Partido Colorado, Jor
ge Bati/e no segundo turno. (Ver matéria 
na seção Panorama Internacional) 
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Transgênicos enfrentam 
• americanos e europeus 

Com uma opinião pública mais consciente de seus direitos e dos 
perigos da manipulação genética, os países da União Européia 

recusam os produtos exportados pelos fazendeiros 
norte-americanos. O árbitro é a OMC 

Edouard Bailby 

N 
ovo diretor de Organi
zação Mundial do Co
mércio (OMC) a partir de 
setembro, o trabalhista 
neozelandês Mike Moore 

confessou que costuma lavar as meias 
no banheiro do hotel onde se hospeda 
antes de ir para a cama. É uma maneira 
de relaxar, após um dia de trabalho, sem 
que ninguém interfira nos seus pensa
mentos. Homem do campo, eleito de
putado com 23 anos, autor de oito livros 
sobre os mais diversos assuntos, inclu
sive intercâmbios internacionais, Mike 
Moore pertence à ala conservadora do 
Partido Trabalhista. Partidário do livie 
comércio entre os 134 países membros 
da organização à qual querem aderir a 
Rússia e a China - ele declarou ao diário 
Le Monde no final de julho: "Devemos 
reorientar os nossos recursos em di
reção aos países menores." Com que 
objetivo? 

Criada em ln de janeiro de 1995 
para substituir o Acordo Geral de 
Tarifas e Comercio (Gatt), a Organiza
ção Mundial do Comércio tem como 
tarefa principal a liberalização do 

comércio, com a diminuição das tari
fas alfandegárias, incluindo os ser
viços. Mais de 500 funcionários estão 
mobilizados nessa tarefa. Mike Mo
ore, chamado Kiwi, por ser natural do 
país de 3,5 milhões de habitantes que é 
o maior produtor mundial dessa fruta 1, 
terá que ter muito jogo de cintura para 
enfrentar os inúmeros problemas do 
comércio internacional. Dois dias após 
a sua nomeação, em 20 de julho, os 
pecuaristas australianos organizaram . 
na principal avenida de Sydney um gi
gantesco churrasco - Barbie with Bill 
(churrasco com Bill Clinton) - para 
fustigar a "hipocrisia norte-ame-ri
cana" . Os Estados Unidos, com efeito, 
decidiram unilateralmente limitar em 
17.500 toneladas por ano a importação 
de carneiro procedente da Austrália, 
impondo uma taxa alfandegária 9%. 

Tomaram medidas similares em 
relação à Nova Zelândia. Em ambos os 
países, grandes consumidores e expor
tadores de carneiro, a medida norte
americana foi vista como um atentado 
descarado ao livre comércio interna
cional, apesar das reiteradas profissões 
de fé de Washington. 

Exemplos como esse não faltam. 
Porém _o caso maior no momento gira 

em torno dos conflitos de interesses 
entre os Estados Unidos e a União 
· Européia, principalmente no que se 
refere à carne com hormônios. Pode 
ser que os tecnocratas da Comissão de 
Bruxelas acabem cedendo às pressões 
de Washington mas, democraticamen
te eleitos, os governos dos Quinze não 
podem deixar de levar em considera
ção as suas respectivas opiniões públi
cas, alérgicas a qualquer tipo de modi
ficações genéticas que coloquem em 
perigo a saúde dos consumidores. 

Alimentos perigosos 
Não se trata de mera hostilidade 

aos norte-americanos por razões políti
cas. O fato é que os europeus, sobretudo 
os latinos, desconfiam dos alimentos 
que não são de origem natural. Haja 
visto o que aconteceu na Grã-Bretanha 
com as vacas loucas ou na Bélgica com 
as galinhas e os porcos! As conseqüên
cias foram catastróficas para os agricul
tores obrigando a Comissão de Bruxelas 
a compensar com subsídios os prejuízos 
causados. Numa sondagem do instituto 
CSA Opinion, 77% dos franceses se de
clararam preocupados com os perigos 
ligados aos alimentos transgênicos. 
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Há muito tempo que os Estados 
Unidos e a União Européia divergem 
sobre uma série de problemas de ordem 
comercial, inclusive os alimentos mani
pulados. Em 26 de julho, no entanto, o 
assunto tomou proporções inesperadas. 
Nesse dia a Organização Mundial do 
Comércio calculou em 116,8 milhões 
de dólares (111,2 milhões de euros) o 
prejuízo anual causado aos Estados 
Unidos pelo fato de a União Européia se 
negar a importar desse país carne de rês 
com hormônios. 

Dois dias depois, os norte-ameri
canos resolveram impor uma taxa alfan
degária de 100% sobre aproximada
mente cem produtos europeus: patê 
(foie gras), cebolinha, queijo roquefort, 
chocolate, geleia de framboesa, sopa em 
pó, tomate ·italiano, porco dinamarquês 
e outros produtos. 

Os quatro países mais afetados 
pela decisão de Washington foram a 
Alemanha, Dinamarca, França e Itália. 
Durou pouco, no entanto, a euforia do 
governo Clinton. No dia seguinte o 
Tribunal de Arbitragem da OMC pediu 
aos Estados Unidos que pusessem fim a 
práticas comerciais "desleais" que fa-
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vorecem a evasão fiscal por intermédio 
de firmas exportadoras (GM, Boeing, 
Kodak etc.). Um quarto das exportações 
norte-americanas seria favorecido por 
esse tipo de subvenção disfarçada, le
vando a OMC a condenar categorica
mente o sistema fiscal em vigor, con
trário às regras internacionais. 

É uma prática dos Estados Unidos 
que data de 1984 mas esta é a primeira 
vez que o Tribunal de Arbitragem toma 
uma decisão dessa importância. Re-

/ INTERNACIONAL 

A utilização de alimentos não 
naturais pela Grã-Bretanha 

Economia 

e a Bélgica causou a morte de vacas 
· e porcos, respectivamente, além de 

comprometer grandemente 
a economia desses países e afetar 
diretamente seus agricultores, cujos 
prejuízos tiveram de ser 
subsidiados pela 
Comissão de Bruxelas 

sultado: Washington terá de mudar as 
suas leis dentro de 14 meses no mais 
tardar. 

Entrevistada recentemente pelo 
diário francês Libération, Mary Bottari, 
uma das diretoras da organização Public 
Citizen, especializada no estudo das 
conseqüências da globalização, decla
rou com muita clareza: "Somos con
trários ao fato de os Estados Unidos 
quererem impor ao resto do mundo os 
seus produtos quando a ciência ainda 
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não se pronunciou taxativamente sobre 
a segurança desses produtos. A União 
Européia tem o direito de tomar medi
das de precaução, em relação à carne de 
rês com hormônios e aos organismos 
geneticamente modificados, enquanto a 
ciência não tiver tido o tempo de deter
minar os seus efeitos no ser humano." 

Segundo uma pesquisa nos sites da 
Internet das principais organizações de 
defesa dos consumidores norte-ameri
canos, a utilização de hormônios de 
crescimento pelos pecuaristas não sus
cita nenhuma preocupação nos Estados 
Unidos. 

"A maioria dos norte-americanos 
ignora que a carne de rês está cheia de 
hormônios. Eles querem antes de mais 
nada uma alimentação barata e não se 
preocupam com o conteúdo", explicou a 
Dra. Jane Rissler, da Union of 
Concerned Scientists. 

Mas os europeus pensam de ma
neira diferente. Em janeiro de 1998, a 
Organização Mundial do Comércio 
exigiu da Comissão de Bruxelas que 
fornecesse a prova científica dos efeitos 
nocivos da utilização dos hormônios de 
crescimento nos bovinos sobre a saúde 
pública. Um grupo de oito peritos cien
tíficos de alto nível, inclusive quatro 
norte-americanos, foi encarregado de 
apresentar um relatório detalhado antes 
de 13 de maio de 1999. 

As conclusões do documento fo
ram totalmente aprovadas pelo Comitê 
Científico Veterinário da Comissão de 
Bruxelas. 

Depois de analisar seis tipos de 
hormônios de crescimento, os cientistas 
chegaram à conclusão de que nada per
mite afirmar que a sua administração 
nos bovinos não apresenta nenhum ris
co para a saúde humana. 

Estudos complementares estão 
sendo realizados por 17 laboratórios 
europeus e norte-americanos para saber 
a partir de que nível a concentração de 
hormônios é perigosa para o consumi
dor. Os resultados estarão disponíveis 
em dezembro de 1999. 

Quem é o mais forte? 
O prejuízo de 116,8 milhões de 

dólares que teve os Estados Unidos é 
pequeno em relação ao total das expor
tações da União Européia: 180 bilhões 
de dólares por ano. Mas por meio da 
decisão da Organização Mundial do 
Comércio, os Estados Unidos quiseram 
mostrar que eles são os mais fortes. 

Negociador norte-americano no 
dossiê da carne de rês com hormônios, 
Peter Scher declarou ao diário Le 
Monde em 30 de julho: "Esperamos que 
esse tipo de medida faça mal à França e 
à União Européia." 

O homem não podia ser mais 
claro. Para os Estados Unidos, que 
produzem 80% das culturas transgêni
cas no mundo (milho, soja, etc.) , esses 
produtos não justificam um regime 
comercial diferente dos demais produ
tos agrícolas. Aliados da5, firmas de 
biotecnologia como Monsanto, os 
farmers norte-americanos contam com 
o governo do presidente Bill Clinton 
para abrir as portas dos mercados que 
ainda estão protegidos. É o caso da 
Índia, onde eles acabaram de lançar 
uma grande ofensiva. 

Frente a essa política comercial de 
lucros a todo custo, os europeus ofere
cem um modelo mais empírico que 
combina o máximo de segurança para o 
consumidor com a garantia de uma 
renda permanente para o agricultor. 
Entre os dois sistemas, que correspon
dem a dois tipos diferentes de mentali
dade, os conflitos poderão ser tensos. 

Além dos produtos pecuários e 
agrícolas transgênicos, outros desen
tendimentos persistem entre os Estados 
Unidos e a União Européia. Desde o dia 
3 de março, Washington impõe taxas 
alfandegá1ias num total de 191 milhões 
de dólares sobre uma série de produtos 
europeus a pretexto de que as bananas 
importadas dos países ACP (África, 
Caribe e Pacífico) têm um regime 
preferencial. Na verdade são multina
cionais norte-americanas que contro-

Iam a quase totalidade da produção e 
das exportações de bananas da América 
Central, explorando milhares de traba
lhadores com salários de miséria. Não 
se trata tampouco de justificar a política 
protecionista · de países como a França 
que defende os seus interesses comerci
ais na Martinica, em Guadalupe, Reu
nião, na Polinésia e nas suas antigas 
colônias do continente africano. Mas os 
Estados Unidos, única superpotência no 
mundo, não podem impor a sua própria 
política. 

O caso de Cuba, que há 40 anos 
sofre o embargo dos Estados Unidos, a
pesar da oposição da União Européia e 
da Assembléia Geral da ONU, é parti
cularmente ilustrativo a respeito dos 
métodos e da prepotência dos dirigentes 
de Washington. 

· Em todos os campos não são pou
cos os conflitos comerciais entre os Es-

. tados Unidos e o resto do mundo. Como 
argumento principal, repetidamente ex
plicado pela chamada grande imprensa 
favorável à globalização, os norte-ame
ricanos têm uma economia em pleno 
crescimento que deve servir de modelo 
aos demais países. 

Mas quantos norte-americanos vi
vem na miséria? Quantos têm direito à 
saúde e ao ensino gratuito? Por que 
cresce a violência na cidade e nas esco
las numa nação que se diz próspera? 
São perguntas que ainda não têm 
respostas. 

Por enquanto a União Européia 
procura um caminho menos mercantil e 
mais humanó com a participação das 
organizações populares e dos sindi
catos. O desafio não é pequeno. • 

'A Comissão Européia, cuja sede é em 
Bruxelas, também é chamada de Co
missão de Bruxelas. Ela é o órgão executi
vo da União Européia encarregado do 
cumprimento dos tratados assinados pe
los países membros. É composta de 15 co
missários, chefiada por uma espécie de 
primeiro- ministro. Outros órgãos da U
nião Européia são o Parlamento Europeu 
e o Conselho de Ministros. 

CAOtRNOS 111 • SrnMBRO 99 



Tony Blair: aplicando o neoliberalismo 

A social-democracia 
européia está hoje 
dividida entre os 

seguidores de Lionel 
Jospin e os de Tony 

Blair, cujos paradigmas 
políticos pouco têm 

em comum 

1 EUROPA Social Democracia 

Lionel Jospin: mais conteúdo social 

Na encruzilhada 
D 

uas correntes estão atraves
sando hoje a social-demo
cracia européia. Liderada 
por Lionel Jospin, a pri
meira procura dar um con

teúdo mais social ao desenvolvimento 
dentro dos preceitos do socialismo de
mocrático, segundo os quais o papel do 
Estado é importante. A segunda, que 
pretende aplicar na União Européia o 
rriodelo neoliberal dos Estados Unidos, 
tem como porta-voz principal o pri
meiro-ministro trabalhista Tony Blair. 

Até pouco tempo atrás os dois 
estadistas procuravam minimizar as 
suas divergências. Mas, em 8 de junho, 
Tony Blair e o chanceler (premiê) ale
mão Gerhard Schrõder publicaram em 
Londres um documento programático 
de 18 páginas visando "modernizar" a 
doutrina socialista européia: fim da 
sociedade de "assistência", redução dos 
impostos para as empresas e diminuição 
das despesas públicas. 

O primeiro ponto significa na 
prática o desmantelamento de todo o 
sistema social em detrimento dos as
salariados. Convidados a assinar o 
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documento de Londres, os socialistas 
franceses recusaram. 

O social liberalismo proposto por 
Tony Blair e Gerhard Schrõder vem de 
encontro à plataforma conjunta dos par
tidos socialistas dos Quinze que foi 
aprovada, em Milão, no dia !º de 
março. Por outro lado, não faz nenhuma 
referência ao "pacto europeu para o 
emprego", assinado na reunião de cúpu
la dos G-8 l I em Colônia (3 e 4 de 
junho) nem à "estratégia européia de 
crescimento" que inclui entre os seus 
objetivos "investimentos nos serviços 
públicos ''. Três semanas depois do acor
do de Londres, o chanceler alemão deu 
mais um passo em direção às teses de 
Tony Blair lançando um pacot~ de 
cortes orçamentários a partir do próxi
mo ano: diminuição dos reajustes de 
aposentadoria e do seguro-desemprego 
e redução dos impostos das empresas 
em cerca de quatro bilhões de dólares. 

Estas medidas representam uma 
ruptura com a política tradicionalmente 
defendida pelo Partido Social-Demo
crata (SPD) do qual é o presidente, em 
substituição a Oskar Lafontaine, favo-

rável à linha jospinista. Ao invés de 
obrigar as pessoas comuns a pagar pelos 
coites, seria muito conveniente reintro
duzir os impostos sobre a riqueza", 
declarou o líder sindical Frank Spieth. 
Na realidade Gerhard Schrõder afastou 
completamente a possibilidade de taxar 
as grandes fortunas. 

Em maio passado, Adair Turner, o 
patrão dos patrões britânicos, presidente 
da Confederação das Indústrias Britâ
nicas, declarou ao diário Le Monde: 
"Depois da chegada dos trabalhistas ao 
poder há dois anos, nada de fundamen
tal mudou". Em outros termos, os pa
trões continuam tendo os mesmos privi
légios podendo demitir à vontade os 
seus empregados. Alguns avanços soci
ais houve mas foram modestos. País 
membro da União Européia, o Reino 
Unido teve de aplicar depois de muita 
relutância uma diretiva de Bruxelas, 
com data de outubro de 1998, estabele
cendo em 48 horas o tempo máximo de 
trabalho semanal. 

Em 1 º de abril deste ano, por outro 
lado, o governo resolveu introduzir na 
legislação trabalhista o princípio do 
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salário mínimo, que foi calculado em 
3,6 libras esterlinas por hora quando os 
sindicatos reclamavam 4,5 libras. 

Ainda em 1999 deverão ser decre
tadas as fé rias pagas de quatro semanas 
no mínimo por ano que só existem 
atualmente nas empresas que firmaram 
acordos com os sindicatos. Semana de 
48 horas, salário mínimo e férias pagas 
são velhas conquistas sociais em muitos 
países da U9ião Européia. 

Quais foram até o presente momen
to os resultados do Novo Trabalhismo 
de Tony Blair? Segundo um relatório 
governamental publicado em março de 
1999, "12 milhões de pessoas, ou seja, 
aproximadamente um quinto da popu
lação, vivem num estado de pobreza 
relativa". E mais: "As desigualdades 
sociais aumentaram um terço entre 1977 
e 1996, o que é um fenômeno quase 
único nos países desenvolvidos." 

Como observou o presidente da 
Confederação das Indústrias Britânicas 
,"nada de fundamental" mudou desde os 
tempos do Partido Conservador, apesar 
de Tony Blair haver prometido a justiça 
social quando assumiu o cargo de 
primeiro-ministro. Não é· de estranhar 
que a abstenção no pleito de 13 de junho 
tenha alcançado 77%, um recorde na 
União Européia. Nessas eleições o que 
estava em disputa eram as cadeiras para 
o Parlamento Europeu, e o resultado 
constituiu uma esmagadora derrota dos 
social-democratas, sobretudo na Ingla
terra e Alemanha. A derrota foi mostra
da com grande alarde por toda a impren
sa do continente e do mundo. · 

O governo do premiê alemão 
Gerhard Schrõder foi novamente derro
tado nas eleições regionais de setembro . 
nos Estados de Sarre, Brandemburgo, 
Turíngia e Saxônia, no lado oriental. (E, 
em fevereiro, a coalizão governista da 
Alemanha já havia perdido as eleições 
regionais do Estado de Hesse.) 

Esses resultados ameaçam os cortes 
nos programas de assistência sociaí pro
postos pelo governo e debilitam a po
sição de Schrõder dentro de seu partido, 
onde a sua política econômica está 

sendo contestada. O governo do pri
meiro-ministro socialista Lionel Jospin, 
na França, foi o único que saiu vitorioso 
das umas. O fato é tanto mais notável se 
pensarmos que, desde 1997, os grandes 
industriais e a direita não têm poupado 
críticas à orientação da política de 
Jospin para modernizar a economia sem 
tocar nas conquistas sociais dos últimos 
50 anos. 

Em função dessas vitórias, Jospin, 
que rejeita as posições defendidas por 
Blair e Schrõder, vai submeter uma pro
posta alternativa aos social-democratas 
na reunião da Internacional Socialista 
em Paris, no próximo mês de novem
bro. 

O futuro da UE e 
a proposta de Jospin 
O futuro da União Européia depen

derá em grande parte dei êxito ou do fra
casso de Lionel Jospin. Graças ao 
governo da esquerda plural (socia
listas, verdes e comunistas), o 
primeiro-ministro francês tem con
seguido até agora levar adiante o 
essencial das suas reformas sem ceder à 
tentação de aplicar o-modelo norte-a
mericano. E ainda tem mais de 60% de 
opiniões favoráveis nas sondagens, o 
que é um recorde na França. 

O desemprego caiu de 12,6%, 
quando chegou ao poder um junho de 
1997, para 11,4% em junho deste ano. 
Ainda é pouco, mas a lei das 35 horas e 
a boa saúde econômica do país deverão 
favorecer a criação de centenas de mi
lhares de postos de trabalho nos próxi
mos anos. Outra iniciativa positiva foi a 
lei da cobertura médica universal que dá 
a todos os cidadãos mesmo sem traba
lho o direito à Previdência Social. 

A direita sempre afirmou que a 
política da esquerda plural prejudicaria 
de sobremaneira o desenvolvimento 
econômico. É o contrário que está acon
tecendo. 

Em 1998, os 30 primeiros grupos 
industriais e de serviços na França vi
ram os seus lucros aumentar em média 

32,8%, para alcançar mais de 21 bilhões 
de dólares. Alcatel, que foi o mais bem 
colocado com 229, 1 %, anunciou, no 
entanto, que suprimirá 12.000 postos de 
trabalho, em grande parte nos Estados 
Unidos. Como podem os sindicatos per
manecer indiferentes às ganâncias das 
grandes empresas? 

Herdeira de L'Oreal, Madame 
Liliane Bettencourt tinha em 1992, 
segundo a revista norte-americana 
Forfune, uma for-
tuna estimada 
em 2.42 bi
lhões de dó
lares. Seis a
nos de
pois' 
o seu 

Gerhard Schrõder: sucessivas derrotas 

patrimônio alcançou 10,9 bilhões de dó
lares, ou seja, quatro vezes e meio a 
mais. 

Ninguém pretende afirmar que o 
governo da esquerda plural na França 
resolveu os problemas fundamentais 
do país. Mas, se o caminho seguido 
der os resuitados esperados, dentro de 
uma ótica socialista - mesmo moder
nizando os valores socialistas tradi
cionais, como deseja Jospin -, estará 
provado que o social-liberalismo de 
Tony Blair e Gerhard Schrõder não tem 
futuro. (E.B.) li 

'O G-88 é o continuador do G-77. Ao 
surgir no marco de atuação da ONU, o 
grupo congregava 77 nações do Sul sub
desenvolvido e o seu número foi aumen
tando até os 88 países de hoje 
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Comunidade mundial exige 
punição dos· generais indonésios 

O genocídio e a destruição de Díli e das principais cidades de 
Timor Leste provocaram revolta nos quatro cantos do mundo 

O 
presidente da Indonésia, 
Jusuf Habibie, acabou ce
dendo às pressões da co
munidade mundial e acei
tou a intervenção militar 

da ONU em Timor Leste. As tropas têm 
como missão deter a violência que se 
espalhou pela ex-colônia pmtuguesa lo
go depois que 78,5% da população 
votaram pela independência no plebis
cito realizado em 30 de agosto. 

O apoio maciço dos timorenses à 
independência é mais significativo se 
levarmos em conta que a violência já ti
nha começado nas semanas anteriores 
ao pleito e que as milícias haviam ame
açado com retaliações aos que ousas
sem votar contra a Indonésia. Não fos
sem essas ameaças, lembra o líder inde
pendentista e Prêmio Nobel da Paz, José 
Ramos Horta, "o apoio teria sido ainda 
maior". 

E justamente por ter sido tão trans
parente a decisão popular e tão anuncia
da a violência que poderia acontecer 
depois, é que o genocídio promovido 
pelas milícias pró-Indonésia - sob o o
lhar cúmplice das tropas de ocupação -
é mais inaceitável. 

Nos dias que se seguiram ao ple
biscito, os milicianos pró-Indonésia 
aterrorizaram a população civi l, assassi
nando centenas de pessoas - entre elas o 
pai do líder independentista Xanana 
Gusmão, de 82 anos - e destruindo as 
principais edificações da capital, Dili, e 
de várias Óub·as cidades do país. 

Presidente Jusuf Habibie: conciliador 

Mais de 200 mil pessoas - cerca de 30% 
da população total do país - fugiram 
para Timor Ocidental e para outras 
partes do mundo. 

Nos círculos diplomáticos nin
guém ignora que os paramilitares con
tam com o apoio dos setores de linha 
dura do exército indonésio, que não 
aceitaram a decisão do presidente 
Habibie de realizar a consulta popular. 
Em geral, se trata de oficiais que ao 
longo dos mais de vinte anos de ocu
pação de Timor Leste se envolveram em 
negócios muito · lucrativos. Como não 
podem confessar quais são os ver
dadeiros interesses que os movem, 
alegam que o alto custo em vidas de 
companheiros de farda que teve a do-

General Wiranto: linha dura militar 

minação de Timor não lhes permite 
aceitar a entrega do território. 

Se não aceitaram a realização da 
consulta popular, muito menos apro
varam esses militares - encabeçados pe
lo general Wiranto, ministro da Defesa e 
chefe das Forças Armadas - a autoriza
ção para a entrada de tropas da ONU. 
As tensões criadas fizeram com que, 
durante dias, circulassem intensos 
rumores de golpe de Estado. 

Apesar da forte pressão militar 
interna, o que parece ter falado mais 
alto para Habibie foi a ameaça do Banco 
Mundial e do FMI de suspender a ajuda 
financeira de 5,9 bilhões dólares, pro
metida em março desse ano e funda
mental para que a Indonésia se recupere 
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Ramos Horta (foto acima) responsabiliza 
a ONU (foto com Kofi Annan) pela violên
cia em Timor e exige da comunidade 
internacional ajuda imediata para os mais 
de 200 mil refugiados e pela destruição 
de Dili e outras cidades de Timor Leste, 
pelas mílicias pró-lndonesia 
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da crise financeira em que mergulhou o 
ano passado. Habibie disse em pronun
ciamento pela televisão que aceitou a 
presença de tropas internacionais depois 
de receber relatórios oficiais que davam 
conta de que as forças indonésias 
estavam com dificuldade de conter a 
violência no território. Lideradas pela 
Austrália, essas tropas têm forte pre
sença de nações asiáticas. 

Já os Estados Unidos se limitam a 
ceder aviões e pilotos para o transporte 
de tropas e à ajuda nos trabalhos de 
logística, comunicação e informações. 

A decisão de Habibie serviu para 
atenuar as críticas que vinha recebendo 
a ONU, pela ua lentidão em reagir ao 
drama do povo de Timor. "Não acho 
que as Nações Unidas possam sobrevi
ver a essa tragédia" , disse o ativista José 
Ramos Horta pouco antes do sinal verde 
de Habibie às tropas internacionais. 
José Saramago, escritor português e 
Prêmio Nobel de Literatura, havia clas
sificado de "hipócrita" a organização 
internacional. 

"Qual será a cotação de um habi
tante de Dili na bolsa de Nova Iorque?", 
ironizou o escritor, traçando um parale
lo entre a atitude determinada dos 
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Estados Unidos e da ONU na guerra de 
Kosovo e a apatia demonstrada no caso 
de Timor Leste. Com ele coincide o 
analista político português Fernando 
Rosas. "Para invadir Kosovo, zona de 
interesse estratégico para norte-ame
ricanos e europeus, a Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (Otan) pres
cindiu da ONU", afirmou. 

A atitude dos norte-americanos e 
britânicos diante da tragédia em Timor 
Leste revoltou José Ramos Horta, que 
chamou Tony Blair de "o político mais 
hipócrita da Europa". 

Em todas as partes do mundo se 
considera muito abalada a credibilidade 
das Nações Unidas, cujos represen
tantes em Timor Leste tinham completo 
conhecimento do massacre que se 
preparava e que depois se consumou. 
"Todo o apoio prometido pela ONU aos 
timorenses resultou numa mentira", 
denunciou o ex-premiê australiano Paul 
Keating. Por sua vez, os jornais france
ses Le Monde e Liberátion e o britânico 
Sunday Times insistiram na tese de que 
a ONU sabia antes do referendo que 
Dili seria destruída. 

A repressentação da Nações Uni
das na capital timorense teria recebido 
em julho provas de que as milícias 
estavam sendo armadas pelos indoné
sios, preparando o terreno para a violên
cia dos dias seguintes ao plebiscito. 

O genocídio e a destruição de Dili 
e das principais cidades de Timor Leste 
provocaram indignação nos quatro can
tos do mundo e a exigência peremptória 
de que os generais criminosos de Ja
carta sejam julgados por um tribunal 
internacional. 

O custo da reconstrução das ci
dades devastadas é de bilhões de dó
lares e até agora só Portugal prometeu 
uma ajuda de 360 milhões de dólares 
anuais, durante cinco anos. Isso sem 
contar o enorme esforço que vai deman
dar a repatriação das mais de 200 mil 
pessoas que abandonaram o país nas 
últimas semanas, muitas delas reféns da 
Indonésia em Timor Ocidental. 
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Genocídio anunciado 
A vergonha da omissão da ONU, a farsa da "limpeza étnica" dos Estados 
Unidos, a coerência de Portugal e as vacilações do governo brasileiro 

O deputado Neiva Moreira 
(PDT/Maranhão ), membro da Co
missão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, pronunciou na 
Câmara de Deputados o seguinte 
discurso sobre Timor Leste: 

~ 

E 
com profunda indignação e 
revolta que ocupo esta tri
buna para falar sobre Timor 
Leste. Acompanho, há qua
se um quarto de século, a 

luta heróica do seu povo em favor da 
independência e da liberdade. 

Recordo-me das conversações com 
seus líderes em Luanda, Maputo, Lis
boa, Havana, México e outros países, 
por onde a militância política e o jorna
lismo me conduziram. Em todas as reu
niões havia uma presença constante: 
tremulava a bandeira de Timor Leste in
dependente, como símbolo da fé inque
brantável, do sacrifício heróico, da es
perança sem limites daqueles comba
tentes, muitos dos quais iriam sucumbir 
na guerra na sua pátria ocupada. 

Naquela época, com raras . ex
ceções, o mundo inteiro era indiferente 
à resistência timorense e mesmo os par
tidos comunistas no poder na Europa, 
envolvidos em suas lutas internas e 
talvez atentos a interesses geoestratégi
cos naquela região da Ásia ou a outras 
prioridades internacionais no mundo, se 
limitavam a declarações de apoio e pro
testo ou ao envio de ajuda humanitária. 

Nesse quadro de quase isolamento 
e incompreensões só Portugal, antiga 

potência colonial, os países africanos de 
língua portuguesa, Cuba, China, Vietnã, 
Benin, Laos e mais alguns governos 
asiáticos e movimentos revolucionários 
de outros países apoiavam decidida
mente a luta do povo de Timor Leste. 

Quero prestar aqui a mais calorosa 
homenagem ao povo e ao governo desse 
país irmão, Portugal, pela coerência, 
determinação e firmeza no seu apoio à 
independência de Timor L~ste. O go
verno português conseguiu vencer o 
conluio das pressões externas e dos gru
pos internos associados aos interesses 
do colonialismo econômico e manteve 
uma inflexível posição de respeito à 
independência dos timorenses. 

Mas Portugal não contava, na me
dida do necessário e do possível , com o 
apoio de outros países inclusive do 
Brasil, com tantas responsabilidades no 
mundo de idioma português. Nosso país 
não ocupou a linha de frente da causa da 
independência de Timor, que a ocu
pação da Indonésia converteu em um 
genocídio anunciado. 

É verdade que o governo brasileiro 
nunca aceitou a agressão da Indonésia, 
mas em vez de uma posição de van
guarda, ficou nos bastidores da diplo
macia, como se desconhecesse a intole
rância e a política expansionista dos 
generais da Indonésia. 

Os questionamentos formulados ao 
governo no Congresso e na imprensa 
ficaram sempre sem reposta adequada, 
contornando a essência do problema. 

No auge da crise atual, o governo 
brasileiro permaneceu no limbo, divul-

O povo português 
saiu às ruas 
exigindo o respeito 
à vontade popular 
dos timorenses e 
o fim dos massacres 
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gando comunicados protocolares com 
um olho nas re ponsabilidades interna
cionais e já em um fator novo, a indig
nação do nos o país com o que se pas a 
em Timor, e o outro olho no que decide 
a Ca a Branca. 

Foi preciso a posição coerente de 
Portugal, as solicitações da Austrália e, 
o mai importante, a evolução do gover
no norte-americano premido pela rea
ção internacional, para que o Brasil a -
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sumisse posições mais objetivas, subs
crevendo a convocação do Conselho de 
Segurança da ONU e informássemos a 
Clinton da disposição do nosso país de 
integrar uma força de paz. 

Esta foi mobilizada com tanto atra
so que mais parecia destinada a sepultar 
os mortos e apagar os incêndios do que 
impedir a destruição do país. Se esti
vesse em Timor na preparação e na data 
do plebiscito teria, sem dúvida, evitado 
a catástrofe. Mas nada disso foi feito e 
só obrigaram os generais de Jacarta a 
aceitar as tropas internacionais quando 
Timor era uma ruína e sua população já 
tinha ido massacrada. 

Não reivindicamos do governo 
brasileiro o desembarque escoteiro de 
nossos soldados em Timor, senão uma 
posição firme de condenação ao ban
ditismo indonésio. 

O governo norte-americano acaba 
de arra tar a Europa a uma brutal guer
ra de destruição da Iugoslávia, sob pre
texto de impedir a "limpeza étnica" dos 
kosovares, promovida pelos sérvios. A 
crise de Timor comprovou que essa ale
gação era um pretexto para atender aos 
interesses estratégicos dos Estados 
Unidos nos Bálcãs. Haveria uma reali
dade mais repugnante de "limpeza étni
ca", de hediondo genocídio contra um 
povo indefeso como a que acaba de 
ocorrer em Timor Leste, visando, prio
ritariamente, à sua população católica e 
de língua portuguesa? E por que não 
impedir esse monstruoso crime? 

Pressionado internacionalmente 
Washington limitava-se a proclamar: 
"não somos polícias do mundo". Quer 
dizer que Clinton só apoiaria o desem
barque de forças internacionais em 
Timor se os generais corruptos e genoci
das de Jacarta solicitassem ou permitis
sem? Pediu por acaso licença a Milo
sevich para ocupar Kosovo com cerca de 
40 mil soldados? Quer dizer que a defe
sa dos direitos humanos é válida para 
Kosovo e não o é para Dili? É polícia lá 
e diplomacia aqui? 

Tudo isso é uma farsa, uma página 

!OPINIÃO 

vergonhosa da história contemporânea, 
que, além da tragédia humana em Timor 
Leste, arrasta a ONU - por omissão e 
vacilações - ao grau de descrédito e des
moralização que hoje sofre. 

Para um país como o nosso, tudo 
isso é uma amarga lição. O Poder no 
Brasi l deve tomar consciência do que 
somos, das nossas responsabilidades 
internacionais e construir uma política 
externa que seja independente e capaz 
de resistir às pressões e aos interesses da 
Casa Branca. 

Quero acentuar não desconhecer 
análises e posições corretas do Ita
maraty. Mas seria irrealista não reco
nhecer que políticas dessa ordem, como 
ocorrem sobre Timor Leste, fogem 
muitas vezes à compreensão e aos 
propósitos dos seus diplomatas. 

O dramático episódio de Timor 
Leste deve ser um exemplo de que não 
é só o modelo econômico neoliberal, 
com as suas insuportáveis repercussões 
econômicas e sociais, que deve ser var
rido do nosso país. Mas, também, seu 
subproduto - uma política externa de
pendente do que decidem e exigem as 
grandes potências, sobretudo os Estados 
Unidos. 

Não tenho dúvidas de que a gesta 
dos timorenses será vitoriosa. Os sa
crifícios e a ausência de apoio interna
cional não impedirão o seu triunfo. 
Tenho presente, neste momento, aquela 
chama de esperança que José Ramos 
Horta, Mari Alkatiri , Roque Rodrigues 
e tantos outros combatentes alimen
tavam nas noites do exílio de Maputo, 
embaladas pelas canções revolucio
nárias da Resistência e alimentadas 
pelos relatórios dos heróis da luta arma
da, Reis Lobato e Xanana Gusmão. 

Essa chama continua acesa. Brilha 
sobre a tumba dos milhares de mortos e 
ao clarão dos incêndios que destroem as 
cidades de Timor Leste e os marcos de 
sua história. Mas fortalece a indomável 
decisão de luta do povo timorense e ilu
mina o caminho para as vitórias e as 
glórias do amanhã. • 
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Moacir Werneck de Castro 

e 
ontemplar o mundo, hoje, 
não inspira nenhum surto 
de otimismo, mas é impe
rativo para quem não qui
ser entrar às cegas no Ter

ceiro Milênio. O mundo não vai acabar, 
ao contrário do que temiam os chama
dos milenaristas na transição para o 
Segundo Milênio, ou como ainda há 
pouco acreditavam os catastrofistas 
assumidos de certas seitas. Mas o 
quadro é feio. Para sair dele, é preciso 
enxergar a realidade como ela é. 

Que realidade? Com a derrocada 
da União Soviética no fi nal da década 
de 80 e a cassação da bipolaridade, não 
mais o mundo dividido em dois campos 
hostis, os povos caíram numa cilada. A 
potência dominante dizia assegurar uma 
paz estável e duradoura - a pax ameri
cana. Logo se viu que era uma falácia, 
das maiores da história. Já no começo 
dos anos 90, ela se desmascarou. A 
suposta ameaça representada pelo Kuait 
deu pretexto para uma covarde agressão 
norte-americana ao Iraque, a Guerra do 
Golfo, sob a máscara das Nações 
Unidas. E antes do fim da presente 
década, foi a vez da Iugoslávia, a pre
texto de uma operação humanitária na 
província de Kosovo, cenário de um 
antigo conflito étnico entre sérvios e 
albano-kosovares. 

Em ambas as guerras, os dois paí
ses foram alvo de bombardeios violen
tos por aviões invisíveis, sem possibili
dade de revide, tendo como objetivo 
populações civis. No Iraque, cessado 
oficialmente o conflito, os bombardeios 
continuaram. No último, em agosto - do 
qual participaram aviões norte-ameri
canos e ingleses, fora da chamada 
"zona de exclusão"- morreram 19 civis, 

A 'PAX AMERICANA' 
Do Leste europeu à América Latina, do Iraque 

humana fica exposta com crueza neste 
bipolaridade não significou o começo 

elevando a 134 o total de vítimas desses 
ataques criminosos desde dezembro do 
ano passado. 

Os agressores decretaram um blo
queio cruel, que submeteu o Iraque ao 
flagelo da fome e das doenças. A mor
talidade infantil passou de 52 por mil 
em 1989 e 131 por mil em 1998, na 
região controlada pelo governo de 
Bagdá, onde vivem 85% da população. 
Esses dados, fornecidos pelo Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (Unicef), 
são o resultado da "cruzada democráti
ca" com que os Estados Unidos e a 
Inglaterra empulharam o mundo - uma 
estratégia além do mais inepta, porque 
nem sequer conseguiu o seu propósito 
de derrubar Saddam Hussein, sustenta
do no poder pela reação indignada do 
seu povo aos ataques do agressor 

estrangeiro. Na Iugoslávia, a cessação 
dos bombardeios aéreos efetuados em 
nome da Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (Otan), sem o consenti
mento do Conselho de Segurança da 
ONU, acabou gerando uma "contra
limpeza étnica" na província sérvia de 
Kosovo onde agora as vítimas são os 
sérvios e os ciganos. Os albano-koso
vares, ambos objeto de uma implacável 
perseguição racial , tornaram-se execu
tores de uma vingança cruel. Na enorme 
confusão que se implantou, com a pre
sença de tropas de ocupações de vários 
países, inclusive a Rússia, sérvios e 
ciganos que não conseguiram fugir são 
massacrados, têm suas casas incendi
adas ou vivem em guetos, sob perma
nente ameaça. É uma situação de cala
midade, em que avulta a responsabili-

C1ornNos 212 1> SrnMBRD 99 

1 



assola o mundo 
à Iugoslávia, a trágica situação da civilização 
final de milênio, no qual a superação da 
de uma era de paz e prosperidade 

dade da ocial-democracia (a "terceira 
via") britânica, com o premiê Tony 
Blair a revelar-se mais falcão do que 
qualquer dos falcõe de Washington. 

Pergunta- e: foi para isso que 
e ses hipócri ta tentaram comover o 
coraçõe en ívei no mundo, graças 
ao controle da mídia internacional, 
impondo uma vi ão unilateral dos 
acontecimentos, no qual só eram ex
posta a crueldades cometidas contra 
a comunidades de origem albanesa? A 
ocupação das forças de Otan está sen
do impo,tante para controlar o cao . Os 
ocupantes se enredam na trapalhada de 
suas manobras políticas para derrubar 
Slobodan Milosevich. Aconteça o que 
acontecer, o que resta da Iugoslávia 
levará decêni os para se recuperar da 
ruína a que foi reduzido. 
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E e panorama da pax americana 
tem outro cenário significativo no que 
foi outrora o campo comunista: a 
URSS e os países da Europa Oriental. 
Ali , segundo o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), 100 milhões de pes oas 
vivem hoje na pobreza absoluta. 
Aumentaram o desemprego e a crimi
nalidade a níveis impressionantes; os 
serviços sociais, a começar pelo de 
saúde, caíram a um grau ínfimo. 
"Estamos diante de um drama humano 
sem precedentes neste século em tem
pos de paz", disse em entrevista ao 
}amai do Brasil o professor Omar 
Noman, da Univer idade de Oxford, 
consultor do PNUD. Tal é o efeito de . 
implantação caótica da economia de 
mercado. 

A vitória sobre o comunismo e a 
planificação centralizada abriu cami
nho ao império das máfias. 

Se nos voltamos para a América 
Latina, o quadro não é menos deso
lador: por toda parte crescem a miséria 
e o desemprego; o endividamento se 
torna um problema insolúvel, exau
rindo toda perspectiva de crescimento 
econômico, em obediência ao modelo 
imposto pelo FMI e o Banco Mundial. 
Sob o manto da globalização, o con
ceito de soberania é banido, a política 
intervencionista de Washington se ma
nifesta abertamente na Colômbia, a . 
pretexto da luta contra a "narcoguerri
lha". E continua o cruel bloqueio de 
Cuba, implantado há quase 40 anos. 

Essa realidade, cruamente expos
ta sob nossos olhos, torna evidente 
perante o mundo o fracasso da estraté
gia norte-americana e indica pratica
mente o caminho que não deve ser 
seguido para se alcançar uma ordem 
mundial justa. Já está aí uma premissa 
para a formulação de uma alternativa 
por parte dos que se opõem a esse 
descalabro. Só não vale o conformis
mo, a aceitação passiva dessa pax 
americana que nos querem impor. 
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Há esperança? 
Escritores dos países de língua portuguesa discutem, no 
Rio de Janeiro, as angústias e incertezas do mundo atual 

Nestor Cozetti 

O 
mundo tem esperança? 
Com esta pergunta provo
cadora, o professor por
tuguês Helder Macedo 
desencadeou um caloroso 

debate entre renomados escritores - aos 
que chamou de "legisladores não reco
nhecidos da humanidade" - em recente 
encontro de estudiosos da língua por
tuguesa realizado no Rio de Janeiro'. 

"Eu espero tudo do futuro" , disse o 
Nobel de Literatura José Saramago. 
Mas, será que estamos entendendo o 
tempo em que vivemos? Eu sustento 
que não. Não podemos imaginar como 
será o homem desenvolvido, em um ní
vel tecnologicamente avançado", disse. 

O poeta maranhense Ferreira Gul
lar comentou o presente antes de se dei
xar levar por reflexões sobre o futuro. 
"Eu já não consigo nem ver televisão. É 
sofrimento demais. O mundo é realmen
te de uma injustiça, de uma crueldade, 
que resulta difícil entender o que fazem 
os seres humanos uns com os outros; 
então eu me refugio na poesia ... " 

O autor de Viva o povo brasileiro, 
João Ubaldo Ribeiro, não romanceou ao 
dizer: "Eu não sei direito para que di
reção a humanidade se encaminha, nem 
creio que alguém saiba. Essa revolução 
permanente que acontece nos meios de 
comunicação representados pela infor
mática, chega a destrui r até a idéia de 
autoria. Talvez não haja autores no futu- . 
ro, pelo menos autores individuais co
mo somos hoje." 

"É muito freqüente nos jornais e 
revistas aparecerem artigos de pessoas 
com as quais nós estamos de acordo, 
porque expõem idéias críticas de., tudo 

isso que está aí. No entanto, por muita 
razão que esses autores tenham, por 
mais esplêndidas que sejam as suas pro
postas, não acontece nada. A primeira 
coisa lógica a acontecer seria que o jor
nal ou a revista onde escrevem mudasse 
a sua linha editorial. Aqueles que dizem 
alguma coisa sobre o estado real do 
mundo e sobre as perspectivas que se 
anunciam é que são - somos - tratados, 
literalmente, como os bobos da corte", 
denunciou Saramago. 

Para ele, "o escritor é hoje encar
regado de dizer as coisas, ou melhor, 
dele se aceita que diga certas coisas, 
mas nada muda. Imagine se o proprie
tário do jornal disser: "O mundo está 
muito mal. O jornal passa agora a ado
tar uma linha editorial diferente, para 
ajudar a mudar as coisas. Nós somos a 
cereja que está aí para enfeitar o bolo." 

Saramago denunciou o que cader
nos do terceiro mundo destacou como 
tema de capa da edição anterior: a es
pionagem em escala mundial realizada 
pelos Estados Unidos. "Muita gente não 
sabe que a CIA, a agência de infor
mação norte-americana, pode gravar 
todas as conversações telefônicas trans
mitidas no mundo, veiculadas por sa
télite (Ver cadernos nº 210). O Grande 
Irmão, que tudo controla2 ex iste e não é 
o comunismo, que segundo vimos era 
de meros aprendizes, incompetentes", 
denunciou, aclarando que ele se pode 
dar ao luxo de afirmar isso, porque é um 
comunista. 

Já para o escritor angolano Carlos 
Maurício dos Santos, mais conhecido 
pelo seu apelido Pepetela, "o desastre 
da África é hoje uma das maiores tragé
dias da humanidade. É como eu digo, há 
guerras com sorte e guerras sem sorte. 

Saramago: 'Somos a cereja do bolo' 

Uma guerra com sorte é a guerra de 
K0sovo, todo mundo. lê e fala dela. 
Guerra sem sorte é a de Angola hoje e a 
guerra do Timor, com 300 mil mortos 
nas décadas passadas. Disso ninguém 
fala. O que eu quero é que compreen
damos que não podemos viver tranqüi
los. Porém, eu me recuso a perder a 
esperança." 

"O socialismo real fracassou mas 
nem por isso o capitalismo ficou bom. 
Na medida em que as condições criadas 
para o ser humano vão se tornando 
intoleráveis, surge a rebelião. Não estou 
pregando que isso aconteca de forma 
automática. No entanto, pessoalmente, 
não dissemino um clima de desânimo, 
nem ajudo a superestimar os donos do 
mundo", comentou Ferreira Gullar. "A
cho que a globalização é um processo 

· complexo, que põe em pânico os pró
prios donos do mundo. Eles têm mais 
capacidade de se defender do que nós. 
Todavia, não podem e não têm como 
revertê-lo e são inclusive ameaçados 
também por ele. É necessário chamar a 
atenção .das pessoas para esses proble
mas e tomar consciência do que acon
tece no mundo. Mas sou otimista", con-
cluiu o poeta. • 

,O Congresso lnternacio11al de Lusitanistas 
transcorreu no mês de agosto na Universi
dade Federal do Rio de Janeiro e foi o pri
meiro realizado fora da Europa 
'Saramago refere-se à personagem central 
do romance 1984, de George Orwe/l, que 
con trolava os cidadãos através de câmaras 
de TV, instaladas nas ruas e nos lares 
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