


ALMANAQUE BRASIL 

Um livro de referência 
imprescindível e que 
constitui uma valiosa 
fonte de pesquisa 
sobre o país em 

· seus múltiplos aspectos. 

500 anos de História, 
Política, Economia, 
Cultura e Tecnologia, 
Meio Ambiente, 
Administração Pública, 
Educação, Saúde, 
Qualidade de Vida, 
População, Dados 
sobre Violência. 

O Almanaque Brasil lhe dá 
ainda um completo 
panorama de cada unidade 
da Federação. 
Você se informará também 
através de textos selecionados 
de especialistas sobre 
assuntos brasileiros. 

*Preço de capa R$29,50 

Faça seu pedido pela Internet ou pelo fax: 

Fax: {Oxx21) 2252-8455 e-mail: etm@etm.com.br www.etm.com.br 

Ruo Conde de Lages, 44 - Grupo: S08 / S 1 O - CEP: 20241-080 - Lopo - Rio de Janeiro - RJ 



Um tempo de descrença 
CIDADÃO brasileiro sofre uma espécie de indiges
tão. Não consegue assimilar direito a torrente de 
escândalos que envolvem não apenas pessoas 
isoladamente, mas afetam profundamente as ins
tituições civis. As pesquisas de opinião registram 
o descontentamento, que afetam tanto o conceito 
geral das instituições políticas, quanto a popula
ridade presidencial, outra vez em período de 

baixa. Os analistas identificam na situação os frutos de uma crise 
ética, mas ninguém tem uma resposta definiti va para o porquê. 

Por que essa simultaneidade de escândalos, denúncias, renún
cias forçadas, esforços nada ideológicos, mas, ao contrário, parti
cularmente materiais do Executivo sobre membros do Legislativo, 
para barrar uma CP/ destinada a esclarecer casos de mau com
portamento de agentes públicos? 

Executivo, Legislativo, Judiciário - pilares da ordem republi
cana - exibem trincas à opinião da cidadania - preocupantes, para 
uns, sinais de esperança para outros. Os preocupados identificam 
uma onda ética negativa, enquanto os outros consideram que os 
diversos casos só estão vindo à tona porque a sociedade melhorou 
sua sensibilidade cidadã. 

Quem estará com a razão? O fato é que o leitor encontrará 
bons elementos de reflexão na matéria de capa, perpassada pela 
imagem de que o Brasil se depara hoje com um qu_ebra-cabeças, o 

qual precisa de encaixes adequados para não se transformar numa 
peça sem sentido. O leitor poderá também extrair a noção de que o 
quebra-cabeças gera encaixes de todo tipo, como os casos parecem 
comprovar pela permeabilidade das instituições. 

Não é somente o Brasil que vive o fenômeno. Logo tomará 
posse o novo presidente do Peru, Alejandro Toledo, desafiado pelos 
desacertos deixados por dez anos de fujimorismo. Subirá à 
Presidência tendo na prisão Vladimiro Montesinos, o ex-todo-pode
roso assessor de Fujimori e que se diz dono de 30 mil gravações 
capazes de tornar o país uma Hiroxima. Falará Montesinos? 

Na Venezuela, é o presidente Hugo Chávez quem tenta romper 
a inércia e busca implantar um estilo novo de governar. Montesi
nos, o peruano, já deixou escapar que Chá vez e seu esforço por no
va ética pode levá-lo à morte. 

Ainda nesta edição, o leitor recordará o pensamento do geó
grafo Milton Santos, recentemente fa lecido e que propôs que o neo
liberalismo tem muito a ver com o que se passa em países como o 
Brasil, o Peru, a Venezuela. A lógica de um mercado total contami
naria as almas e estaria por trás dos frankesteins que surgem. Com 
Milton Santos, poderemos aprender que nem tudo está perdido e 
que o cidadão é capaz de criar soluções e impor mudanças - no 
tempo de descrenças, é hora de inventar esperanças. 

Os editores 

EDITORA ~ T ERCEIROMILÊ 10 

ISSN 0101-7993 
Nº 233 - Junho 2001 

Rua Conde de Lages, 44 - Grupos: 508/51 O - CEP 20241- 080 - Lopo - Rio de Janeiro - RJ - Brasil 
Tel.: (O XX 21) 2221 -7511 - Fax: (O XX 21) 2252-8455 

E-mail :etm@etm.com.br - Internet: http://www.etm.com.br 

Publicação com informação e análise das realidades dos países emergentes 

FUNDADOR: Neiva Moreira 
DIRETORA: Beatriz Bissio 
DIRETOR-ADJUNTO: Poblo Piocentini 
EDITOR: Procópio Mineiro 
CONSULTORES: Dorcy Ribeiro (in memoriam) Henry 
Peose Garcia (Peru), Eduardo Goleono (Uruguai) e 
Juan Somovio (Chile) 

DEPTO DE ASSINATURAS: 
Tel.: (OXX 21) 2221-7511 - Fax: (O XX 21) 2252-8455 
E-mail: Assinoturas@etm.com.br 
Pagamentos: Cheque nominal à Editoro Terceiro 
Milênio e todos os cartões de crédito 
NÚMEROS ATRASADOS: M preço do ú~imo exemplar, desde 
que disponível no estoque. Solicitar envio oo Departamento 
de Assinaturas, acrescentando 30% ao valor do pedido poro 
pos1ogem ou adquiri-los diretamente no sede da Edrrora. 

PUBLICIDADE: 
Rio de Janeiro/RJ: LJS Alves Representações 

Rua Teófilo Otoni, 15 · sala 913 ·Centro · CEP 20090-080 
Tel.: (0XX21) 2283 -1661 

São Paulo/SP: J.R. Comunicação e Publicidade Uda. 
Rua Pamplona, 700 · 29 andar · conj. 24- Cerqueira 
César · CEP 01405-000 · Tel.:(0XX11) 251-3751/251-5675 

Belo Horizonte/MG: KSD Publicidade Uda. 
Rua Catete, 979 -sala 103 -Barroca -CEP 30430-520 
Tel.: (0XX31) 9618-7417 

Fortaleza/CE: AJS Assessoria e Marketing Lida. 
Rua Guilherme Rocha, 2181503 -Centro -CEP 60030-140 
Tel.: (0XX85) 226-7560/999-9924 

Brasília/DF: JCZ Comunicações 
SRTVS -Quadra 701 -Bloco C -sala 330 · Centro Empre
sanal -Brasília -CEP 70340-907 · Tel.: (0XX61) 3222034 

Porto Alegre/AS: AS Mídia 
Rua Lloyd de Andrade Polidora, 15 · Aberta dos Morros 
CEP 91751-620 • Tel.: (OOXX51) 248-3514 

DISTRIBUIÇÃO/BRASIL: 
Fernando Chinaglio • l ei. : (Oxx21 ) 3879-7766 
VENDA NO URUGUAI: Kiosko Salvador 
Av. l B de Julio y Paroguoy; tel: 901-5459 
FOTOS: José Barros de Amara nte (Brasílio) Agence France 
Presse (AFP) e Centro de Documentação (Cedoc). 
CADERNOS DO TERCEIRO MUNDO utiliza os seiviços das 
seguintes ogênàos de noticias: Angop (Angola), f.JM (Moçomb~ue), 
INA (Iraque), IPS (Inter Press Service), Wcrlc (Palestina) e o rede de 
agências dos_ Poises Não-Alinhadas. • 
PUBLICAÇOES DA EDITORA TERCEIRO MILENIO: 
Cadernos do Terceiro Mundo (político internacional); Revisla do 
Mercosul (informação do bloco econômico); Ecologia e 
Desenvolvimento (questões ambientois); Almanaque Brasil e 
Enciclopédia do Mundo Contemporâneo (obres de referência) 

Filiada à ANER 



2 

Seca e escuridão 
Devemo pre tar aten ão no detalhes 

dos argumento do governo para a cri e de 
energia, sem isentá-lo numa vírgula equer em 
termos de re ponsabilidade pelo que está a on
tecendo. Afinal. segundo o Movimento do 
tingido por Barragem (M B). ba taria uma 
rede de energia interligando melhor no a ge
radora para não termo nece idade de ra io
narnento. Ainda mai , no a turbina gerado
ra ão ob oleta . exigindo muita água para ge
rar pouca energia. Com turbina mai moder-

O governo tirou uma egunda arta da 
manga: a cri e é da água. Temo apacidade 
geradora in talada. mas falta água para movi
mentar a turbina . Ufa! O podero o Aquile 
começa a mo trar eu calcanhar de barro. A o
berba tecnologia é obrigada a curvar- e nova
mente diante da mãe natureza e admitir que. 
em chuva. a civilização brasileira não funcio-

na. A arrogância econômica. ainda que não 
queira, é obrigada a olhar para a natureza e ad
mitir que, em uma relação harmônica com ela, 
a racionalidade econômica é a expres ão da 
mais profunda irracionalidade. 

Somente algun ambientali tas. em con
junto com alguns cientistas. há tempos vêm 
alertando para a questão fundamental da água. 
As barragens têm um tempo de vida útil limita
do, depois enchem de areia e perdem sua capa
cidade geradora. ossos rios estão sendo des
truídos e os afluentes estão sendo extermina
dos. Só no oeste baiano a monocultura da soja 
extinguiu 17 subafluentes do São Francisco. 
Enfim, há limite para a geração de energia hi
drelétrica e é preciso investir em fontes alter
nativas. Falando claro, os recursos naturais do 
planeta começam a mostrar que têm limites, 
principalmente a água, e tudo que dela depen
de, inclusive água potável, geração de energia 
elétrica e irrigação. As crises - estou falando 
em termos históricos - se sucederão de forma 
crônica e dramática. A ONU já previu que até 
2050 - já tem gente falando em 2025 - faltará 
água potável para 40% da Humanidade. Os 
americanos já admitiram que a crise de energia 
no seu país é estrutural e não conjuntural. Eles 

e tão destruindo barragens, não porque amam 
o rios. e sim porque elas já esgotaram sua ca
pacidade geradora, mas vão continuar investin
do em energias devastadoras. 

Seria o momento de se propor um modelo 
civilizatório mais ascético, menos predador, 
justo, harmonioso com a natureza, efetivamen
te sustentável, mais respeitador de Gaia (plane
ta vivo, de fino equilíbrio, cuja ruptura põe em 
perigo a vida que ele contém). Mas os vampi
ros da Humanidade parecem querer levar essa 
lógica até o fim. 

Os incautos que liguem as antenas: essa 
crise foi preparada com a finalidade de privati
zar as águas brasileiras. As multinacionais da 
água começaram a se instalar nos pontos estra
tégicos do país, como em Manaus. No momen
to em que a água se transformar definitivamen
te em produto de exportação, eles já estarão es
truturados com o "filé" nas mãos. Quem con
trolar a água, controlará a irrigação (hoje a 
água já é mais importante como "meio de 
produção" que a terra), a exportação, uso para 
consumo humano e a geração de energia elétri-

·a. In fe lizmente, em termos de horizonte histó
ri o, todos dorm m em berço e plêndido, in-
lu ive a querda o movimento ocial em 

geral. Meno olho do grande capital. 
Alguém duvida de que a elite bra ileira -

com es. a alma colonizada que tem -, vai dei
xar de entregar nosso patrimônio natu ral? De 
que adianta e a abundância de recur o natu
rai e. em todos os momentos que a história 
no ofereceu a oportunidade, fomos incapazes 
de air na frente? 

o dia do meio ambiente, diante da cri e 
de energia e do racionamento da água, fica claro 
que o futuro chegou. E ele não é maravilhoso. 

Roberto Malvezzi (Gogó) 
Comissão Pastoral da Terra - CPT 

Apagão e Saúde 
O brasileiro tem memória curta? Você se 

lembra do apagão da noite de março de 1999, 
em São Paulo, que durou quatro horas? E do 
racionamento de energia elétrica que durou 
seis meses, em 1965? Ter memória curta pode 
ser um problema para mi m ou para você. Mas 
quando isso acontece com o governo, os preju
dicados somos todos nós. A natureza deu os 
primeiros inais de advertência no ano passa
do, apontando o baixo nível das represas das 
hidrelétricas, responsáveis pela geração de 
mais de 90% da energia elétrica consumida no 
país. Outro alerta, desta vez dos economistas: a 
partir de 1990 o consumo de energia aumentou 
4, 1 %, enquanto a geração ficou nos tímidos 
3,3%. 

Mas a sensibi lidade do governo, compa
rável à de uma retroescavadeira, desprezou e · 
tes sinais. 

Três órgãos que cuidam dos assuntos de 
energia não foram competentes para antever a 
crise e, muito menos, para administrá-la. Cabe 
aqui lembrar uma frase famosa, segundo a qual 
políticos oportunistas se preocupam com a 
próxima eleição, enquanto os verdadeiros esta
distas se preocupam com a próxima geração. 
Talvez esta seja a grande diferença. 

Quem ampliou suas instalações, comprou 
a duras penas novos equipamentos, treinou 
profissionais para gerar mais recursos, empre
gos e impostos, agora está sendo punido. Fa lta 
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tomada para ligar os equipamentos e quando 
há tomada as tarifas são absurdas. Ministros, 
burocratas, alto e baixo escalão .. . Presidente. 
Todos batendo cabeça como num fi lme de co
média-pastelão. Eles erram. Nó , consumido
res, pagamos. Já vimos este filme antes. 

Se há um setor sensível a tudo isso é o da 
Saúde. Não são apenas reais ou dólares que es
tão em jogo. É a vida das pessoas que corre ris
co. E, mais uma vez, os mais pobres é que cor
rem maior risco. A equipe do apagão não se 
preocupou em preservar energia. E, pelo visto, 
está pouco se lixando em preservar vidas. Co
mo vão se virar os pacientes atendidos em casa 
com UT!s que mantêm a respiração e contro
lam os batimentos cardíacos? E os hospitais e 
clínicas, que têm de manter em funcionamento 
sofisticados equipamentos, que ficam descali
brados toda vez que falta energia? 

Dos 6.200 hospitais brasileiros, apenas 
15% têm geradores próprios de energia. A 
maioria das clínicas, consultórios e laborató
rios de análise não têm gerador. Na hora de 
comprar, a surpresa: só os impostos governa
mentais aumentam o preço do produto em mais 
de 30%. Mas o pior da crise é que ela é globa
li zada, da pior maneira. A crise energética é 
apenas uma das faces de um organismo públi
co viciado e doente. Os nossos modelos de 
saúde, educação, segurança e produção de 
bens e serviços estão contaminados pela in
competência do governo em administrar e ge
renciar o país. Ao mesmo tempo em que suca
teia os serviços públicos de saúde, o governo 
solta os consumidores-cobaias no coliseu do 
mercado, dominado pelos leões dos planos e 
seguros de saúde, cada vez mais famintos em 
cobrar e espertos em glosar serviços e procedi
mentos. Com o aval da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar, usam critério econômi
cos e não critérios médicos. O consumidor está 
jogado às feras. O Brasil vive, sim, uma grande 
crise, uma crise de respeito pelos que pagam 
impostos, como se estivessem na Suíça e rece
bem serviços públicos, como se estivessem sob 
o domínio de um imperador centro-africano. O 
brasileiro nunca foi tão desrespeitado. 
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Dr. Juarez Ortiz 
Presidente-futuro da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia 
Via correio eletrônico 

Sítio do protesto 
Livrogratuito é um sítio eletrônico criado 

como um ato de revolta e de protesto contra a 
dificuldade que nós, escritoras, estamos encon
trando para conseguir editar um livro inédito, 
no Brasil. Há anos escrevo, e regularmente en
vio meu texto às mais diversas editoras. Todas 
foram unânimes em dizer que os textos eram 
muito bons e algumas chegaram a considerá
los de nível literário bastante profissional. 
Mesmo assim, as respostas eram as mesmas: 
"não se encaixa no perfil da nossa editora .. . " "é 
literatura juvenil e só editamos adulto ... " "é li
teratura direcionada para um público adulto, e 
só edi tamos juvenil ... " "não temos verba, no 
momento, para investir em novos escritores ... ". 

A verdade é que as editoras só investem 
em escritores consagrados, livros que são ven
didos antes mesmo de serem publicados, e a 
um preço de capa muito alto. E, com isso, os 
leitores vão ficando à mercê dos mesmos tipos 
de literatura. Quantos escritores bons estão re
legados a escreverem seus livros para suas pró
prias gavetas? É um preconceito contra o novo, 
ou um mercado sem nenhum critério, onde o 
que importa é apenas o resultado financeiro? 

Por isso resolvemos apelar para o meio 
que, ao nosso ver, é o mais próximo do público 
leitor, e para ele sem nenhum custo adicional. 
Se, por um lado, deixamos de receber paga
mento sobre direitos autorais dos livros publi
cados através dos sistemas convencionais, por 
outro vemos a possibilidade de ter o livro "pu
blicado", usando a tecnologia de comunicação 
mais completa possível neste momento. 

Somos escritoras procurando leitores. E 
acreditamos que, neste imenso país, existem 
muito leitores procurando bons textos para lei
tura. O importante, para nós, é que qualquer 
pessoa possa ter acesso aos textos, basta conec
tar-se pela internet (www.livrogratuiio.com.br), 
ler a sinopse e, caso goste, aperte o botão e terá 
o livro nas mãos. Simples, não? Quem sabe as
sim alguma editora, certificando-se de que a 
obra é vendável, resolva editá-la? 

Heloisa Kõhler - escritora 
Elaine Novaes Falco - escritora 

Curitiba - Paraná 
Via correio eletrônico 
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LDO tem 
888 emendas 

O 
projeto da lei d Diretrize Or a
mentária (LDO) para o ano de _QQ_ 
recebeu .787 emenda . da quai 

888 foram incluída no ub tituti o apresen
tado pela relatora da LDO, deputada Lú ia 
Vânia (PMDB-MT). Da _.7 7. 1. e re
ferem ao projeto em i e 959 ao an ·o d 
Meta e Prioridade apre entado pelo Exe
cutivo. O exame do orçamento para ua o
tação começou em 12 de junho. De acordo 
com o ub tituti o da relatora. foi flexibi
lizada a metodologia da propo ta original. 
Com i o, a par ela de 0.4% do Produto ln
terno Bruto, que a e talai teriam de dar pa
ra a formação do uperá it. poderá er con
vertida em in e timento e compen ada por 
novas e timativa da receita das própria 
estalai . 

De acordo com a propo ta a União 
continuará respondendo. em 2002, com 
2.4% do PIB para a formação do uperávit 
primário, vindo R$26,4 bilhões (correspon
dentes a 2% do PIB) do orçamento fiscal e 
da seguridade social e R$5,28 bilhões das 
empresas estatais. • 

FGTS e lote 

AComissão de Finanças e Tributação 
da Câmara aprovou projeto do depu
tado Geraldo Magela (PT-DF), per

mitindo aos trabalhadores o saque do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 
para a compra de lotes. Só os trabalhadores 
sem imóveis poderão sacá-lo. O projeto me
receu emenda do deputado Jorge Khoury 
(PFL-BA), limitando o uso dos recur~os pa
ra lotes populares com área de 250m-. Já a
provada na Comissão de Trabalho, o tema 
vai para a Comissão de Constituição e Jus
tiça e o autor do projeto espera que seja san
cionado até o fim do ano. • 

Memélia Moreira 

CPI para o sistema penitenciário 

A I Conferen ia a
ional de Direito 

Humano . realiza-

protestou contra a impuni
dade que prevalece no ca o 
do as assinalo da líder 

da na Câmara, n errou campone a paraibana Mar-
eu trabalho propondo a ~ garida Maria Alves, em 
ria ão d uma CPI para ~ agosto de 1983. A deputa-

a aliar di torçõe do i - a1l da peti ta e tá em campa-
tema peniten iário bra ilei- j nha em favor da federa liza-
ro. egundo o pre idente ~ ção dos crime cometidos 
da omi ão. deputado j contra o direitos humanos, 

é! on Pellegrino (PT- Deputado Nélson Pellegrino para evitar o conchavos 
BA), ' o i tema peniten- locais. 
ciário deu mo tras de e tar totalmente fali- São três as principais metas defini-
do, com as rebeliõe que acontecem dia- das pelos agentes públicos e sociais da 
riamente em toda a cidade que mantêm área de direitos humanos este ano no 
centro de detenção". Brasil: realizar uma campanha contra a 

O participantes da Conferência ma- impunidade, criar um sistema de prote-
nife taram também eu repúdio à propos- ção dos direitos humano e contribuir pa-
ta de redução da maioridade penal para ra que o país implemente o plano de ação 
16 ano . a ser aprovado na Conferência da ONU 

Durante a conferência, a deputada obre racismo e discriminação. O mais 
Luci Choinacki (PT-SC) mais uma vez de mil participantes e as 573 entidades 

A crise carcerária continua grave e rebeliões vêm 
ocorrendo como temiam os estudiosos do assunto 

inscritas na VI Conferência Nacio
nal de Direitos Humanos compro
meteram-se com o encaminha
mento das resoluções e recomen
dações previstas na Carta da 
igualdade e contra a discrimina
ção, lançada no final do encontro, 
o mais representativo de sua área 
no país. 

Promotores do encontro, a 
Comissão de Direitos Humanos da 
Câmara dos Deputados (CDH) e 
as 40 entidades reunidas no Fórum 
de Entidades Nacionais de Direi
tos Humanos programaram, como 
eixo dos debates da conferência, o 
combate à impunidade e a valori
zação da cidadania. 

Uma das mais importantes 
decisões do evento foi a de cons
truir um Sistema Nacional de Di
reitos Humanos independente, im
parcial, pluralista e com capacida
de investigatória. • 
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Aerovias 1 

As empresas da aviação ci
vil bras ileira querem 
mais tempo de concessão 

do que o previsto em projeto de 
lei que estabelece prazo de dez 
anos sem renovação automática. 
Os presidentes da Varig, Ozires 
Silva, e da Vasp, Wagner Canhe
do, foram ouvidos em audiência 
pública na Comissão Especial da 
Agência Nacional de Aviação 

Wagner Canhedo defende a criação 
da Agência Nacional de Aviação Civil 

Aerovias li 

E
m outra audiência pública, 
a Comissão Especial ouviu 
Cláudio Toledo, consu ltor 

da Federação Nacional de Aero
viários e Aeronautas (FNAA). To
ledo sugeriu uma revisão dos 
acordo~ bilaterais dô Brasi l "para 
garantir mecanismos de proteção 
às empresas aéreas nacionais e 
evitar a competição predatória en
tre as empresas de aviação civil no 
mercado internacional". 

O representante dos aero
nautas e aeroviários disse que o 
acordo feito entre o Brasil e os 
Estados Unidos "vem trazendo 
prejuízos para o nosso país em 
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Civil da Câmara e defenderam o 
projeto de lei que cria a Agência 
Nacional de Aviação Civil, mas 
reivindicaram 35 anos de con
cessão, que deveria ser renovada 
automaticamente para as empre
sas com mais de dez anos em 
operação. 

Durante a audiência, Ozires 
Silva sustentou a tese de que o 
governo "deve preparar a indús
tria nacional de transporte aéreo 
para os acordos internacionais de 
céus abertos, cujo resultado é a 
liberalização do mercado para as 
companhias aéreas dos países 
signatários em seus respectivos 
territórios". 

O presidente da Varig infor
mou que 46 países já assinaram 
acordos bilaterais neste sentido, "e 
a tendência internacional aponta 
para a generalização da política de 
céus abertos na aviação civil inter
nacional". • 

vi rtude da baixa competiti vidade 
das empresas brasileiras", lem
brando que o mercado brasileiro 
representa apenas 1 % das opera
ções internacionais das compa
nhias norte-americanas. 

Na audiência, Cláudio Tole
do denunciou acordos feitos por 
empresas brasileiras com compa
nhias internacionais na competi
ção interna pelo mercado interna
cional. Ele citou como exemplo o 
acordo entre a TAM e a Air Fran
ce para disputar com a Varig os 
passageiros nos vôos para Paris. 
Disse ele que esses acordos "têm 
prejudicado o desempenho das 
companhias brasileiras no merca
do doméstico". • 

Deputado Gastão Vieira: denúncia 

Trabalho escravo 
no Maranhão 

O 
trabalho escravo e o infantil estão crescendo no 
Maranhão. A denúncia foi feita pelo deputado 
Gastão Vieira (PMDB-MA). A área de maior 

incidência, segundo o deputado, é a região de Açailân
dia. A mão-de-obra escrava e infantil, de acordo com a 
denúncia, destina-se aos centros de garimpo e explora
ção de madeira. 

"Em Açailândia, as relações de trabalho sempre fo
ram muito precárias. A maioria dos trabalhadores não 
tem carteira assinada. Muitas vezes, não tem sequer car
teira. E os salários mensais estão na faixa de 30 reais por 
mês", disse Gastão Vieira. O parlamentar informou ain
da que a fiscalização do Ministério do Trabalho é quase 
impossível porque as madeireiras se localizam em pon
tos de difícil acesso. 

Vieira acionou a Comissão de Diretos Humanos da 
Câmara para investigar a situação de garimpeiros mara
nhenses que vivem na fronteira da Guiana Francesa tam
bém em regime de trabalho escravo e vítimas de maus
tratos. "A maioria dos garimpeiros é do Maranhão e te
mos relatos sobre a violência cometida contra eles", afir
mou o deputado. • 

7 



Na última semana de junho, o deputado Aécio Neves, presidente da Câmara dos Deputados, ocupou 
a Presidência da República por três dias, na ausência do presidente FHC e do vice Marco Maciel, que 
viajaram à Bolívia. A posse foi carregada de simbolismo, uma vez que Aécio assumiu o cargo que seu avô, 
Tancredo Neves, não pôde ocupar devido a doença, em 1985. Ele assinou o termo de posse com a caneta 
do avô, que foi o primeiro civil eleito para a Presidência ao fim do regime militar 

8 

Reunião 
do Mercosul 

A reunião de Cúp4la do Merco
ul em A unção, Paraguai, 

no fi nal de junho afastou a 
ameaças de desintegração do bloco, 
em face dos de encontros de concep- . 
ções entre os parceiros, a partir da 
idéia de restringi-lo a mera área de 
livre comércio, como sugeriu o 
argentino Domingo Cavallo, apoiado 
por círculo empre ariai e governa
mentais do Paraguai e do Uruguai. O 
presidente Fernando Henrique Car
doso conclamou os sócios à união, 
destacando os avanços já experimen
tados, como a intensificação das tro
cas comerciais no Cone Su l. A Tarifa 
Externa Comum (TEC) será reduzida 
para 12,5%, a partir de 2002. 

Câmara tem 
novo diretor 

F
oi nomeado, na segunda sema
na de junho, o novo diretor
geral da Câmara dos Deputa

dos, Sérgio Sampaio. Ele substitui 
Adelmar Sabino, que durante 20 
anos dirigiu a Casa. Ao nomear o 
novo diretor, o presidente da Câma
ra, deputado Aécio Neves (PSDB
MG), disse que Sampaio "veio para 
inaugurar um novo modelo de ges
tão participativa, caracterizada pela 
total transparência e descentraliza
ção das decisões". A primeira tarefa 
recebida pelo novo diretor foi de 
"eliminar todos os supérfluos". Com 
a economia a ser feita", di sse Aécio 
Neves, "os recursos serão destina
dos à modernização das atividades 
fins da Câmara". • 
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Movimentos sociais acreditam que já existe um consenso na sociedade brasileira, 
envolvendo questões como dívidas externa e interna, controle do capital financeiro e 
dos bancos, reforma agrária e da democratização dos meios de comunicação 

Movimento social debate saídas 

E
ntidades da sociedade civil vão 
se reunir no dia 20 de julho, em 
São Paulo, para debater a reali

dade nacional e alinhavar propostas pa
ra um projeto de mudanças estruturais. 
Segundo os organizadores do encontro, 
"nosso país vive uma grave crise social, 
política e moral. E só não temos uma 
crise institucional porque o controle 
das instituições governamentais pelas 
elites é total." 

"Essa situação - continua o 
documento que convoca a reunião - é 
decorrente do modelo econômico 
adotado pelas elites brasileiras e por 
seu grau de subordinação aos interes
ses estrangeiros e de uma minoria da 
sociedade. Esse modelo reforçou as 
injustiças econômicas e sociais das 
estruturas históricas de nossa socieda
de. No entanto, não nos faltam bons 
diagnósticos e contribuições teóricas 
sobre a natureza e as causas de nossos 
problemas, desde as clássicas contri
buições de Caio Prado, Celso Furtado, 
Florestan Fernandes e outros contem
porâneos. O que nos falta é construir 
uma proposta mínima de consenso, 
que pudesse ser discutida com nosso 
povo e contribuísse para a sua cons
cientização e organização." 

Assim, o encontro em São Paulo 
tem o objetivo de dar partida a esse pro
cesso, com a visão dos "setores organi-
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zados da sociedade civil, em suas enti0 

dades e os movimentos sociais do povo 
brasileiro, em suas versões sindicais, 
populares, camponesas, pastorais". 

Os organizadores acreditam que 
já existe uma base ampla de consen
sos, envolvendo questões como dívi
das externa e interna, remessas de ri
quezas para o exterior, necessidade 
de controle do capital financeiro e 
dos bancos, democratização da pro
priedade rural e dos terrenos urbanos, 
reforma agrária, solução da crise de 
moradias, redução dos juros e aumen
to de níveis salariais, democratização 
dos meios de comunicação, afirma
ção da soberania nacional, construção 
de uma sociedade baseada nos princí
pios da igualdade, solidariedade e 
justiça social, sem discriminações, e 
ainda a reversão das privatizações 
nos setores estratégicos para o desen
volvimento (energia, telecomunica
ções, minérios). 

"Sem realizar essas e outras mu-· 
danças estruturais, será impossível 
garantir, na nossa sociedade, trabalho, 
terra, moradia digna, escola e educa
ção, alimentação e saúde, para todos." 

Assinam a convocação desse fó
rum José Albino, da Central de Movi
mentos Populares; João Pedro Stédile, 
do MST, e Luís Basségio, do Grito dos 
Excluídos. • 

Anistia a conta-gotas 

Quando o presidente Fernando Henrique 
Cardoso assinou a Medida Provisória 
2.251, de 3 l /05/200 l, que regulamenta 

o º das Disposições Constitucionais Tran
sitórias, os meios de comunicação informaram 
que estavam sendo ampliados os direitos dos 
anistiados. Isso não é verdade. A MP 2.251 não 
só restringe esses direitos, como contém fla
grantes inconstitucionalidades. 

Os direitos dos presos e perseguidos políti
cos garantidos pela Constituição de 1988 têm 
sido constantemente violados, principalmente 
nos últimos seis anos, ou seja, no governo do 
presidente Fernando Henrique Cardoso, um 
anistiado político. 

Quando o presidente acedeu às reivindica
ções dos anistiados e anistiáveis e criou uma co
missão para estudar o assunto e propor solu
ções, acreditou-se que sua intenção, de pôr fim 
às constantes ações judiciais contra o Executi
vo, iria ser respeitada e que, finalmente, haveria 
solução para os problemas dos anistiados. A 
Medida Provisória, no entanto, agravou ainda 
mais essa situação. Entre as irregularidades, a 
MP dá tratamento diferenciado a servidores pú
blicos civis e militares e a trabalhadores da ini
ciativa privada; também ignora que direitos ad
quiridos não podem ser revogados, nem mesmo 
pelo Congresso Nacional. 

Daqui para diante, caso ainda persista essa 
posição, haverá uma enxurrada de recursos no 
Judiciário contra o Executivo. Isso porque, em 
sentença ao Mandado de Injunção 626-1 de 
18/06/2001 , a Corte Suprema do país, por unani
midade de seus membros, reiterou que o Art. 8-º 
das Disposições Constitucionais Transitórias é 
auto-aplicável "a todos os punidos por razões po
líticas, sejam eles servidores, empregados e pro
fissionais liberais, enfim, todo e qualquer cida
dão qualificado como trabalhador". 

Em carta aberta ao presidente da Repúbli
ca, a Associação Brasileira de Anistiados Políti
cos esclarece as irregularidades que vêm sendo 
praticadas e como a MP 2. 151 agrava a situa
ção. O que os presos e perseguidos políticos rei
vindicam não é privilégio algum. Querem ape
nas que sejam respeitados seus direitos garanti
dos pela Constituição de 1988, direitos que re
sultaram da luta do povo brasileiro pela anistia. 
(Paulo Cannabrava Filho, de São Paulo) • 
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índios: terra, educação e saúde 

e erca de trezento índio , re
pre entando aproximada
mente 80 etnia reuniram

se em Belém para di cutir o pro
blemas que afligem a aldeia em 
todo o paí . A liderança indíge
na pediran1 melhorias e mai aten
ção do governo no etore d edu
cação lazer, auto- u tentabilidad 
e aúde. Porém o índio tarnb 'm 
pretendem parti ipar mai da deci
õe política no paí . Por i o, um 

do tema debatido foram a e tra
tégia para eleger repre entant 
indígena para o Congre o, nas 
próximas eleições. 

ão temo representati,~dade 
no Parlamento"' di e Marco Tere
na que representou o mini tro Jo é 
Gregori da Ju tiça. Terena di e que 
as demarcações das terras indígenas. 
por parte do governo federal, ainda 
estão lentas demai . "Das 520 terras 
indígenas do país, foram demarca
das apenas 40% ', declarou o líder 
indígena. Terena acrescentou que há 
falta de planejamento para melhorar 
o proces o de identidade cultural 
das etnias. Reclamou ainda que as 
terras indígenas não demarcadas 

continuam sendo 
invadidas por pos

seiros e grilei
ros, em parti
cular no Pará. 

Os caia
pós, que for
mam uma tribo 
de 4.500 ín-

oube preci ar quanto índio mor
reram d malária na aldeia, e te ano. 

egundo a Funda ão acional 
do Índio (Funai), o Bra il po ui 
50 mil índio que e encontram 

di tribuído em 226 ociedades, e 
falam 180 línguas diferentes. Outros 
350 mil índio re idem fora de suas 
aldeias, inclu ive em centros urba
no , como por exemplo em Guaru
Lho (SP), ou em Altarnira e Jacarea
canga (PA). 

A Funai reconhece apenas 568 
terras indígenas no país, endo que 
meno da metade (250) foram regu
larizadas. A maioria dessas terras 
está localizada na Amazônia (369), 
o que representa 65% do total exis
tente no Brasil. 

Durante a abertura do evento, 
foi lançada a cartilha Povos indíge
nas do Pará, com informações so
bre as 40 etnias do estado, voltada 
para estudantes do ensino funda
mental . Pintados e com arcos e fle
chas, como se fossem para a guer
ra, os índios exigiram do governo 
respeito e tratamento mais humano. 
Valdney Andrade, 
de Belém • 

Mais organizados 
e conscientes de 

seus direitos, os índios 
querem diálogo 

Atingidos por barragens 
goianas se mobilizam 

A 
mobilização de qua e mil agricultore de loca
do p la 011 trução das barragens de Canabra
va Serra da Me a em Goiás, deu re ultados: 

a n oo ta oe 0111 Furna Centrai Elétrica e o con-
ór io franco-belga Tra tebel-Gera ui já começaram. 

o dia 19 de junho, a família prejudicada con
centraram- e em Minaçu, Goiás, quando debateram 
forma de en ibilizar a empre a re pon ávei . Dias 
depoi iniciavam o diálogo com repre entantes das 
empre a , com vi tas a forma de realocação e indeni
zação que venham a compen ar, efetivamente, ·as per
da ofrida . 

A Barragem de Serra da Mesa e tá sendo construí
da ·no rio Tocantins, em Goiás, por Fumas, e as pessoas 
que moravam na área e queixam de de caso, pois gran
de parte das 2.500 famílias foi expulsa de suas terras e 
ca as, sem nenhum direito ou indenização garantida. As 
farru1ias atingidas são de pequenos agricultores, sem
terra, garimpeiros e indígenas. Um exemplo de te des
caso é o de Samuel Monteiro, 11 filhos antigo morador 
da Comunidade Mato do Café, no município de Campi
naçu. Samuel era proprietário de 968 hectares de terra, 
tinha 250 cabeças de gado e 100 ovelhas, além de pro
duzir banana e outras frutas. Obrigado a deixar ua ter
ras, recebeu uma indenização aproximada de R$9.500 e 
hoje vive na miséria. O Estudo de Impacto Ambiental 
(EIA), feito pela própria empresa, previa o reassenta
mento de 600 famílias em outras área próximas, mas, 
segundo os deslocados, até· hoje nenhuma família foi 
reassentada. 

A Barragem de Canabrava, em construção no rio 
Tocantins pelo grupo franco-belga Tractebel-Gerasul, 
atingirá mais de 1.200 famílias. O grupo construtor, 
que nos seus países de origem é tido como democráti
co e correto, tem agido de forma arbitrária contra a po
pulação. Para o grande número de famílias dos chama
dos sem-terra (meeiros, parceiros, arrendatários), a 
empresa tem oferecido a quantia de cinco mi l reais, se
gundo queixa dos atingidos. Há casos de proprietários 
aos quais foram oferecidas indenizações de até 
R$36,50. 

O agricultor José Hélio Mecca, coordenador do 
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), con
voca o governo federal a dar sua parte na solução des
sa questão. "O governo federal é que permite a cons
trução das obras da maneira com que elas têm sido fei
tas. Por isso, é responsável também por solucionar os 
problemas." • 
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Substituição do tum 

Lavradores andinos e brasileiros vivem o tormento 
de substituir um cultivo de rentabilidade garantida 
por outras culturas. No caso dos bolivianos, perua

nos e colombianos, trata-se de trocar o plantio da coca, 
para tirar fôlego à produção da cocaína. No Brasil, imagi
na-se como substituir as plantações de fumo e manter os 
lucros, agora que o cigarro se tornou um definitivo vilão. 

Segundo o coordenador da Agenda 21 de Santa Cata
rina, Carlos Holthausen, com base em dados do pesquisa
dor Luís Boeria, o assunto merece grande atenção, pois o 
Brasil é o quarto maior produtor mundial de fumo. Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina concentram as maiores la
vouras, empregando 150 mil famílias. 

Para Luís Boeria, alguns municípios "têm sua econo
mia fortemente atrelada à economia fumageira. Mas há 
cerca de 60 mil pesquisas científicas registradas na Orga
nização Mundial da Saúde atestando os malefícios do fu
mo. A situação é das mais insustentáveis, gerando um 
rombo de R$ l ,3 bilhão nos cofres públicos por ano, por 
conta da diferença entre o que é arrecadado em impostos e 
o que o governo gasta no Sistema Único de Saúde com 
doenças associadas ao tabaco (tobacco-related) . Há tam
bém um dado alarmante, que obtive na pesquisa para a te
se de doutorado: os próprios técnicos da Souza Cruz, que 
fazem atendimento aos fumicultores na região do vale do 
Itajaí (SC), reconhecem que 59,9% dos produtores de fu
mo utilizam mata nativa nas estufas para secagem do fu
mo. E o processo é tão pulverizado que o Ibama e a Fatma 
não têm como fiscalizar. É a fumicultura a atividade eco
nômica que mais destrói a Mata Atlântica na Região Sul 
do país." 

Ainda segundo o pesquisador, "os agricultores em 
geral querem encontrar alternativas. Já existe um movi
mento social desde 1991 neste sentido. Mas ainda não 
existe na Embrapa ou Epagri planos de transição para ou
tras culturas. O Banco Mundial, também desde 1991, tem 
uma política explícita de não apoiar a fumicultura . A ins
tituição concluiu que, para cada dólar arrecadado em im
postos, gasta-se em média um dólar e meio com o taba
gismo e suas doenças". Luís Boeria sugere que sejam 
apresentados ao Banco Mundial projetos que financiem a 
transição de culturas para os lavradores, assegurando, ao 
mesmo tempo, estabilidade em seus rendimentos. • 
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Caraiás ainda impune 

Ajuíza Eva do Amaral 
Coelho, do Tribunal do 
Júri do estado do Pará, 

adiou, por tempo indeterminado, 
o julgamento dos 149 policiais 
militares acusados pelo massacre 
de Eldorado do Carajás (PA), que 
em 17 de abril de 1996 matou 19 
sem-terra e feriu outros 66 traba
lhadores do MST. O júri, marca
do para o dia 18 de junho, foi 
adiado para que seja feita nova 
perícia técnica do vídeo com 
imagens do confronto. 

O primeiro laudo, feito pelo 
perito Ricardo Molina, da Uni
versidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), aponta os policiais 
como responsáveis pelos primei
ros disparos, mas foi rejeitado pe
la juíza, que alegou ter sido entre
gue fora do prazo. 

As entidades de direitos hu
manos pressionaram para que a 
prova constasse dos autos, moti
vo pelo qual a juíza definiu por 
uma nova análise da fita. Será o 
segundo julgamento do caso. Em 
agosto de 1999, os líderes da tro
pa de choque (coronel Mário Co
lares Pantoja, major José Maria 
de Oliveira e capitão Raimundo 
Almendra Lameira) foram absol
vidos, mas a sentença acabou sen
do anulada por causa de contradi
ções nas questões elaboradas pelo 
então juiz do caso, Ronaldo Valle, 
aos jurados. 

Em 12 de junho de 2001, o 
Grupo Móvel do Ministério do 
Trabalho libertóu 97 trabalhado
res que se encontravam em situa
ção de escravidão nas fazendas de 
Iolanda (24) e Ediones Bannach 
(73), no município de Bannach 
(PA). Segundo a Comissão Pasto
ral da Terra (CPT), da Confedera
ção Nacional dos Bispos do Bra
sil (CNBB), os trabalhadores 
contratados, principalmente na 

região de Xinguara e Sapucaia, 
estavam em péssimas condições 
de alojamento, alimentação e de 
saúde. 

"Vários estavam com malá
ria, sem tratamento. A maioria 
·trabalhava desde abril, sem serem 
pagos, presos ao sistema de endi
vidamento que caracteriza o tra
balho escravo. Endividaram-se 
desde as despesas de viagem 
(passagens e alimentação) até as 
compras feitas na cantina da fa
zenda, onde os produtos são duas 
ou três vezes mais caros." 

Mário Pantoja, absolvido no primeiro 
julgamento do massacre de Carajás 

Segundo a CPT, as terras 
são áreas de conflito reivindica
das pelos sem-terra, acampados 
no município. As fazendas ti
nham sido vistoriadas recente
mente pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária 
(Incra), foram declaradas impro
dutivas e normalmente deveriam 
ser desapropriadas para fins de 
reforma agrária. "Os proprietá
rios, conforme as próprias decla
rações, colocaram os 97 homens 
no serviço de juquira e desmata
mento, para reverter a vistoria do 
Incra, tornar as áreas produtivas e 
inviabilizar a desapropriação", 
segundo a CPT. • 
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BRASIL Meio Ambiente 

Projeto da hidrovia faz água 
Organizações populares de cinco estados se mobilizam para barrar o plano 
que envolve profundas intervenções nos rios Araguaia e Tocantins e denunciam 
drásticas conseqüências ambientais, sociais e econômicas na região 

Rogério Almeida 

O 
PROJETO da Hidro ia ra
guaia-To antin (h To). de 
1995. é um do eixo do pro
gran1a A ança Brasil, ou Pla
no Plurianual (PP ), 000-

2003, do governo federal. Ele objetiva a 
redução do cu to no e oamento da 
produção de oja produzida no Centro
Oeste do paí para Roterdã Holanda. ia 
Porto do Itaqui. em São Luí (MA). 

A admini tração do as unto é de res
ponsabilidade do Mini tério do Tran por
tes e já existe uma Admini tração da Hi
drovia do Araguaia-Tocantin (Ahitar). A 
Fundação de Amparo e Desenvolvimento 
da Pesquisa (Fadesp), da Universidade 
Federal do Pará (UFPA), elaborou o Estu
do de Impacto Ambiental (EIA), rejeitado 
pela Comissão de Meio Ambiente da Câ
mara dos Deputados, depois de denúncias 
de meios ambientalistas, especialistas e 
organizações sociais e indígenas. em 
mesmo o Ministério do Meio Ambiente 
tinha participado do estudo. 

Caso não morra na praia, a hidrovia 
deverá cortar 2.012km de cinco estados, 

dez área d con er ação ambiental, in-
tuindo a maior ilha fluvial do mundo - a 

ílha do Bananal. O empreendimento afe
tará S área indígena , com uma popula
ção de 10 mil indivíduo . Entre a inter
vençõe , e tão previ tas 87 explosõe de 
dinamite, com o objetivo de destruir di
que naturais de fom1ações rocho a . 
Glenn Switke coordenador da organiza
ção não-governamental norte-americana 
(O G) International River Network, 
declara que "a remoção de rochas pode 
levar a grandes mudanças hidrológicas na 
biologia de importantes eco i tema de 
pântanos ituados ao longo do curso do 
rio, afetando lugares como o pântano do 
rio das Mortes e a Ilha do Bananal ". 

"Fauna, flora, extrativismo e a popu
lação que sobrevive da pesca também 
serão afetados pelo projeto do governo, 
projeto que obedece à mesma lógica dos 
demais implantados na região amazônica, 
onde o autoritarismo é a regra e a popu
lação nativa, absolutamente desconside
rada. Foi assim com a construção de Tu
curuí, Estrada de Ferro Carajás, vários 
projetos de mineração, implantação das 
fábricas da Albrás e da Alunorte e dos 

pólo iderúrgico e da pecuária. A lógica 
é a mesma e a única lei respeitada é a de 
mercado ancorado num di cur o de de
envolvimento que só incentiva a concen-

tração de poder, renda e terra", analisa 
Raimundo Gomes, coordenador do Cen
tro de Educação, Pesquisa e Assessoria 
Sindical e Popular (Cepasp), uma ONG 
de Marabá, no Pará. 

A denúncia de quatro dos ete antro
pólogos que participavam da execução do 
EIA da hidrovia serviu para deflagrar o de
bate e pem1itir recurso jurídico nas ações 
civis impetradas contra o proces o de li
cenciamento ambiental. Os antropólogos 
André Torai, Eduardo Carrara, Luís Ro
berto de Paula e Paulo Serpa encaminha
ram o original do relatório ao Ministério 
Público de Brasília, à Fundação Nacional 
do Índio (Funai), ao Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Tbama) e às comunidades in
dígenas. Em nota oficial, exigiram que 
seus nomes não constassem do relatório a 
ser apresentado nas audiências públicas. 
Eles alegam haver adulteração e omissão 
dos dados de impactos sociais, culturais, 
ambientais e econômicos. 



A reação indígena 
Motivados pela ameaça de extinção, 

oito nações indígenas que vivem ao longo 
das margens dos rios Araguaia, Tocantins 
e das Mortes, no início de 2000, mani
fe taram a sua oposição ao projeto. Lide
ranças dos xavantes, carajás, apinajés, 
xerentes, tapirapés, cricatis, craôs e javaés 
declaram, em documento, que "o projeto 
só prevê produção de soja. Isso só serve 
para engordar porco e galinha na Europa. 
Será que isso vale mais do que nossos rios, 
nossas vidas, matas e peixes?" 

O grupo verde contrário à construção 
da hidrovia avalia que ela vai incentivar 
ainda mais a destruição da floresta, a con
centração de poder, terra, renda e o estran
gulamento da agricultura familiar. A po
pulação e os rios Araguaia e Tocantins en
frentarão ainda outros desafios, como a 
construção de onze novas grandes bar
ragens previstas para a região, quatro de
las ao longo da projetada hidrovia. 

O programa é considerado pelas 
ONGs um rosário de equívocos. A análise 
coordenada pela Fundação Centro Brasi
leiro de Referências e Apoio Cultural (Ce
brac) concluiu que "o projeto da hidrovia 
é absolutamente inviável , sob todos os 
pontos de vista. A sua implantação provo
cará graves danos a ecossistemas precio
sos por sua diversidade e impactos sociais 
e econômicos sobre as populações de in
fluência do projeto. Do ponto de vista 
econômico, a hidrovia não tem razão de 
ser - as alternativas existentes (Ferrovia 
Norte-Sul), patrocinadas pelo próprio go
verno, proporcionam transporte a menor 
custo", frisa o documento. 
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Mesmo que não seja implemen
tado, o projeto da hATo já entrou para a 
história: conseguiu motivar a união de 
ONGs de cinco estados que serão 
afetados diretamente pelo projeto: Ma
ranhão, Pará, Tocantins, Goiás e Mato 
Grosso, em torno de um único objetivo: 
barrar a execução da hidrovia. 

O surgimento do Movimento pela 
Preservação dos Rios Araguaia e Tocan
tins (MPTA), em maio de 2000, durante 
seminário sobre Direitos Humanos em 
Tocantins, é contabilizado como resul
tado concreto dos quase cinco anos de 
mobilização dessas ONGs. Entre os 
atores locais, estão a Comissão Pastoral 
da Terra (CPT), o Conselho lndigenista 
Missionário (Cimi) e o Movimento dos 
Atingidos por Barragens (MAB). Cen
tros de Defesa de Direitos Humanos, 
comunidades indígenas, Cebrac e Insti
tuto Socioambiental (ISA), de Brasília, 
coordenam a equipe de avaliação de 
pesquisadores independentes do EIA e 
assessoria jurídica. A Coalizão Rios Vi
vos, reunião de ONGs da América La
tina, tem colaborado na divulgação de 
informações para o exterior. 

Audiências populares, produção de 
cartilhas, jornais, uso da internet, realiza
ção de seminários, articulação nacional e 
internacional, ações na Justiça são expedi
entes que estão sendo usados pelo MPTA. 

Marco inicial da luta 
O Mato Grosso é visto como o mar

co inicial da luta contra a hidrovia. O Ci
mi de Mato Grosso do Sul, em 1997, foi 
quem primeiro examinou o projeto e le-

Fotos: CEPASP 

Pedro Alberto Peret, Tadeu Veiga, dom Pedro 
Casa/dáliga e o coordenador Maurício Galinkin 

vou aos índios a informação dos impac
tos sociais e ambientais que a Hidrovia 
Araguaia-Tocantins provocará, se imple
mentada. Em 1998, encontro interétnico 
reuniu índios do Tocantins, Mato Grosso 
e Goiás. 

A cidade de Luciara (MTI sediou a 
palestra de Maurício Galinkin, coordena
dor do Cebrac, que vem se configurando 
como o principal animador do debate nas 
comunidades que sofrerão algum tipo de 
impacto com a hATo. Em 1999, as ONGs 
de Mato Grosso realizaram debates em 
10 municípios da Prelazia de São Félix 
do Xingu, área de trabalho de D. Pedro 
Casaldáliga, histórico militante dos direi
tos humanos do Brasil e da América Lati
na. Depois desse trabalho nos municí
pios, as ONGs resolveram tomar satisfa
ção com as autoridades de Brasília em 
outubro do mesmo ano. A Rede Cerrado, 
coletivo de ONGs preocupadas com o de
senvolvimento da região, promoveu o de
bate em Goiás. 

Índios carajás e demais 
povos indígenas da 

região se manifestam 
contrários ao projeto 



BRASIL Meio Ambiente 

Mobilização em 
vários estados 

O início da con trução da Hidrelétrica 
de Lajeado (TO), em 1997. detonou a preo
cupação na comunidades ribeirinhas e indí
genas sobre a problemática da hidrovia. O 
índios fizeram seu debate em 199 . em Cri -
talândia. Em maio de _()()() foi o eminário 
Novos De afio para o Direito Humano , 
berço do MPTA. Em dezembro. realiza- e a 
audiência popular em Palma . apital do To
cantin . 

A mobilização do demai e tado 
obriga o barril de pól ora da refonna agrária 
no Brasil. o ude te do Pará. a realizar o e
minário Grand Projet na mazônia: Hi
drovia do Araguaia-Tocantin . em Marabá, 
que teve a organização da CPT. Federação 
do Trabalhadores Rurai na Agri ultura do 
Pará (Fetagri). Centro de Educação Pesqui-
a e A es oria Sindical e Popular (Cepasp), 

ONG ambientali ta da região, e Federação 
de Órgãos para As i tência Social e Educa
cional (Fase). 

Lançamento da Carta de Marabá, for
mação de comissão para continuar o debate 
sobre a Hidrovia Araguaia-Tocantins defi
nição de agenda estadual de ações, aprofun
damento de estudo obre o Avança Brasil 
foram decisões tiradas pela plenária final do 
seminário. A Carta de Marabá que se pro-

nun ia ontra o modelo d de envolvimento 
pre i to pela hidrovia. encontra- e na inter
net. em portuguê e inglê . 

A Comi ão de Marabá que déverá 
conduzir o aprofundamento do debate sobre 
o as unto ficou a sim formada: Apinagé, 
Tocantins, Gavião udeste do Pará repre-
entam os índios; um representante de 

O G da região· um da UFPA; um de Tucu
ruí; da Fetagri, regional sudeste/PA; um do 
etor jurídico, e o Núcleo de Comunicação 

das Entidades Populares do sudeste do Pa
rá/Cepasp. O Maranhão, onde o debate ain
da é incipiente, realizará um seminário em 
Imperatriz. 

Pepkuakte Koncarti, índio gavião e 
coordenador da associação dos povos indí
genas da região do sudeste do Pará, afirma 
que o povo índio não deseja esse tipo de de-

A representação indígena se manifestou durante os debates sobre os efeitos 
danosos que a hidrovia poderá levar à região. Nas fotos ao lado, a platéia do 
encontro, do qual participaram indígenas, ribeirinhos, fazendeiros, comerciantes, 
políticos, missionários e técnicos especializados no assunto 

Mapa da região do 
Araguaia e do Tocantins, 
área prevista para 
o curso da hidrovia 

envolvimento de enhado em Brasília. 
Pepkuakte comprometeu- e em levar a pro
blemática para outros povos indígenas que 
não estavam presentes no seminário. Ele 
lembrou que, se tivesse a informação que 
tem hoje, não ocorreria a expulsão de seu 
povo quando da construção da Hidrelétrica 
de Tucuruí. O líder tinha então 12 anos. A
lém das nações indígenas, as representações 
do Cimi do Tocantins e de Marabá partici
param do encontro. 

Brasília abre 
para o debate 

Foi realizado recentemente, no auditó
rio Petrônio Portela, em Brasília, o Semi
nário Nacional sobre o Desenvolvimento da 
Amazônia: um debate sobre o Programa 



Avança Brasil, com a participação de perso
nalidades contra e a favor, algumas delas 
carimbadas no debate sobre meio ambiente 
e outras que só eram anônimos militantes. O 
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazô
nia (lpam), ISA e a Fundação Konrad Ade
nauer foram os promotores da iniciativa, que 
teve o apoio da senadora Marina Silva 
(PT/AC). 

Políticas federais de desenvolvimento 
para a Amazônia, custos ambientais do 
Avança Brasil na região, impactos da 
Hidrovia Araguaia-Tocantins foram algu
mas das pautas de debate. Entre os debate
dores estavam Maurício Galinkin, do Ce
brac; Mruy Alegretti, responsável pela co
ordenação da Secretaria de Meio Ambiente; 
José Miguez, do Ministério de Ciência e 
Tecnologia; Philip Feamside, do Instituto 
Nacional de Estudos da Amazônia (Inpa), 
entre outros. 

Em 20 de março, o MPTA registrou 
uma derrota. Cândido Ribeiro, juiz do Tri
bunal Regional Federal (TRF), 1 ª Região, 
julga prejudicado o mandato de segurança 
impetrado pelo Ministério Público Fede
ral, que suspendia o processo de licencia
mento ambiental da hATo. Com a medida, 
o processo de licenciamento fica sem obs
táculo jurídico. 

Documento produzido pelo ISA ex
plica que o TRF ignorou as evidências de 
fraude na produção do Estudo de Impacto 
Ambiental. Em primeira instância, todos 

As objeções são ambientais 

O 
s setores contrários à hidrovia araguaia-Tocantis (hATo) apontam uma série de 
razões para justificar a inviabilidade do projeto. Os riscos ambientais decorrem das 
profundas intervenções que seriam feitas nos rios, provocando alterações até em 

suas características de fluxo. Como a região por onde passam tem a sua biodiversidade 
determinada em grande parte pelas características atuais das correntes, as modificações 
requeridas pela instalação da hidrovia acarretariam impactos desconhecidos na região. 

Mas são outros fatores que mostram com mais clareza ainda por que a hidrovia é 
desaconselhável. No aspecto econômico, a obra não se justificaria, pois o custo de trans
porte da tonelada de soja alcançaria US$125,50, contra apenas US$86,40, se o escoa
mento da produção do Centro-Oeste se fizer pelos trens da Ferronorte e por navios que 
saiam do Porto de Santos em direção aos portos importadores. Além disso, caso se queira 
mesmo exportar pelo Porto de ltaqui, em São Luís (MA), os preços da Ferrovia Norte-Sul, 
que corre paralela ao que seria a hidrovia, seriam imbatíveis, ou seja, 67% mais baratos. 

Ainda sob o aspecto econômico e englobando já as repercussões sociais, a hidrovia 
seria um estímulo à já excessiva concentração fundiária da região, agravando as disputas 
por terra e aumentando o desemprego regional, pois a expansão das lavouras se faria pela 
mecanização, com pouquíssimo uso de mão-de-obra. A hidrovia ainda visaria a ampliar os 
espaços a serem ocupados pela soja, com o objetivo de multiplicar a oferta do produto 
para o mercado externo, o que sempre representa queda de preços, beneficiando apenas 
os importadores. O detalhe, sob tal aspecto, é que os preços da soja estão cada vez mais 
deprimidos e, no caso do produto brasileiro, pela intensa concorrência do produto norte
americano. Este tem a vantagem de rotas menores, como teria o produto brasileiro, se 
escoado por ltaqui e não por Santos. O custo imposto pela hidrovia, porém, tiraria muito 
dessa vantagem. O uso da Ferrovia Norte-Sul seria muito mais barato. As obras de com
plementação da estrada de ferro custariam também muito menos que as intervenções no 
Araguaia-Tocantins. 

Os críticos da hidrovia assinalam, também, que a produção de soja pode crescer no 
país sem o acréscimo de um único hectare, bastando apenas utilizar meios técnicos 
disponíveis e que não são empregados porque os preços internacionais deprimidos não 
estimulam os investimentos. Há ainda o temor de que as conseqüências danosas do pro
jeto acabem sendo assumidas apenas pelo Estado, ficando o setor empresarial apenas 
com os benefícios. 

os juízes consideram as denúncias de frau
de na produção do EIA. O fato de o TRF 
ter desconsiderado as denúncias foi justifi
cado com a alegação de não haver docu
mento em anexo. As ações civis do MPTA 
foram impetradas em Imperatriz (MA), 
Goiânia (GO) e Cuiabá (MT). A Compa
nhia Docas do Pará foi quem eritrou com 
mandato de segurança contra as ações 
civis. 

O lbama e a Cia. Docas do Pará estão 
definindo nova data para a realização das 
audiências públicas nos estados, uma outra 
exigência no processo de licenciamento 
ambiental. A audiência serve para a apre
sentação do EIA nas comunidades afetadas 
pela hidrovia. 

Fernando Baptista, da assessoria jurí
dica do ISA, rebate o argumento do juiz 
Cândido Ribeiro, sobre a falta de docu
mentação. Ele diz que todos os documen
tos que comprovam a fraude do EIA estão 
nos autos do processo. "O que vem aconte
cendo de forma patente é a clara falta de 
vontade dos juízes do TRF, até agora, de 
encarar a questão de fundo tratada nas a
ções de primeira instância: se existem ou 
não evidências de fraudes no EIA. Desde 
setembro de 1999 até hoje o TRF não che
gou a apreciar se houve de fato manipula
ção no estudo", encerra Baptista. • 

Rogério Almeida i11tegra a assessoria do 
Centro de Educação, Pesquisa e Assessoria 
Si11dical e Popular (Cepasp) · Marabá (PA) 
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1 BRASIL Imprensa 

Festival Mundial 
de Publicidade dá 
ouro, prata e bronze 
à publicação 
ambiental da Editora 
Terceiro Milênio 

Tríplice premiação para 

16 

O 
13º FESTIVAL Mu DIAL DE PUBLICIDADE reuniu cente
nas de per onalidade da área de Comunicação do 
Brasil e do exterior na cidade de Gramado, no Rio 
Grande do Sul, em junho. O vasto temário do encon
tro presidido pelo publicitário Antônio D' Alessandro 

incluiu conferências e debates sobre os mais importantes aspec
tos do setor, tendo como eixo central o tema "Quem tem medo do 
mundo digital?" 

O festival , promovido pela Associação Latino-Americana de 
Agências de Publicidade (Alap), contou com a participação de 
1 .776 peças publicitárias de tevê, rádio, jornais e revistas produzi
das por cerca de 180 agências de 12 países, entre os quais Brasi l, 
Argentina, Uruguai, Colômbia, Equador, Cuba, México, Estados 
Unidos, Japão e Portugal. 

Prêmios para 'Ecologia' 
Em conjunto, a Associação Latino-Americana de Agências de 

Publicidade, a Associação Riograndense de Imprensa e a Associa
ção Gaúcha de Rádio e Televisão instituíram no festival deste ano 
o Troféu Comunicação - Prêmio Associação Riograndense de Im
prensa de Jornalismo do Mercosul, destinado a distinguir publica
ções dos países integrantes do bloco do Cone Sul, em diversas ca
tegorias de reportagens, entre as quais a de Meio Ambiente. 

A revista Ecologia e Desenvolvimento conquistou todo os 
prêmios do egmento ambiental , com reportagen obre o impacto 
socioambiental das barragens, os ri scos de devastação no santuário 
ecológico dos Lençóis Maranhenses e o ecoturismo em Si lves, no 
interior da Amazônia. 

"Água: fon te de energia, não de destruição", matéri a de capa 
da edição nº 90, de autoria do jornalista Nestor Cozetti , ficou com 
o Troféu de Ouro, enquanto a reportagem "Lençóis Maranhenses 
-Alerta no paraíso", publicada na edição nº 77 e de autoria do jor
nalista Procópio Mineiro, com fotos de Lindinaldo Oliveira, ga
nhou o Troféu de Prata. Os jornalistas Heitor Reali Fragoso e Síl
via Servadei ganharam o Troféu de Bronze, pela matéria "Silves
Entrerrios, entrelaços, entrelendas". 

Foi esta a segunda ocasião em que Ecologia e Desenvolvi
mento arrebatou as três premiações num concurso de jornalismo 
ambiental. Em 1994, conquistou os prêmios Gaúcho de Ouro, 
Prata e Bronze, durante o Congresso Internacional da Federação 
Internacional de Publicidade em Turismo (Fiptur). 

Entre outros reconhecimentos, a publicação ecológica foi 
distinguida com o Prêmio Golfinho de Ouro atribuído à diretora 
Beatriz Bissio pelo Conselho Estadual de Cultura do Rio de Janei
ro, em dezembro de 2000, pela contribuição à causa da divulga
ção ambiental no Brasil. Em março último, Ecologia e Desenvol
vimento comemorou I O anos de circulação. • 
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O painel e a urna 
Com a aproximação das eleições gerais, especialista se preocupa 
com as urnas eletrônicas, que são tecnicamente vulneráveis 

Cláudio Andrade Rêgo* 

S 
E, PERPLEXOS, ASSISTEM OS BRA

SILEIROS à comprovação de que 
o painel eletrônico de votação 
do Senado Federal é aberto às 
mais variadas fraudes e distor

ções, mais impressionados ai nda ficariam, 
se os estudos sobre as falcatruas possíveis 
na urna eletrônica de votação tivessem a 
mesma divulgação. 

Lembrando que estamos fa lando aqui 
das vulnerabi lidades, não de um painel 
instalado e protegido em local de acesso 
restrito e que serve a 81 senadores, mas, 
sim, de 320 mil máquinas, presentes nos 
mai distantes rincões brasileiros a algo 
como 100 milhões de cidadãos votantes, e 
que, em princípio, espelham sua vontade 
em confirmar ou despedir aqueles os 
quais, em seu nome, exercem os cargos de 
maior poder no país. 

À parte da milionária campanha ofi
cial sobre aquela suposta maravilha tec
nológica, há mais de cinco anos o enge
nheiro Amílcar Brunazo Filho luta para 
fazer-se ouvir sobre a temeridade que foi 
a implantação do voto eletrônico em 
nosso país. Inconformado com a preca
riedade das medidas de segurança toma
das no projeto, es e paulista de Santos 
inaugurou uma li sta de di scussão na in
ternet, na qual amealhou, ao longo des
ses anos, especiali stas, curiosos e políti
cos, alguns de peso, como o senador Ro
berto Requião, o qual, após entender as 
denúncias, acolheu-as em projeto de lei 
de sua autoria, pedindo garantias reais 
ao processo, e não somente a fiança ver
bal do programadores do TSE, feita ao 
melhor estilo "a garantia sou eu". 
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A violação do painel do Senado renovou 
as dúvidas dos brasileiros em relação 

à segurança das urnas eletrônicas 

Grosso modo, os técnicos reunidos 
pela lista acreditam ser atualmente possí
ves a vinculação do voto ao eleitor, já que 
se digita o número do título eleitoral na 
mesma máquina em que se toma o voto e 
em processo contínuo, possibilitando sa
ber-se, posteriormente, o voto de cada um; 
o desvio de voto, pois o mesmo é guarda
do apenas na memória da máquina, poden
do o programa ali embutido, por imperfei
ção, falha ou malícia, encaminhá-lo incor
retamente; e, especialmente, a impossibili
dade de auditoria do voto pois inexiste au
ditagem no chamado meio magnético puro 
(sem impressão em papel), já que, por de
finição, seria necessário abranger todas as 
máquinas, programas e processos pelos 
quais os dados foram manipulados, o que é 
tecnicamente impossível, no mínimo pela 
limitação de tempo. 

1 BRASIL Votação 

A tudo isso os especialistas do TSE 
respondem com evasivas, impedindo a 
análise, pelos partidos políticos, nos pro
gramas de computador que controlam as 
máquinas, sob o pretexto de segurança na
cional, ao arrepio da lei que garante aque
le acesso de forma irrestrita, e engavetan
do todos os processos intentados no senti
do de abrir esta verdadeira caixa-preta 
(ou seria melhor chamá-la caixa de pan
dora?), pois, além de ter orientado os po
deres Legislati vo e Executivo nos pro
cessos de definição, licitação e compra, é 
o mesmo TSE que julga os casos relati 
vos às suas próprias urnas eletrônicas, tal 
e qual um pai bondoso julgando um filho 
travesso. 

É provável que jamais, em toda a his
tória da República, nem mesmo em perío
dos de exceção, ofendeu-se tanto a estrutu
ra tripartite de poderes, nem, na área da in
formática, houve tanto relapso com concei
tos básicos e consagrados de sigilo e segu
rança de informação, quanto o que foi feito 
no projeto da urna eletrônica brasileira. 

Talvez tais especialistas realmente 
sejam criaturas geneticamente modifica
das, à prova de falhas, geniais e incorrup
tíveis, como aparentam considerar-se, 
mas seria importante saber se à nação in
teressa fiar-se nesta hipótese, ou se prefe
re que sejam utilizadas metodologias de 
controle independentes de confiança pes
soal, institucional e mesmo emocional, 
tais como normas de qualidade ISO espe
cíficas e auditorias por organismos inter
nacionalmente reconhecidos. 

Por tudo isso, não é de se estranhar 
que as urnas eletrônicas brasileiras não te
nham sido adotadas por nenhum governo 
dos mais de 45 países democráticos, aos 
quais foram demonstradas, e até cedidas 
para avaliação, desde 1996. 

Se a recente eleição norte-americana, 
decidida pela recontagem dos votos, já não 
tinha colocado uma pá de cal no desastrado 
projeto da urna eletrônica brasileira, certa
mente o episódio do painel eletrônico do 
Senado pede, ao menos por coerência, uma 
CPI do voto eletrônico no Brasil. • 

17 



1 BRASIL Pensamento 

A força da pátria 
O geógrafo e humanista deixa 
lições para se pensar o Brasil 
com esperanças. Crítico 
da globalização, confiava 
na capacidade do povo 
brasileiro em forjar nova realidade 

Procópio Mineiro 

' 'O 
MERCADO NÃO RESOLVE tudo", fo i a mensa
gem do professor Milton Santos na entrevista 
que concedeu a cadernos do terceiro mun-
do, quando a revista comemorava sua ducen
tésima edição, exatamente quatro anos atrás, 

em junho de 1997. No último dia 24 de junho, em São 
Paulo, Milton Santos morreu, vítima de câncer, aos 

75 anos. O baiano do interior, de Brotas de 
Macaúbas, há muito se tornara um ci

dadão do mundo, vislumbrando, 
por entre as regras e leis da 

Geografia, uma humanidade 
que caminha e anseia por 

espaços de justiça e 
solidariedade. 

"Um discurso 
de baixo contra

ria o discurso 
de cima e pro-

Foto: Divulgação 



duz a semente da força com que o Brasil 
já começa a enfrentar e recusar a atual 
globali zação perversa", disse Milton San
tos naquela entrevista a cadernos. Os 
conceitos aí expres os - o divórcio entre 
a maioria da cidadania e os dirigentes, o 
caráter desumano das práticas globalizan
tes - demonstram bem a percepção de 
quem afirmava, categoricamente, que 
"Estado mínimo" e "mercado" jamais 
atenderão às necessidades brasileiras por 
desenvolvimento. 

O professor da Universidade de São 
Paulo distinguia a onda globalizante de 
outras épocas de ex pansão planetária dos 
centro mais desenvolvidos, como o co
loniali smo e o imperialismo. A diferença 
residiria na "nova qualidade da técnica, 
providenciada através do que se está cha
mando de técnica informacional. Essa 
técnica, isto é, essas técnicas da informa
ção (por enquanto) são apropriadas por 
alguns Estados e por algumas empresas, 
aprofundando assim os processos de 
criação de desigualdades. E assim que a 
periferia do sistema capitali sta acaba 
sendo ainda mais periférica, seja porque 
não dispõe totalmente dos novos meio 
de produção, seja porque lhe escapa a 
possibilidade de controle. O caso do Bra
si l é ao mesmo tempo singular, em virtu
de de seu desenvolvimento relativo, e é 
típico, já que as atuais formas de sua in
serção na globalização supõem o aban
dono da idéia de projeto nacional e pro
duzem um claro retrocesso econômico e 
social", definia. 

A força do lugar 
Dos conceitos da Geografia, Milton 

Santos filtrou princípios que lhe demons
travam que "o lugar recria cultura, ele o 
faz a partir de um cotidiano vivido de mo
do dislinto, mas coletivamente, por todos. 
Este cotidiano é um reflexo das condições 
de cada lugar e tem suas raízes fincadas 
no trabalho em todas as suas modalida
de ", refletia o professor. Como é fácil en
tender, o lugar aí não é só o "topos", o ter
reno, um local qualquer, mas o lugar da 
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1 BRASIL Pensamento 

O papel dos intelectuais 
''A fragilidade do papel dos 

intelectuais durante o regi-
me militar e a atual fragilida

de desses mesmos intelectuais frente 
ao processo de globalização têm, 
ambas, relação com a natureza des
ses períodos históricos. Nos dois 
casos, o convite era para a adesão a 
um pensamento único. Na primeira 
situação, isto se dava mediante o uso 
da força ou a promessa de uso da 
força para calar os dissidentes, 
enquanto agora o silêncio ou quase
silêncio resulta de uma cooptação 
mais ou menos voluntária. Mas é 
agradável constatar que, ainda sob 
circunstâncias hostis, o Brasil atual 

comunidade que vive e interage, que cria 
uma identidade - um lugar que costuma
mos chamar pátria. 

"É nesse aspecto, no entanto, que o 
cotidiano territorializado ganha um papel 
novo, ou seja, atribui às comunidades a 
possibilidade de se reverem e se redefini
rem face à globalização, além de ampliar 
os horizontes de sua consciência, impon
do novas visões de mundo, de cada nação, 
de cada lugar ou região, e se transforman
do, dessa forma, numa força política in
contornável." 

O mestre ensinava ainda, na entrevis
ta a cadernos, que, "no caso brasileiro 
mais especificamente, é o território, com 
todos os seus lugares, mas sobretudo por 
suas grandes cidades, que revela à profun
da crise da nação e o mal-estar que o pro
cesso de globalização está criando em to
da parte. Esta descoberta já vem sendo 
feita por numerosos atores da sociedade. 
Além disso, esta mensagem está se difun
dindo com grande rapidez". Nessa cres
cente conscientização, ele antevia o ger
me da recusa aos novos padrões desuma
nizantes. 

assista a manifestações brilhantes de 
intelectuais genuínos. 

O peso da burocracia que se 
abateu sobre as universidades cons
titui um convite ao pensamento técni
co e burocratizado, desencorajando 
as manifestações propriamente inte
lectuais. 

É urgente reverter essa tendên
cia, mais isso é apenas possível atra
vés de uma vontade firme de análise 
dos processos que estamos vivendo, 
antes de embarcar numa discussão 
puramente retórica e falsamente opo
sicionista, cada vez que utilizamos os 
mesmos parâmetros oferecidos pelo 
discurso da globalização. " 

Globalização, blocos, 
as gentes 

"A formação dos blocos econômicos 
regionais não contradiz a globalização. 
Ao contrário, na realidade, os blocos eco
nômicos regionais são uma condição para 
que a globalização complete seu caminho. 

A verdade é que, afora a União Eu
ropéia, os outros blocos regionais têm 
como meta essencial e quase única facili
tar o comércio entre um grupo de empre
sas privilegiadas. Sua preocupação é o 
mercado e não a política, por isso estão 
despreocupados com as questões cultu
rais e sociais. 

E no caso do Mercosul e da América 
Latina, a idéia de cidadania é praticamen
te desconhecida: tanto a idéia de cidada
nia ligada a cada Estado Nação, quanto a 
idéia de cidadania mundial. 

Desse modo, a forma como se desen
volvem atualmente os blocos econômicos 
regionais favorece a expansão e o fortale
cimento do chamado mercado global e 
não a criação e o fo1talecimento de uma 
comunidade humana universal". • 

19 







1 CAPA l=G)@í13§M 1 

22 

Escândalos envolvem o Executivo o 
Legislativo e até o Judiciário o que leva 
analistas de diversas tendências a identifi
car, na opinião pública a percepção de que 
as três principais in tituições da República 
vivem um proce o de desfazimento. per
dendo, a cada dia, credibilidade junto à i
dadania. A denúncia d conupção, favo
recimento a determinado grupo empresa
riais e até de banditi mo puro e impl . de 
que é exemplo o ex-deputado Hildebrando 
Pascoal - preso depoi de ter ido ond -
nado por as as inato e narcotráfi o -. 
transformaram o tre podere em u pei
tos preferenciai da opinião públi a. 

Este entimento. egundo o mini tro 
Hélio Mo imann, do Superior Tribunal de 
Justiça. é 'perigo o. porque imprime um 
alto grau de ri co à no a onqui tas 
democrática '. Com mai de O ano de 
atividade na função de juiz, Mo imann e 
diz perplexo diante do acontecimento . 
Mo imann, que já foi pre idente do Con
selho Superior de Ju tiça não concorda, 
porém com a tese de que o Bra il cami
nha para a barbárie política. Embora con -
ciente da ·'grande decepção da sociedade 
em relação às instituições", acredita que, 
mesmo tendo sido alvo de uma CPI, "que 
só chegou a quatro ou cinco casos de cor
rupção", o Judiciário "ainda é o último re
fúgio da sociedade". 

Congresso 
e Executivo 

Os exemplos mais recentes do des
monte dos poderes da República começa
ram no Legislativo, quando o ex-presiden
te do Senado, Antonio Carlos Magalhães 
(PFL-BA), e o então líder do governo, ex
senador José Roberto Arruda (ex-PSDB
DF), violaram o painel do Senado, obten
do a lista de votos da sessão que cassou o 
ex-senador Luis Estêvão (PMDB-DF). 

Estêvão foi acusado de ter sido bene
ficiado pelo rombo de 169 milhões de 
reais, desviados da construção do Tribu
nal Regional do Trabalho, de São Paulo, 
que culminou com a prisão do juiz Nico
lau dos Santos Neto. 

Para ompletar o quadro, quando 
o partido de opo i ão, e timulado 
pel denún ia d iolação do painel 
do Senado, conqui tavam as assinatu
ra nec ária para instalar uma Co-
mi ão Parlamentar de Inquérito que in-
estigaria mais de uma dezena de denún

cias de conupção, entra em cena o próprio 
presidente da República. Fernando Henri
que Cardo o recordista em impedir CPis, 
distribuiu, em menos de quatro dias, ver
bas do Orçamento a deputados que já ha
viam assinado a lista. À medida que o go
verno liberava as verbas, o requerimento 
da CPI minguava em assinaturas de apoio. 

Interesses x valores 
Juristas, parlamentares, sociólogos, 

filósofos e cientistas políticos buscam uma 
resposta para o fenômeno. Mas já existe 
no meio acadêmico quem defenda uma 
ética elástica, quando se trata do exercício 
do poder. O filósofo José Arthur Gianotti, 
renomado professor da Universidade de 
São Paulo (USP) e amigo pessoal do presi
dente da República, foi quem deu a larga
da na defesa da ética relativa. 

Em artigo publicado recentemente 
num jornal paulista, Gianotti afirmou que 
"as leis guardiãs que regem a pólis, para 
serem praticadas, requerem uma zona de 
amoralidade." Disse também que "na me
dida em que a política, entre muitas coi
sas, consiste numa luta entre amigos e ini
migos, ela pressupõe a manipulação do 
outro. Desde logo suporta, portanto, uma 
certa dose de amoralidade". 



O artigo teve resposta imediata da 
também filósofa da USP, Marilena Chauí. 
Ela rebateu o colega, dizendo que "não se 
pode falar em 'zonas de amoralidade' na 
política, uma vez que isso significa que es
tamos supondo uma moralidade externa e 
heterogênea à política, moralidade pura
mente íntima, que fica em suspenso para 
que a ação política se realize com eficácia". 

E o jurista Gofredo da Silva Telles, 
professor emérito da mesma universidade, 
disse que vê com revolta e otimismo a crise 
moral que se abate sobre as instituições. Pa
ra ele, "o Brasil está corrompido de alto a 
baixo, tanto na esfera pública como na par
ticular: os compromissos comuns da vida 
não são cumpridos; os pais não cumprem as 
missões próprias da família; os filhos se 
transviam; as relações comerciais estão cor
rompidas. O dinheiro parece comprar tudo. 
Muitas vezes nem é o dinheiro. É uma cor
rupção da alma, do sentimento, do coração, 
uma corrupção ética terrível que avassala e 
destrói nosso país". Ele se sente revoltado 
com o espetáculo a que assiste como advo
gado e cidadão. "A corrupção" - afirma -
"atingiu políticos de primeira grandeza. A 
nação inteira, de repente, se sentiu sacudida 
pelo horror dessa doença ética que nos atin
giu. Tive oportunidade de observar fraudes 
colossais na nossa política, mas essas frau
des tomaram um aspecto tenebroso nos últi

mos decênios, porque se tomaram ainda 
mais graves, acarretando uma decadên
cia moral de toda a nação". 

Essa degradação moral, segundo 
o jurista, é de responsabilidade "dos 

governos que temos tido. Os governos 
militares foram corruptos e os governos 
que os sucederam não cuidaram de sanar 
esse mal. O resultado veio à tona de uma 
maneira flagrante". 

Embora constate com horror essa rea
lidade, Silva Teles se disse otimista: 
"Quem sabe" - afirmou -, "com a cons
cientização do mal que nos está assolando, 
venha uma reação contrária?" O jurista 
disse acreditar que "o povo pode ser enga
nado. Mas todo o povo não pode ser cor
rompido, e é com isso que contamos no 
momento". 
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Projeto internacional 
O esgarçamento moral das institui

ções, segundo o advogado e deputado José 
Roberto Battochio (PDT-SP) "faz parte de 
um projeto internacional". O parlamentar 
acredita que está em andamento um plano 
que "procura enfraquecer o Judiciário, as
fixiando-o com falta de verbas e de recur
sos humanos, e uma campanha contra o 
Legislativo". Isto, adverte, "vai nos levar à 
verticalização do poder, facilitando a im
plantação do poder econômico que tudo 
compra, até mesmo consciências. E quan
to mais fracas as instituições, maiores as 
facilidades de serem desfeitas, reduzidas". 

Na análise do parlamentar paulista, a 
responsabilidade maior do desfazimento 
das instituições cabe ao Executivo, "por
que é ele quem baliza o comportamento 
geral da sociedade". E, no caso do atual 
governo, Battochio não tem dúvidas de 
que as denúncias, envolvendo tanto depu
tados quanto juízes e autoridades do Exe
cutivo, se avolumaram a partir da aprova
ção da emenda constitucional que permi
tiu a reeleição do presidente da República. 

"A possibilidade de reeleição do pre
sidente cumpriu um papel destruidor. A 
reeleição é sempre uma porta aberta para 
os regimes autocráticos, uma porta aberta 
para diferentes corrupções. Só a alternân
cia de poder tem capacidade para depurar 
os desvios e irregularidades." 

Disposto a reduzir os impactos pro
duzidos pelo instituto da reeleição, Batto
chio, desde que assumiu o mandato, há 
três anos, tenta derrubar a emenda consti
tucional que permitiu a Fernando Henri
que o direito de permanecer oito anos no 
poder. "Caso a reeleição permaneça, afun
daremos ainda mais nessa situação que 
atrai riscos à democracia", concluiu. 

Desmonte do coletivo 
O sociólogo Edmundo Fernandes 

Dias, professor aposentado da Universi
dade de Campinas (Unicamp) e secretá
rio-geral da Associação Nacional dos Do
centes de Ensino Superior (Andes), diz 
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qu d sfazim nto da in. tituiçõ s "acontece por 
au a do d mont radi ai dos interes e coletivos". 

a ua op1111ao, e poder, baseado no neolibe-
rali m , " mpr implica orrupção, porque o capita
li mo ó u tenta e tiver ba eado na corrupção. 
O apitali mo ' e n ialmente corrupto. Ele cria ne
e idad do de jo d on uma, porque o mais 1m
portant para I não é o trabalho, mas a tecnologia. 
E, quando a pe oa não ati ·fazes e de ejo, se ente 
culpada e fraca ada. Faz qualquer coisa para con
quistar e t s ben . E fatalmente pode e entregar a si

tua õe de corrupção e de perda de valore ", afirmou. 
Dentro des e modelo de sociedade, "não há qual

quer preocupação com os direitos coletivos", disse ain
da Edmundo Fernandes. "Quem defende interes es co
letivos é chamado de corporativista. Além disso, o esta
do dó bem-estar, construído nos países capitalistas, exi
ge mai e mai dinheiro. Com isso, a corrupção se enca
deia e se dissemina nos diferentes setores, contaminan-

do toda a sociedade." Para Edmundo Fernandes, o 
Brasil "é um território livre para o colonialis

mo, e o poder colonial carrega a capacidade de 
corromper". 

Só a sim disse ele, se explica a tese do fi
lósofo Gianotti , que expõe cruamente a lógica 

do exercício do poder, quando a opção 
é "o banimento dos interesses so
ciais". 

Tal lógica explica "a zona de 
amoralidade" defendida por ele, as

sinala o sociólogo, para quem o res
gate dos valores morais só acontecerá 

com uma transformação total do modelo 
em curso, para que se imponham os conceitos de 
respeito e de dignidade do trabalho". 

Toda essa realidade de dificuldades, no en
tanto, parece estimular, em lugar de apenas depri-

mir. 
As oposições, as igrejas e os diversos movimen

tos da sociedade apresentam mobi lização cada vez 
mais intensa. Cresce o elenco de contrapropostas para 
mudanças, englobando anseios de ordem política, 
econômica e social. 

Um sinal positivo parte também de parte de em
presários nacionais, que vêm demonstrando uma cons
cientização crescente de que é preciso propiciar mu
danças. Na revista lstoÉ, de 20 de junho, o industrial 
Eugênio Staub, da Gradiente, afirmou: "Estamos no sé
timo ano de um governo que, em 2002, entregará um 
país em piores condições do que recebeu. ( ... ) O res
ponsável pela situação atual não é o pobre, nem o ame-
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ricano, nem o militar: somos nós, a elite 
brasileira." Para Eugênio Staub, o Brasil 
tem todas as condições para alargar seu de
senvolvimento e uma da condições é, se
gundo ele, "eleger um líder que seja capaz 
de mobilizar a força transformadora". 

No Congresso Nacional, parece pros
perar a idéia de uma miniconstituinte (e 
eté o governador mineiro Itamar Franco 
propõe uma Constituinte exclusiva). O 
movimento social organi zado, por sua 
vez, prepara para este mês de julho, em 
São Paulo, um grande encontro, com o 
objetivo de estabelecer metas futuras que 
orientem o próximo governo a trabalhar 
na direção das necessidades do conjunto 
da cidadania. 

Mesmo no reino da meia-luz, a espe
rança continua na ordem do dia. • 
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Os mistérios 
do Banco Marka 

O 
EPISÓDIO DO SOCORRO FINAN

CELRO aos bancos Marka e 
FonteCindam inscreve-se en
tre os casos emblemáticos da 
realidade embaralhada que o 

brasileiro vem se acostumando a ver. No 
momento em que o câmbio estável explo
dia, em 1999, as pequenas casas bancárias 
recebiam ajuda milionária, em dólares, 
sem qualquer justificativa que se susten
tasse. E não há esclarecimentos à vista. 

Em junho, mais uma vez os senado
res ouviram as explicações para os casos 
dos bancos FonteCindam e Marka, que re
sultaram em prejuízos de mais de US$ l ,6 
bilhão, e não perceberam um encaixe per
feito entre denúncias, suspeitas e explica
çõe . Para ajudar o índice de dúvidas, o 
principal beneficiário da ação do Banco 
Central continua foragido na Itália. O 
banqueiro Salvatore Cacciola, do Marka, 
aproveitou o relaxamento da prisão para 
evadir-se e proteger-se sob a dupla cida
dania de que goza. 

As explicações têm ficado a cargo 
das autoridades monetárias. O ministro da 
Fazenda, Pedro Malan, passou nada me
nos que sete horas na Comissão de As-

suntos Econômicos do Senado, e isentou
se de culpa, afirmando não ter tido qual
quer ingerência no assunto. Cacciola foi 
apontado, pela imprensa, como um chan
tageador do então presidente do BC, Fran
cisco Lopes, sob cuja gestão se deu a ope
ração. A chantagem teria forçado o socor
ro, pois Cacciola soubera que informa
ções privilegiadas teriam sido cedidas por 
Lopes a alguns interlocutores amigos. 

Até agora, o socorro tivera como mo
tivação um suposto risco para o sistema fi
nanceiro nacional, caso o FonteCindam e 
o Marka quebrassem, embora fossem mui
to pequenos. A posição de Malan, de que 
desconhecia a operação, desclassifica o 
socorro como emergência, pois o ministro 
da Fazenda não seria mantido alheio a is
so. Se não soube mesmo, não havia emer
gência e a explicação deve ser outra - re
clamou o procurador Artur Gueiros, que 
investiga o assunto. 

Os depoimentos da diretora Teresa 
Grossi e do presidente do BC, Armínio 
Fraga, tampouco ajudaram. Se os bancos 
quebrassem, não haveria qualquer proble
ma, disse Teresa, aumentando o tamanho 
da interrogação sobre o assunto. • 
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Tumulto frustra marcha 
dos 50 mil pela ética 

A
MARCHA CO fTRA A CORRUPÇÃO 

e o apagão. liderada pela Cen
tral de Movimento Populare e 
pela Central Única do Traba
hadore . mo im nt u Bra ília 

no dia 7 d junho. Cerca de ~o mil pe o 
ocuparam a Esplanada do 1ini tério . em 
frente ao Congre o a ional. para pedir a 
in talação da CPI da Corrupção e criticar o 
governo por ter produzido a cri e energéti
ca. Prevista, inicialmente. para e chamar 
'Marcha do 200 mil", a manife tação pre
tendia reeditar a "Marcha do 100 mil", de 

ago to de 1999. no 
entanto acabou 
tumultuada, tor

nando- e uma 
das mai vi
olentas já 

id em Bra ília d poi da abe11ura d mo
ráti a. 

0 redid om p drada por grupo 
d p1111k , re pon á ei por t do o tu
multo em manife ta õe na apitai, o 
poli iai militar que. hora ante di tri
buíram nota de apoio à manife tação, rea
giran1 om bomba de borracha e de g·ás 
la rimog'neo. 

A tropa de choque da PM avançou 
contra o punks e ei policiai foram feri
do . A fumaça das bombas invadiu o palan
que principal da manifestação, obrigando o 
pre idente de honra do Partido do Traba
lhadores, Luís Inácio Lula da Silva, a abre
viar seu di curso. Lula que fez referências 

baixos alário dos po
liciais, deixou o palan
que com os olhos 
vermelhos em con

seqüência da fumaça. 
o seu discurso, o lí

der peti ta, em fazer qual
quer referência à campanha 

presidencial , disse que a corrup-
ção no Brasil se traduz "pelas crianças 

que morrem de diarréia, pelas adolescentes 
com menos de 14 anos que são obrigadas a 
se prostituir, pelo arrocho salarial contra os 
trabalhadores e pela ameaça de blecaute em 
todo o país, porque o governo prefere man
ter os juros altos para atrair os investidores 
ao invés de investir no setor de energia". 

Com exceção de Lula, o palanque, 
desta vez, não contou com a presença de 
líderes nacionais de partidos oposicionis
tas. Nem Leonel Brizola, do PDT, nem 
Miguel Arraes, do PSB, partíciparam da 
manifestação. A prefeita de São Paulo, 
Marta Suplicy (PT), uma das oradoras 
previstas, sequer se deslocou a Brasília. O 
governador de Minas Gerais, Itamar Fran-

o (PMDB), chegou a anunciar sua dispo
ição de participar da marcha, mas acabou 

por faltar. O líder do Partido Liberal na 
Câmara, deputado Valdemar Costa Neto 
(SP), que horas antes recebera Lula para 
negociaçõe em torno de uma aliança na 
campanha presidencial , foi vaiado duran
te todo eu discurso. 

Acesso interditado 
Nos dias que antecederam à marcha, 

integrantes da organização chegaram a 
comentar com a Central de Movimentos 
Populares que temiam "perder o controle" 
do ato. Por isso, preferiram não estimular 
a ida a Brasília. Apesar di sso, 736 ônibus 
de todas as regiões do país chegaram à ca
pital a tempo de participar do ato. Outros 
200 ônibus perderam a manifestação que 
paralisou a capital no maior engarrafa
mentÓ que já aconteceu na cidade. 

Por determinação do governador do 
Distrito Federal , Joaquim Roriz (PMDB), 
todas as vias de acesso à Esplanada dos 
Ministérios foram interditadas, provocan
do engarrafamento. Roriz mandou 4.500 
policiais para as ruas e o presidente da Re
pública em exercício, deputado Aécio Ne
ves (PSDB), telefonou para o líder do PT 
na Câmara, Valter Pinheiro, dizendo que a 
praça em frente ao Palácio do Planalto es
tava liberada para a manifestação. 

Aécio chegou mesmo a oferecer uma 
audiência à organização do movimento, 
mas Valter Pinheiro respondeu que não 
havia necessidade, porque a reivindicação 
principal da marcha era a abertura de uma 
CP! da Corrupção, "assunto para ser trata
do no Congresso Nacional", disse o líder 
do Partido dos Trabalhadores. (Memélia 
Moreira) • 
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O q~e eles d1:zerrz ... 

A CRISE ÉTICA 

"Não sei de onde veio 
esse dinheiro. Não deve ter 
sido de algo ilícito" 

Eduardo Jorge Caldas 
Pereira, ex-secretário-geral 

da Presidência, sobre os 
R$172 mil depositados em 4 de 
maio de 1998 em uma de suas 

contas bancárias, em novo 
depoimento no Senado 

"Ética depende de cada 
povo, de cada momento" 

Gilberto Mestrinho, senador 
(PMDB-AM), novo presidente do 

Conselho de Ética do Senado 

"(O Brasil) é um território 
livre para o colonialismo e o 
poder colonial é um poder 
que carrega consigo a capa
cidade de corromper" 

Edmundo Fernandes Dias, 
professor aposentado 

da Universidade de 
Campinas e secretário-geral da 

Associação Nacional dos Docentes 
de Ensino Superior (Andes) 

"O país não tem feito ne
nhum trabalho nessa área 
(luta contra a corrupção)" 

Eduardo Capobianco, 
presidente da organização 

Transparência Internacional, ao 
divulgar que o Brasil está em 48º 
lugar na lista dos 91 países mais 

corrompidos, com nota 4 
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''A nação inteira, de re
pente, se sentiu sacudida 
pelo horror dessa doença 
ética" 

Jurista Gofredo da Silva Telles 

"O povo pode ser enga
nado. Mas todo o povo não 
pode ser corrompido e é 
com isso que contamos no 
momento" 

Gofredo da Silva Telles, 
jurista, apontando 
a corrupção como 

verdadeira saúva do Brasil 

''A campanha explícita 
contra o Poder Legislativo 
vai nos levar à verticalização 
do poder. Vai facilitar a im
plantação do poder econô
mico que tudo compra, até 
mesmo consciências" 

José Roberto Battochio, 
deputado federal (PDT-SP) e 

ex-presidente da OAB, analisando 
o quadro institucional do país 

''A possibilidade de re
eleição do presidente cum
priu um papel destruidor. A 
reeleição é sempre uma 
porta aberta para os regimes 
autocráticos, uma porta 
aberta para diferentes cor
rupções. Só a alternância de 
poder tem capacidade para 
depurar os desvios e irregu
laridades" 
Deputado José Roberto Battochio 

"É importantíssimo que o produto agrícola 
brasileiro também tenha facilidades de 
acesso a todos os mercados. Mas as mes
mas condições têm que ser dadas aos pro
dutos industriais. Caso contrário, livre co
mércio é balela, é enganação" · 

Luiz Carlos Delben Leite, presidente da Abimaq 

"O peso da burocracia que se abateu 
sobre as universidades constitui um convi
te ao pensamento técnico e burocratizado, 
desencorajando as manifestações propria
mente intelectuais" 

Milton Santas, geógrafo, falecida em junho 

"As atuais formas de sua inserção (do 
Brasil) na globalização supõem o abando
no da idéia de projeto nacional e produzem 
um claro retrocesso econômico e social" 

Geógrafo Milton Santas 

"O que nos falta é construir uma propos
ta mínima de consenso, que pudesse ser dis
cutida com nosso povo e contribuísse para a 
conscientização e organização de nosso 
povo" 

Representantes da movimenta saciai que 
promovem debate em São Paula, em julho 

"A tudo isso os especialistas do TSE res
pondem com evasivas, impedindo a análise, 
pelos partidos políticos, dos programas de 
computador que controlam as máquinas, sob 
o pretexto de segurança nacional, ao arrepio 
da lei que garante aquele acesso de forma 
irrestrita" 

Cláudia Andrade Rêga, perita judicial 
em Informática, sabre a fragilidade 

técnica das umas eletrônicas 

"O Fernando Henrique, se tem cartaz no 
exterior, deve usar a projeção e mandar es
ses caras (empresas dos EUA e da Europa) 
virem para cá produzir turbinas a gás. E pre
ciso botar o prestígio dele na prática" 

Antônio Ermírio de Moraes, empresário, em Zero Hora, 
criticando a reserva do mercado nacional para 

empresas de fora, que só querem exportar para cá 
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Sem igualdade de tratamento, 

28 

Líder empresaríal destaca seus temores de que um bloco contínental, 
onde reste ao Brasíl apenas o papel de exportador de commodítíes, 

é uma ameaça ao futuro nacíonal 

pre idente da o ia a 
Brasileira da Indú tria de 
Máquina e Equipamento 
(Abimaq) e em abril reveu 
uma afirmati a arta ao 

chanceler Cel o Lafer. lan1entando o afas
tamento do embaixador amuei Pinheiro 
Guimarãe da direção do ln titulo de 
Pesqui as de Relações lntemacionai do 
Itamarati, depoi de uma conferência em 
eminário promo ido pela Abirnaq. O di

plomata cometera. na vi ão da chancelaria. 
o pecado de opor- e publicamente ao proje
to de o Brasil aderir à futura Área de Livre 
Comércio das Américas (Alca) no termo 
pretendidos pelos Estados Unidos. 

Líder de importante egmento da in
dústria brasileira, Delben Leite participa 
dos temores de que concessões por parte do 
governo levem a Alca a se tomar um marco 
negativo para as futuras gerações de brasi
leiros. E define-se com clareza quanto a es
se projeto de livre mercado continental: 
"Será que ao Brasil está determinado só e 
previamente o papel de país produtor de 
commodities no mercado internacional? 
Se é isso, eu sou contra a Alca e sou contra 
a globalização. Se é essa a postura, eu sou 
contra. Tem que ser dada ao Brasil a mesma 
oportunidade que todos tiveram de partici
par do mercado de produtos industriais em 
todo o mundo. Claro que é importantíssimo 
que o produto agrícola brasileiro também 
tenha facilidades de acesso a todos os mer
cados. Mas as mesmas condições têm que 
ser dadas aos produtos industriais. Caso 
contrário, livre comércio é balela, livre co
mércio é enganação, é engodo e não vai 

ceiro mundo. o indu triai aponta a impor
tância do etor público como indutor do de-
en oi imento e cita o exemplo do pró

prio Estado Unido , onde vastos progra
mas público ão concebidos para movi
mentar a máquina científica, técnica e pro
dutiva do país. "Apesar dos problemas eco
nômico , ociai e políticos brasileiros, não 
podemo eliminar nos a visão de médio e 
longo prazos obre o que queremo para a 
nação", adverte o empresário paulista. Leia 
a íntegra da entrevista concedida por Del
ben Leite ao jornalista Álvaro Queiroz. 

O presidente da República revelou-se 
empenhado em estimular o debate sobre a 
Alca. Quais são os indicadores do estímu
lo prometido? 

Luiz Carlos Delben Leite - Há, sim, 
interesse em debater riscos e promessas fu
turas sobre a inserção do Brasil na Alca. O 
diretor da Câmara de Comércio Exterior, a 
Camex, Roberto Gianetti da Fonseca, por 
exemplo, está constantemente tratando do 
assunto em palestras e entrevistas, defen
dendo princípios de concorrência no merca
do globalizado que atendam aos interesses 
do país. O ministro de Relações Exteriores, 
Celso Lafer, pediu publicamente a partici
pação do empresariado nas discussões so
bre a Alca. A Abimaq está fortemente em
penhada nesse debate. Fizemos, em março, 

o eminário "Alca: ri co do presente, me
ta do futuro", que pretendemos realizar 
proximamente na Câmara Federal em Bra-
ília. Debate existem mas eles precisam 
er ampliado fortemente, poi decisõe er

radas sobre a Alca podem comprometer o 
futuro da próxima gerações de brasileiros. 
O programa de racionamento de consumo 
de energia elétrica, que revela a imprevi
dência do poder público frente a um setor 
prioritário e estratégico para o nosso desen
volvimento, tem o agravante de colocar co
mo secundário o assunto Alca, embora a ele 
também e teja intimamente relacionado. 
Nossa entrada no bloco comercial liderado 
pelo Estados Unidos - que poderá até ofe
recer oportunidades vantajosas para o Brasil 
- será um fracas o sem a infra-estrutura 
adequada. A de energia é uma delas. Apesar 
dos problemas econômico , sociais e políti
cos brasileiros, não podemos eliminar nossa 
visão de médio e longo prazos sobre o que 
queremos para a nação. 

Como concebe a agenda positiva que 
sugeriu ao governo? 

LCDL - Enviamos em maio carta ao 
presidente Fernando Henrique Cardoso, 
propondo uma "agenda nacional positiva" 
para o país, relacionada ao debate sobre a 
inserção do Brasil na Alca. É preciso reco
nhecer, primeiro, que o presidente da Repú
blica fez, recentemente, na Reunião de Cú
pula das Américas, um corajoso, lúcido e 
oportuno pronunciamento com vistas à for
mação da Alca. Nossa proposta de agenda 
positiva envolve uma série de pontos, desde 
a urgente complementação da reforma tri-
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livre comércio é enganação 
butária, antiga reivindicação do empresa
riado e da sociedade, passando pelo forta le
cimento de etores produtivos e pela indu
ção de um verdadeiro salto tecnológico das 
empresas do país, até o papel do setor pú
blico no desenvolvimento da economia. É 
o caso dos Estados Unido , que garantem, 
sem subsídios, permanente modernização e 
irrigação de recursos para toda sua econo
mia, via participação da indústria, universi
dades e in titutos de pesquisa na execução 
dos seus orçamentos de defesa e do progra
ma espacial. 

E bom ressaltar que somos contrários 
aos subsídios para os etores produtivos, ex
cetuando-se situações como a da agricultu
ra, quando outros países os utilizam. No ca
so do norte-americanos, eles têm amplo 
programa de defe a que promove desenvol
vimento em muita áreas, como os têxteis, 
com roupas especiai , que depois são ab or
vidas pelo mercado em geral, até calçado , 
química fina, novos materiais, aço, teleco
municaçõe e informática. Assim nasceram 
os telefones celulares, a internet e outras 
inovaçõe revolucionárias. 

Defendemos, po1tanto, a criação de 
programas adequados às condições e limita
ções bra ileiras, que estimulem altos tec
nológicos, tanto na área industrial, como em 
outros setores, a exemplo da educação, ha
bitação e aúde. 

Em que condições a Atea poderá vir 
a ser benéfica, particularmente ao Brasil? 

LCDL - Eu sou a favor da Alca, desde 
que nós tenhamos garantido o acesso dos 
nossos produtos industriais, não só agríco
las, para os mercados mais desenvolvidos. 
O grande erro que se tem cometido é que, 
em todas as discussões de que o Brasil par
ticipa, dá-se uma tremenda importância aos 
produtos agrícolas e pouquíssimo se fala 
dos industriais. Por quê? Será que o Brasil 
só pode ter o papel de país produtor de 
commodities no mercado internacio-
nal? Se é isso, eu sou contra a Alca 
e sou contra a globalização. 

Tem que ser dada ao Brasil 
a mesma oportunidade que 
todos tiveram de participar do 
mercado de produtos indus
triais em todo o mundo. 
Claro que é importantís-
simo que o produto 
agrícola brasileiro 
também tenha faci-
1 idades de acesso 
a todos os mer
cados. Mas 
as mesmas 
condições 
têm que 
ser da
d a s 

Entre o Mercosul e a Alca, qual seria a os 
a nossa melhor opção, 110 momento? 

LCDL - Obviamente, precisamos ter 
o Mercosul fo1talecido, para ganharmos 
melhore condições de negociação no am
biente da Alca. O Brasil precisa, portanto, 
contar com a recuperação da economia ar
gentina, apesar dos sérios problemas que 
ela enfrenta, especialmente por causa da po
lítica cambial que adotou com a paridade 
peso-dólar. 
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produtos industriais. Caso contrário, livre 
comércio é balela, livre comércio é engana
ção, é engodo e não vai atender aos nossos 
interesses. Precisamos de garantia de livre 
acesso aos mercados, inclusive às tecnolo
gias, aos financiamentos e a todos os benefí
cios com que contam os nossos parceiros. 
Poderíamos, por exemplo, negociar na 
inserção do Brasil na Alca algo que já se fez 
no passado, como o Plano Marshall, como a 
Uruão Européia fez, concedendo bilhões de 

dólares em empréstimos a fundo 
perdido para o desen

vol virnento da 
Espanha e de 

Portugal. O 
Brasil, em 

hipótese 
algu-
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ma, poderia, nas mesmas condiçõe . pedir 
200 bilhões de dólare para a modernização 
de seu parque produtivo. 

Qual o quadro ahtal da eco110111ia bra
sileira frente às promessas da Alca? 

LCDL - Ninguém pode de prezar um 
mercado que poderá ter a participa ão d -l 
paí e , à exceção d Cuba. Acont e qu . 
neste universo. o Brasil terá de abrir u 
fronteira para o Estado Unido , qu tem a 

rn 
finan iro d Bra il. ' arcamo om o 
IPI. d qu 'mm i nto hoj recai o
bre toda a produ ão d máquina e equi-

pamento , nã há po ibi

''o Brasil, em hipótese alguma, poderia, 
nas mesmas condições do Plano 

Marshall e da ajuda da UE à Espanha 
e a Portugal, pedir 200 bilhões de 
dólares para a modernização de 

seu parque produtivo 
11 

lidad de rédito por parte 
do adquirente. ó arca
mo com a in idência do 
ISS, que incide obre todo 
o erviço contratado e 
que e acumula no custos 
finai do produto , o que 
não acontece no nos os 
concorrentes principai no 
mundo. Temos ainda a 

mai eficiente economia do mundo e as 
maiores escalas de produção. Para que po -
amo pen ar nes a po ibilidade, temo de 

cumprir uma tarefa de casa muito ampla. 
tanto os empresários, como o trabalhado
res, a sociedade em seu conjunto e o gover
no brasileiro que a representa. 

O segmento de bens de capital no Bra-
il, mais especificamente máquinas e equi

pamentos, é composto de aproximadamen
te 30 setores, onde predominam as peque
nas e médias empresas - cerca de 70% do 
total. Temos exportações da ordem US$3,5 
bilhões ao ano, concentradas certamente 
naquelas empresas de maior porte, e uma 
parte distribuída entre pequenas e médias. 
O Brasil, antes de tudo, precisa vencer 
questões estruturais internas para ganhar
mos competitividade e conseguimios ex
portar além desses US$3,5 bilhões. 
Quando conseguimos exportar volumes 
significativos, estamos fazendo quase que 
um milagre. Exportamos junto com nossos 
produtos uma legislação trabalhista absolu
tamente rígida, cara sob todos os aspectos, 
e uma carga tributária enomie e absoluta
mente desproporcional à carga tributária 
que incide, por exemplo, sobre os bens de 

incidência do PIS, da Cofins e 
da própria CPMF ao longo da no a cadeia 
produti a. Considerando cinco etapas de 
fabricação e uma de comercialização, que 
eria a média do etor, tais imposto che-

gam a 9,98%, quase 10% sobre o preço 
final dos nos os produtos, quando compara
dos os mesmos produtos, se importados de 
outras origens. 

Nosso poder de competiçiio está então 
muito prejudicado? 

LCDL - Nossa dificuldade de compe
tição acontece no mercado externo e tam
bém no mercado interno, porque, para com
petir com esses produtos, temos uma carga 
que não incide sobre os importados. Fora 
isso, existe a questão do custo do capital. 
Temos por aqui uma taxa média de 17%, 
18%, 19%, 20% de juros ao ano. Em contra
partida, as taxas vigentes nos Estados Uni
dos, que estão sendo mais reduzidas, vão de 
5% a 9% ao ano, tanto para investimento, 
quanto para capital de giro. E qual é a estru
tura das nossas universidades e quais são os 
instrumentos que nós temos para trabalhar
mos juntos com as nossas universidades 
para desenvolver tecnologia internamente? 

ní qu t m e !ruturas ao m no par ci-
da àquela qu ig m no paí e mais dc-

n I ido , pe ialm nt E tado Uni-
do ? rá qu n · temo hoje universidade 

m u orpo d nte r alm nte preparado 
oltad a trabalhar junto com o etor pri

ado na bus a de maior eficiência no seto
re produtivo ? Po o ate lar que não. Ainda 
re ta uma outra que tão que me parece mui
to imp011ante, que é a que tão das escalas de 
produção. O Bra il , com açõe de governo 
também, precisa de envolver novos merca
do , a exemplo da China, da África do Sul, 
entre outro . Enquanto uma indústria bra i
leira de máquinas e equipamentos vende 100 
máquina de um determinado tipo, por ano, 
para o Bra il e para o exterior, as nossas con
correntes dos Estados Unido estarão produ
zindo mil máquinas, 1.500 máquinas, duas 
mil máquinas. E escala de produção é fun
damental para determinar os custos finais de 
um produto. 

Falta ao Brasil, então, planejamento e 
programas de dese11volvime11to? 

LCDL- Independentemente da Alca, a 
olução dessas questões é indi pensável para 

o desenvolvimento brasileiro. Nós estamos 
vendo o processo de globalização avançar 
de forma célere e profunda, de certa forma 
inexorável , porque todas a forças do mundo 
acabam nos levando para essa realidade. Te
mos de fazer uma grande lição de casa num 
prazo muito curto. Mas temos também as 
lições nossas, de dentro das nossas fábricas. 
Muito já se fez. Eu tenho certeza de que a 
grande maioria das nossas indústrias adotou 
novos métodos de gestão, novas fomias de 
produção.já fizeram a reengenharia dos seus 
produtos, já procuraram racionalizar de to
das as fomias, mas ainda nos resta uma tare
fa enorme. Temos, na verdade, que moderni
zar e atualizar os nossos parques produtivos, 
cuja modernização está muito longe ainda 
de alcançar os níveis necessários para que 
possamos competir com a indústria mundial. 
Por quê? Porque os volumes de investimen
to em máquinas e equipamentos no Brasil, 
nos últimos anos, estão aquém daquilo que 
se observa nos países mais avançados. 

O investimento em máquinas e equipa-
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mentos no Brasil, na década de 80, girava 
em torno de 8% do Produto Interno Bruto. 
No ano de 1980, foi de 12%, alguma coisa 
próxima a 30 bilhões de dólares. Nos últi
mos anos, es e valores não têm ultrapassa
do a casa do 20, 21, 22 bilhões. Só que em 
80 nós tínhamos uma densidade populacio
nal menor; hoje temos outra, maior, mais 
de envolvida e mais complexa. As necessi
dades da sociedade brasileira se ampliaram. 
É assustadora a comparação de investimen
tos per capita em máquinas e equipamentos. 
Em 1997, o Brasil investiu algo como 200 
dólares. A Alemanha investiu cerca de 
1.200 per capita; a Itália, 860; os Estados 
Unidos, algo superior a dois mil per capita. 
Isso foi em 1997. Em 1998, os valores no 
Brasil diminuíram. Em 99, diminuíram no
vamente e em 2000 melhoraram um pouco. 
Nós estimamos ter terminado o ano 2000 
com algo próximo a 120 ou 130 dólares per 
capita. Ora, as economias mais avançadas 
estão investindo no mínimo sete, oito vezes 
mais do que o Brasil. 

O nosso parque produtivo, conseqüen
temente, e tá envelhecido e envelhecendo a 
cada ano que passa. Apesar disso tudo - se 
adotarmos uma agenda de desenvolvimento 
adequada, mesmo com as nossas limitaçõe 
-, poderemos pensar, de fato, na vantagens 
do mercado brasileiro, com 165 milhões de 
potenciais compradores, dos quais cerca de 
11 O milhões são realmente compradores e os 
outros 50 infelizmente ainda não são com
pradores. Por i so, o Brasil é essencial para a 
formação da Alca. Se chegarmos lá, e tare
mos agregando o poder de consumo de 260 
milhões de norte-americanos com uma 
renda per capita média de 36 mil dólares e 
mais todos os demais países da América 
Central, da América do Sul e da própria 
América do Norte. 

Nós precisamos reconhecer que esse é 
o lado da grande oportunidade que a Alca 
pode nos oferecer, porque poderíamos estar 
ganhando novas escalas com a abertura 
desses mercados. 

O chanceler Celso Laje,; através da 
imprensa, revelou a crença em que os 
Estados Unidos vão ceder no processo de 
criação da Atea. Que tipo de concessão a 
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Abimaq espera dos norte-americanos? 
LCDL-0 Itamarati tem adotado uma 

política adequada até aqui. Consideramos 
necessário que o Brasil se sente à mesa de 
negociações com a clareza de que, para obter 
as vantagens da Alca, vai precisar negociar 
com muita firmeza. Nós temos de ter meios 
de impedir que as leis anti-dumping, que são 
aplicadas em função dos lobbies das empre
sas norte-americanas, deixem de ser como 
são hoje. É preciso dar à empresa brasileira 
o mesmo tratamento que dão à empresa 
norte-americana. É preciso eliminar todas as 
demais medidas protecionistas e permitam 
realmente que a propalada livre concorrên
cia aconteça em relação ao mercado dos Es
tados Unidos e canadense. 

Como devem agir os países chanwdos 
emergentes para escaparem da armadilha 
que muitos observadores identificam no 
conjunto Atea, Organização Mundial do 
Comércio (OMC) e a possível área de livre 
comércio com a União Européia? 

LCDL - Temos de 
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Qual a contribuição do embaixador 
Samuel Pinheiro Guimarães para o debate, 
ainda incipiente, sobre a Alca e a economia 
mundial em geral? 

LCDL - O embaixador Samuel Pi
nheiro Guimarães, um claro opositor ao 
ingresso do Brasil na Alca, foi um dos pales
trantes do seminário realizado em março na 
Abimaq. Ele, inteligentemente, deu uma 
importante contribuição ao debate do tema. 
Falou em nome pessoal, o que destacou mais 
de uma vez, mas integrava na época o insti
tuto de estudos do Itamarati - que deve obe
decer às normas de política externa do país, 
na visão do ministro Lafer. Acabou afastado. 
Contra um eventual gesto de censura em seu 
desligamento do cargo - que o ministro ne
ga - , prestamos solidariedade a ele. O me
lhor debate supera as divergências e encon
tra as luzes de solução. 

Por conta da liberdade de que o capi
tal intemacional passou a desfrutar 110 

Brasil e da internacionalização das gran-

cuidar de tratamento 
recíproco, tanto na Alca 
quanto na União Euro
péia, como na busca de 
acordos bilaterais que 
contribuam para ampliar 
nossas escalas de produ
ção. A Alca, sem o 
Brasil, não existirá. Mas 
não podemos nos fechar 
às negociações em curso. O 

"Abrir o mercado brasileiro, sem prepa
ro prévio, sem uma agenda de inserção 
que vigore igualmente depois de 1º de 
janeiro de 2006, será um desastre para 
a indústria brasileira e, conseqüente
mente, para a sociedade em gerai" 

país precisa estar preparado para assumir um 
papel vantajoso nos blocos comerciais do 
futuro. Não podemos ser imprevidentes, des
cobrindo no dia 31 de dezembro de 2005 que 
poderemos ser, no dia seguinte, um integran
te do bloco, com a manutenção de seus ,is
cos e a limitação de suas vantagens. Abrir o 
mercado brasileiro, sem preparo prévio, sem 
uma agenda de inserção que vigore igual
mente depois de Iº de janeiro de 2006, será 
um desastre para a indústria bra ileira e, con
seqüentemente, para a sociedade em geral. 
Além das questões estruturais, o Brasil deve 
considerar também, é claro, todos os demais 
fatores geoeconômicos e geopolíticos. 

des empresas brasileiras de economia 
mista, as transnacionais, direta ou indire
tamente, ampliam no país os espaços 
geoeconômicos antes ocupados pelo capi
tal brasileiro. Como recuperar esses espa
ços perdidos? 

LCDL - Só é possível recuperá-los 
com a modernização de nossa economia, 
de nossas indústrias e com as mudanças 
estruturais que repetidamente propomos, 
tanto na Abimaq, quanto em outras entida
des empresariais. Trata-se, assim, do me
lhor caminho para que sejamos fornecedo
res globais. • 
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'O sonho de Rose 
Dez anos depois' 

Tetê Duche 

E
RA EM CARTAZ I A PR! •cm 1 

CAPITAJS oo PAÍ um filme que 
mere e a atenção de tod que 

nda acreditam na força tran -
fom1adora de e lutar por um 

ideal e e tão enojado om a lama que 
escorrega das CPis da corrupção que en
volvem o político de Brasília. Trata- e do 
documentário O sonho de Rose - de;, anos 
depois. da diretora e produtora Tetê Mo
raes, que não resi tiu à curio idade em 
aber como e encontrariam o pequenos 

agricultore dez ano após a ocupação da 
Fazenda Annoni, em 1985. Retomar ao 
lugar onde cerca de 1.500 famílias - mais 
de quatro mil pessoas - estavam acampadas 
em barracos de lona, reivindicando a 
desapropriação de terras improdutivas na 
periferia de Porto Alegre, foi no mínimo 
instigante para ela. 

Rodado no final da ditadura militar e 
início da Nova República, Terra para Rose 
é um filme ímpar pela força da sua temáti
ca. Primeiro documentário a denunciar a to
tal ausência de uma política oficial consis
tente voltada para a reforma agrária no 
Brasil, o filme dirigido por Tetê Moraes 
narra o drama dos camponeses do Movi
mento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST) durante a marcha de 28 dias, quan
do eles percorreram, a pé, 400 quilômetros 
até a capital gaúcha. Terra para Rose gerou 
reflexões e debates na sociedade civil por
que comprovou toda a negligência das au
toridades ao incluir, em seu desfecho, a 
morte de uma camponesa atropelada por 
um caminhão jogado contra os manifes
tantes do MST, em 31 de março de 1987. A 

Documentarista 
reencontra 

personagens de seu 
longa-metragem 

e relata um Brasil que 
pode dar certo 



tragédia fez da vítima, Roseli Correa da 
Silva, a mi litante-símbolo para o filme 
Terra para Rose. A obra emocionou o 
público e consagrou a can·eira da diretora 
Tetê Moraes, que conquistou inúmeros 
prêmios no Brasil e no exterior. 

Dez anos após o encontro da docu
mentarista com seus protagonistas, muitas 
questões precisavam ser respondidas à mu
lher Tetê Moraes. Que fim levou aquelas 
famílias? Onde estaria o viúvo de Rose, 
que deixou três filhos pequenos? Estariam 
passando dificuldades? A agricultura co
operativada é uma solução para os peque
nos agricultores ou não? Voltar à Fazenda 
Annoni e arredores de Porto Alegre foi in
dispensável para ela. O resultado final de O 
sonho para Rose - dez anos depois é um 
relato emocionante de faIT111ias que apos
taram no trabalho solidário. Em todos os 
entrevistados há uma concordância de opi
niões. "Ouvi relatos sinceros", afirma adi
retora. "Eles me diziam: eu estou feliz! A
cho que O sonho de Rose mostra a força do 

A agricultura familiar, tema do filme, dá certo, 
diz a diretora, embora a tradição brasileira 
seja do latifúndio. A fita revela contradições 
que prejudicam o campo 
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trabalho em faIT1J1ia e das pequenas coope
rativas. É a vontade política deles. Obvia
mente, o modelo da agricultura brasileira 
não é um modelo de agricultura familiar. É 
a exploração agrícola por grandes empresas 
exportadoras. Então, é gratificante, como 
diretora e produtora, ver a trajetória desses 
pequenos agricultores retratada em filme. 
Eles não viraram populações de rua em 
uma grande cidade como Porto Alegre. A 
questão social é um tema que sempre me 
instigou e eu gosto de histórias que dão 
certo", argumenta a documentarista. 

Com essa realização, Tetê Moraes 
conquistou o prêmio Margarida de Prata, 
em 1987, conferido pela Conferência Na
cional dos Bispos do Brasil (CNBB), por 
mostrar um modelo do Brasil que pode dar 
certo. Basta que se desenvolva junto às co
munidades de camponeses uma agricultura 
voltada para as agrovilas e sistemas pró
prios de produção. Nesse retomo à Fazenda 
Annoni, em 1997, a diretora produziu mais 
de 60 horas de depoimentos que lhe rende
ram 106 minutos de gravação em vídeo, fi
nanciado pelo Instituto Nacional de Coloni
zação e Reforma Agrária (Incra) junto ao 
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Programa de De envolvimento da a õe 
Unidas (Pnud). Para tran fornw o Sonho 
de Rose de vídeo em película. um trabalho 
tecnicamente mai ofi ticado. Tetê Morae 
obteve finan iamento da BR Petrobrá 
Di tribuidora. atravé da Lei Rouanet de 
Incentivo à Cultura. A atriz Lu élia an
to participa como narradora do filme: .. Já 
há muito que me relaciono om te tema. 
Que bom que, como obra de arte inema
tográfica traga um apoio on i tente à 
que tão da reforma airrária no Bra il.'' O 
cinegrafi ta Ce ar Morae a ina a foto
grafia e o antor e compo itor Chi 
Buarque cedeu a an ão A semame1110, 
que compô para o CD que a ompanha o 
livro de foto Terra. de eba tiào 
Salgado. A trilha onora ompo ta e pe
cialmente para o filme. a partir da can ão. 
é do mae tro e arranjador Luiz Claudio 
Ramo. 

"Ape ar de todo o de ga te em pro
duzir um filme com e a temática no 
Brasil. encontrei algun oási com pe -
oa dedicadas para integrar a equipe". a

valia a diretora que doará para o pe
quenos agricultore do MST uma parcela 
da tiragem da venda do CD . João Pedro 
Stédile, coordenador nacional do movi
mento afirmou que este filme é, "acima 
de tudo, uma elegia feita com arte ao 
humanismo. Documenta como as mulhe
res sem terra, apesar de todos os sacrifí
cios e humilhações e exclusão que o sis
tema lhes impõe, acabam todo dia recons
truindo a pos ibilidade de uma vida me
lhor. E provam, com a trajetória de dez 
anos de suas vidas, que a reforma agrária 
pode ser um caminho para levar o desen
volvimento ao meio rural". 

Foi considerado o melhor documen
tário pelo júri popular em todos os festivais 
em que participou: no Festival BR, na 24ª 
Mostra Internacional de São Paulo, no 22º 
Festival dei Nuevo Cine Latinoamericano 
de Havana (Cuba) e Menção Honrosa do 
Júri de Jovens no Cinema Brasileiro de Pa
ris, no início deste ano. Apesar dessa re
ceptividade popular, Tetê Moraes lamenta 
que o mercado ainda seja tão perverso e 
fechado para o filme nacional. "Principal-

Embora retratando um tema de máxima atualidade no país, o filme não terá facilidades 
de circulação no circuito 

mente para a categoria de documentário 
com uma temática política atual e polêmi
ca. O que, muitas veze , afasta o intere e 
de di tribuidore e exibidore e até do pa
trocinadore . Co tumeiramente, e e pro
fi ionai tiram o filme de cartaz, impo si
bilitando que rendam bilheterias", anali a 
Tetê Moraes. 

Ela agradece, porém, o apoio da 
RioFilme na viabilização de cópias 
desse seu longa-metragem para exibições 
formadoras de novas platéias, como o 
projeto "Escola - o cinema como recurso 
didático", em São Paulo, Rio Grande do 
Sul , Pernambuco, Ceará e Minas Gerais. 
"São sessões especiais e gratuitas para 
favorecer a troca de experiências entre 
professores e alunos. E um poderoso 
instrumento para a compreensão da nossa 
realidade através de temas como natureza, 
aproveitamento do solo, produção agríco
la, novas formas de organização de tra
balho, além de novas alianças e parce
rias", prevê a documentarista. 

Tetê Moraes revelou ainda que, duran
te as filmagens com esses pequenos agri
cultores da Fazenda Annoni, a única família 
que não estava assentada era, curiosamente, 
a família de Rose. Logo, a mulher protago
nista de toda essa revirada na carreira dela e 
mil itante-símbolo da luta defendida pelos 

integrantes do MST. Tetê Moraes explica 
que ele , traumatizados com a tragédia, se 
mudaram para uma cidadezinha próxima ao 
acampamento. O viúvo, Jo é Correa da Sil
va, é pintor de paredes, e a mais velha dos 
três filhos, Yanisa, empregada doméstica. 

Tetê Moraes não gostou do que viu, 
porém gravou seus depoimentos em vídeo. 
Essa primeira versão foi amplamente mos
trada aos integrantes do MST de todo o país 
e, num momento de reflexão, todos decidi
ram apoiar o viúvo de Rose, que conseguiu, 
junto ao Incra, um pedaço de terra. Estava 
assim, para a diretora, realizado o sonho de 
Rose. Definitivamente. 

"A Vem Ver Fi lmes, a minha empresa 
de filmes, paga uma bolsa de estudo para a 
Yanisa. Um curso de secretariado com in
formática foi o que ela escolheu. E o fi lho 
do meio, o Marquinho, completará o En
sino Médio. No ano que vem, ele vai para 
a Escola Agrícola, pertinho dos assentados 
da Fazenda Annoni . É o que eles escolhe
ram. Acho que des e modo um ciclo se 
conclui e se completa. Espero que essa 
bênção que tem acompanhado o Sonho de 
Rose, o filme, o sonho de Rose, pessoa 
sem terra, morta na sua luta, e o sonho de 
Tetê, diretora e produtora, continue prote
gendo o filme e os sonhos de todos nós", 
de eja ela. • 
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C/óudia Nogueiro e Sandro Nedopetalski 
Cód. 85-86448-08-7 
Com os olhos voltados para a força intima é 
que nos revestiremos da capacidade de 

'-'---'------' enxergar a verdadeira essência. 203págs. 
(1 5cmx11 cm). R$10,00 - Editora Brahma Kumaris 
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PRESTES 
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Cód. 020015 
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Prestes abriu seus arquivos de fotos (quatro cadernos de 
fotos, 32 páginas). 324 páginas. RS39,00 - Ed. Mauad 
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escritos por 120 autores de diversas universidades ou pes
quisadores independentes, de vários estados e países, 
de dtterentes visões e posicionamentos. 260págs. 
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DICIONÁRIO DO BRASIL COLONIAL 
(1500 - 1808) 
~onaldo Vainfas (direção) 
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Um manual para o educador 
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homem/mulher. 116 páginas. R$ 14 ,30 - Editora Vozes 
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O DESPERTAR DA ÁGUIA 
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nha, e relaciona a dimensão-águia e a di-

- mensão-galinha com o Universo, a história 
t...,,nanln B• e a pessoa humana. 176 páginas. R$14,00 

Editora Vozes 

A ÁGUIA E A GALINHA 
Uma metóforo da condição humana 
Leonardo Boff Cód. 85-326-1845-6 
Uma história africana proposta ao leitor 
como reflexão de sua propria condição, ori
gem e destino. Se9undo o autor, é preciso 

que se busque o equilíbrio. 208 paginas. R$18,00 
Editora Vozes 
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BRASIL 500 ANOS EM DOCUMENTO 
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Dir: José Maria Rabêlo Cód. BA 7013 . 
A história do primeiro jornal da moderna 
imprensa alternativa brasileira, que nunca se 

u curvou aos poderosos. Mais de 200 repro
duções, murro humor e a narrativa, docu

mentada, da conspiração de direita que levou ao golpe de 
64. 263 páginas. RS34,00 -Editora Barlavento e Arma
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ESCRAVIDÃO OU MORTE 
Jorge Preta de Souza Cód. O l 00-20 
O autor propõe uma questão candente: por 
que lutavam os escravos de uma pátria que 
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escravos como soldados do exército brasilei
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Amado Luiz Cervo e Maria Rapoport 
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Coletânea de ensaios sobre a história dos 
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b=I"==-~ diversos. 501 páginas. R$59,00 - Ed. Mauad 

NAS FRONTEIRAS DO PODER 
Conflito e direito à terra no Brasil do séc.XIX 
Mórcia Maria M. Moita Cód. A-025 
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das relações sociais e de poder no mundo 
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247 páginas - R$21 ,00 -Arquivo Público 
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Relato dramático e fartamente documentado 
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MINAS DO OURO E DO BARROCO 
As rafzes históricas da cultura mineira 
Washington Albino Cód. BA 7014 
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LITERATURA 

A REPÚBLICA DOS BUGRES 
Ruy Tapioca Cód.85.325.1028-0 
O livro surge em um momento oportuno para 
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nossa forma9ão como povo, além de ser 
uma realizaçao literária de fôlego. 532págs. 
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Bernardo Monçona Fernandes 
Cód. 85.326.2345-X 
O autor analisa os processos de formação e 
territorialização do movimento, desde sua 
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para se compreender a trajetória dos sem-terra em todas as 
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GLOBALIZAÇÃO E GLOBOBAGENS 
Verdades e mentiras do pensamento 
econômico 
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•,~.... Renato Guimarães Cód. 0205 
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O ministro e seu minstério 
Angelo de Costro Gomes 
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~ - A fome em meio à abundância constitui o ;2.-;;., maior escândalo nas sociedades atuais. 
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Che Guevara e Raúl Castro Cód. 517 
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produz documentos, fotos e anotações que 
revelam detalhes inédttos. O prof. Emir Sader 

(UerVUSP} faz a apresentação. 306 páginas. R$34,00 
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Dependência externa também em energia 

A
pesar da tentativa de truncar 
o debate em tomo da atual 
cri e de energia. o go emo não 
tem como di farçar o propó ito 

de de e truturar um modelo de ge tão 
que deu prova de efi iência durante qua
se 40 ano e incompatibilizar o i tema 
elétrico nacional com a ua voca ôes 
naturai . 

É lícito, portanto, u peitar de uma 
de ídia governamental propo itada. ta
manhas ão a evidência de uma ri 
que e anuncia a e ganhava ontomo 
cada vez mai claro durante quase I O 
ano . adiada dua veze pela pro i
dencial "mão invi í el". não do mercado. 
mas de São Pedro com chu as al ado
ras que encheram o re er atório da 
usinas. A última foi em 1999. de acordo 
com o relato do presidente do Operador 

acional do Si tema (O S). Mário San
to em recente expo ição perante a Co
mi ão de Infra-Estrutura do Senado. O 
próprio presidente da República quando 
enador já se preocupava com o que vem 

acontecendo hoje e clamava por provi
dências que então já e faziam urgentes. 

A inescapável suspeita de indiferen
ça propositada é reforçada a partir da 
constatação do sonho do presidente Fer
nando Henrique Cardoso de ampliar a 
oferta de energia com o dobro da potên
cia gerada pela usina de Itaipu, através de 
termelétricas movidas a gás natural im
portado da Bolívia e construídas por em
presas de capitais privados, nacionais e 
estrangeiros. A importação do gás é obje
to de acordo firmado pelo próprio pre
sidente FHC com o governo boliviano, 
segundo ele mesmo frisou em entrevista 
na televisão. 

A eletricidade gerada a partir do gás 
natural, sentencia o presidente da Repú
blica, "é a vocação do futuro da energia 
elétrica no Brasil ". Nas palavras do pre
sidente, "é preciso dar utilidade ao gás 
que o Brasil compra obrigatoriamente da 
Bolívia, por força de contrato". Um gás 
muito discutido, por ser considerado 
economicamente inaproveitável. 

"Além disso", acrescenta Fernando 
Henrique, "a energia térmica reduz a de-

penden ia da energia hidráuli a e da in
erteza da chuva ". Foi om ba e n a 

linha dera io ínio qu o governo do pr -
idente FHC oncebeu o Programa Prio

ritário d Termelétri a (PPT). em jan iro 
do ano pa ado. O objetivo do PPT ' ub
verter a matriz energ tica do país, atra é 
da on tru ão (para ome ar) de 49 uni
dade geradora , para apro ·imá-la da 
matriz norte-americana. 

o Estado Unido , do 50 mil 
m ga, att produzido . apena 90 mil 
ão de origem hídrica. a cargo de empre
a e tatai . Sublinhe- e o ab urdo da 

condenação da hidrelétrica pela trans
formação do diferente regimes de chu
va na diver a regiõe do paí em su
po ta de vantagens, quando é exata
mente e ta a no sa grande vantagem, re
forçada inteligentemente pela interl iga
ção do i tema e pelos re ervatórios 
que no a eguram o privilégio de arma
zenar, hoje, energia que só iremos con-
umi~ daqui a cinco ano . 

E abido que o governo foi mal 
a e orado por técnicos ingleses e nor
te-americanos que nada conhecem de 
sistemas hidrelétricos. Na melhor das 
hipóteses, não são boas as intenções 
desses técnicos. 

O argumento pre idencial teria pro
edên ia e hoje não utilizá emos ape

na 25% do nos o potencial hidrelétrico. 
Claro que o 75% excedente poderiam 
er uma e pécie de re erva de potência, 

ma con iderada uma matriz energética 
que incorporas e a energia térmica de 
outra fonte (biomassa, por exemplo) 
abundante dent ro das no a fronteiras e 
não exclu ivamente o gá natural, impor
tado, que irá onerar mais ainda o no so já 
perigo amente de equilibrado balanço 
em tran ações corrente , quando as tér
mica a gás chegarem a produzir metade 
da energia ofertada em futuro próximo. 

Uma aposta equivocada 
O governo apostou no capital pri

vado (internacional de preferência) para 
concretizar o sonho termelétrico presi
dencial, afinal fru trado, porque esse 
capital não disse "presente". Queria fa
ci lidades, que, submetidas a análises, ti 
veram definição retardada, até que o go
verno optou pelo sacrifício da Petro
brá , tanto em investimentos , quanto no 
risco cambial. Queria comprar, a preços 
módicos, os sistemas de geração e 
transmissão, já amortizados, lucrati vos 

A Usina Termelétrica de Campos tem a potência de 30 megawatts 
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A política energética do presidente 
Fernando Henrique Cardoso prioriza as 
usinas termelétricas a gás 

e altamente rentávei s, operação que se 
tornou politicamente inviável devido 
aos inconvenientes do Programa Nacio
nal de Desestatização condenados pela 
opinião pública. 

Com o agravamento da crise, em 
maio último, o PPT foi convertido em 
Programa Emergencial de Termelétricas 
(PET), que prioriza a construção de 15 
das 49 unidades geradoras a gás natural. 
Até 2002, todavia, o acréscimo da ofer
ta de energia não irá além de três mil 
megawatts, insuficientes para melhorar 
o abastecimento nas regiões Norte e 
Centro-Oeste, onde ainda são baixa as 
den idades econômica, indu triai e de
mogr?fica. 

E oportuno indagar a respeito do 
papel do Ministério da Ciência e Tecno
logia, suposto executor de uma política 
setorial, cuja existência ainda não deu 
qualquer sinal. Como o Ministério esta
ria contracenando, por exemplo, com o 
Centro de Pesquisas da Petrobrás 
(Cenp), Centro de Pesquisas da Eletro
brá (Cepel) e outra instituições e enti
dades voltadas para o desenvolvimento 
da tecnologia do aproveitamento da bio
massa para fins energéticos? Ou será 
que tais centros e institutos terão o des
tino do Centro de Pesq uisas e Desenvol
vimento (CPQd) da ex tinta Telebrás, a
gora um centro de treinamento de ven
dedores de produto eletrônicos? 

Economia estrangulada 
Dado assu tador na atual crise, em 

meio aos desajeitados pretextos para jus
tificá-la, é o evidente propósito do gover-
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Califórnia 

Desregulação fraudulenta 
A crise energética que vive o estado da Califórnia mostra que o presidente 

George W. Bush, partidário da desregulação, não pretende controlar os preços 
das transnacionais que ele representa no seu governo 

Por Hemán Pérez Zapata 

Agora que a temperatura sobe para 43 graus centígrados e ameaça agravar a crise 
energética na Califórnia, é oportuno analisar novos aspectos do debate que se 
desenrola entre o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e o 

governador do estado, Gray Davis. 
Bush reiterou, em Los Angeles, que não vai controlar os preços da energia no 

mercado atacadista. Conclamou o povo a poupar energia e ajustar o consumo à proposta 
governamental para o setor energético a médio e longo prazos. 

Por sua vez, o governador Davis insiste no controle federal de preços das geradoras 
de energia do Texas, que financiaram a campanha eleitoral do presidente. "Estão nos 
ludibriando"; "estamos entregues a forças desumanas", são algumas expressões proferidas 
por Davis. Os californianos pagaram sete bilhões de dólares pelo 
consumo de eletricidade em 1999. Esses custos se elevaram para 
27 bilhões no ano passado e, neste ano de 2001, vão superar os 
50 bilhões. Intencionalmente, continua ausente dos debates o 
problema da desregulação posta em prática a partir de 23 de se
tembro de 1996. As geradoras estatais foram privatizadas e se 
estabeleceu a liberdade de preços como solução salomônica dos 
neoliberais democratas e republicanos. 

Os preços no atacado são fixados em uma bolsa indepen
dente vinculada a uma corporação privada "sem fins lucrativos": 
a Califórnia Power Exchange Co. E o cenário no qual entram em 
jogo os interesses das grandes companhias geradoras. Na pri
meira semana de fevereiro de 2000, o preço do megawatt/hora 
estava em 30 dólares. Em maio passado, subiu para 560, isto é, 
mais de 18 vezes. A senadora da Califórnia Dianne Feinstein 
estima que neste verão o preço ultrapassará a barreira dos mil 
dólares o megawatt/hora. No dia 9 de julho de 1998, segundo 
um relato histórico do jornal The sacramento bee (edição de 5 Foto: AFP 

de maio de 2001), as tabelas da lndependent System of Operation (ISO), em Folsom, 
Califórnia, indicavam o preço de um dólar o megawatt/hora para a energia demandada 
no estado. 

Um funcionário, Jaffrey Tranen, constatou que subitamente o preço disparou e che
gou a US$2.500. Instantes depois, subiu para cinco mil durante três horas. Misteriosa
mente, voltou a baixar a um dólar. Quatro dias mais tarde, os preços voltaram a disparar, 
chegando a US$9.999, por mais quatro horas. Depois, baixaram para US$0.0l. Tranen 
afirmou: "Vimos todos esses números e deduzimos que não havia quem parasse este 
mecanismo indefinido de oscilações dos preços, para baixo e para cima." O presidente 
George W. Bush, partidário da extensão dessa desregulação a todo o país e ao mundo 
inteiro, não vai controlar os preços das transnacionais energéticas que ele representa no 
seu governo. 

"Salve-se quem puder" e que "sobrevivam os mais capazes" são os princípios liberais 
globalizadores que encontram na atual crise energética a oportunidade para enriquecer 
ainda mais os multimilionários proprietários das geradoras de energia. 

Observa-se, também, que esta crise na Califórnia, o estado mais desenvolvido do país, 
é parte do preâmbulo da crise da desregulação e das privatizações, que o governo dos 
EUA, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização Mundial do 
Comércio impõem ao mundo, em benefício das principais transnacionais. • 

39 



40 

no de levar o paí a produzir energia a
ra. Fecha-se o ciclo da "energia abun
dante e barata". Há um repi ar monóto
no no "fim da energia barata no Bra il", 
proclamado com ênfa e e túpida e arro
gante pelo pre idente da Agência a
cional do Petróleo (ANP), David Zil
ber tejn e, mai recentemente. repetido 
pelo pre idente da Ag' n ia a ional de 
Energia Elétri a (Aneel), Mário Abdo, 
na Comi ão de Infra-E trutura do e
nado. 

ão há dúvida de que "energia a
ra" erá con eqüên ia ine itá el da 
transformaçõe no modelo de ge tão e 
da nova in titucionalidade do tor. 
determinada pelo Ban o Mundial. O 
que e quer fazer com o Bra il no domí
nio energético e tá b m claro no artigo 
de Hernán Perez Zapata ( er página 
41) do Serviço lnformati o Alai- m
latina, ob o título "De regulação frau
dulenta". 

A e ta ituação vão no conduzir 
a u ina térmica a gá natural com o 
megawatt a 76 reai contra a média 
de 30 reai o megawatt de energia hi
drelétrica. A partir de 2003 quando 
a tarifa erão liberada por força de 
lei iremo em apelação. con umir e
nergia elétrica a preço proibitivo , de
vido à inevitável propen ão de as tari
fas de energia hidrelétrica se nivelarem 
às das termelétricas, cujos custos mar
ginais vão orientar as transações no 
Mercado Atacadista de Energia 
(MAE). 

O problema se agravará de forma 
insuportável, se o governo vier a consu
mar a privatização das geradoras e do 
sistema de transmissão e extinguir as 
distribuidoras estatais. Dessa forma, 
os consumidores estarão sujeitos à vo
racidade de lucros das geradoras priva
tizadas, que certamente elegerão as 
suas intermediárias prediletas no MAE. 
Não vai demorar muito, depois disso, e 
as indústrias haverão de pagar mais de 
mil reais pelo megawatt. 

Esta é a grande ameaça às indús
trias brasileiras. Seus custos de pro
dução vão se elevar à estratosfera, se 
o empresariado não reagir para im
pedir essa manobra em curso no go
verno. Pode, portanto, dar adeus à 
possibilidade de produzir a custos 
competitivos, tanto para o mercado 
interno, quanto para o mercado ex-

O presidente da ONS, engenheiro 
Mário Santos 

br - e, a im. o 
retro onomia bra il ira ao 
pr domínio do tor agrop cuário na 
forma ão do Produto Interno Bruto 
(PIB ). 

É o ri co d um pro e o de de
indu trialização, de reprimarizaçã_o, 

a e emplo do que há algum tempo a; 
ontece no Chile e na Argentina. E 

uma da meta do Banco Mundial 
para o chamado mercado emer
gente . • 

O presidente da Aneel, José Mário Abda, 
fala na Comissão de Minas e Energia 

O presidente da ANP, David Zy/bersztajn 

Frustração nos investimentos 
As previsões para a entrada de in

vestimentos diretos no Brasil, este 
ano, reproduzem os desacertos dos 

prognósticos do governo para os resul
tados do balanço comercial nos últimos 
três anos. De 24 bilhões de dólares para 
2001, as previsões para esses investi
mentos caíram, primeiro, para 21 bilhões 
e, agqra, para menos de 18 bilhões. 

E com recursos dessa procedência 
que o governo federal vem fechando o ba
lanço em conta-corrente, cujo déficit, até 
dezembro próximo, deverá ultrapassar a 
casa dos 30 bilhões de dólares. Como será 
significativa a redução de tais recursos, o 
Planalto continua recorrendo a emprésti
mos e lançamentos de títulos, uma vez que 
se toma cada vez mais difícil a priva
tização como fonte de receitas externas, 
devido aos resultados adversos do Pro
grama Nacional de Desestatização (PND) 
e suas repercussões negativas junto à 
opinião pública. 

Para amortizar a dívida externa, o 
Brasil precisará de 40 bilhões de dólares, o 

que significa que, este ano, erão neces
sários mais de 70 bi lhões para saldar os 
compromissos externo . 

A crise econômica dos E tados Uni
dos e em alguns dos principais paíse da 
Europa vem afetando a economia mundial 
como um todo. Por sua vez, a cri e 
Argentina - cujo desfecho, o alongamento 
do perfil da dívida externa, através das 
operações de swap, empurrou para os 
próximos três anos - vem operando como 
um complicador a mais na ituação 
brasileira. 

Na frente interna, a dívida pública já 
está em 600 bilhões de dólares, e não pára 
de crescer, seja pelos efeitos das desvalo
rizações do real (o dólar chegou a 
R$2,44), seja em conseqüência da eleva
ção das taxas de juros. A desvalorização 
cambial, por fim, já aponta para índices de 
inflação acima das previsões oficiais, 
enquanto os desequilíbrios crescentes en
tre oferta e demanda de energia elétrica 
ameaçam transformar-se em outro ponto 
de estrangulamento da economia. • 
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Argentina 

Currence Board 
bloqueia a saída 

Os liberais mais radicais da Argentina insistem - e nisso 
estão ceitas - em que as medidas que Domingo Cavallo 
vem adotando são de alcance limitado, inclusive as mais 

recentes. A elevação de impostos, os subsídios a certos setores 
produtivos e a redução dos encaixes bancários (na expectativa de 
que os bancos vão oferecer maior volume de créditos às empresas 
e aos consumidores, que sequer têm assegurados os seus empre
gos), poderiam propiciar, no máximo, urna ligeira folga na situa
ção fiscal. Mostraram-se, no entanto, insuficientes como instru
mentos de reativação da economia. Os radicais defendem maiores 
sacrifícios e esperam para depois das eleições legislativas de 14 
de outubro próximo "medidas mais eficazes", como novos cortes 
nos gastos públicos, desregulação dos mercados de bens e ser
viços, para melhorar a competitividade, além de maior abertura 
da economia. Quer dizer, o chamado aprofundamento do modelo 
neoliberal. 

A recente operação swap, que serviu para contornar uma 
iminente moratória da dívida externa e oferecer uma folga de dois 
anos para o governo perseguir o fim da estagnação, simplesmente 
adia o desfecho da crise. Por ocasião do vencimento dos novos tí
tulos, os compromissos serão bem mais elevados e estarão con
centrados, o que significará o agravamento dos problemas do 
país. O acúmulo de combustível será bem maior e suscita dúvidas 
quanto à disposição dos mercados no empenho em novas opera
ções de socorro. Os meios técnicos começam a enfatizar as suas 
preocupações, dando 90 dias para a economia do país reagir. 
Impossível. Ou o governo recupera o poder de comando para 
alterar e conduzir a política econômica e a política monetária, 
deixando de lado a mistificação do peso igual ao dólar, ou vai 
continuar envolvido em dificuldades crescentes. Parece que a 
Argentina começa a caminhar nessa direção, com as recentes 
medidas que desvalorizam o peso no câmbio para exportação. 

A situação em que se encontra a Argentina só interessa aos 
especuladores financeiros. O governo não pode exigir mais das 
províncias, cortar no osso do trabalhador, ampliar a abertura do 
seu mercado para sacrificar mais ainda o povo sem correr o risco 
de levar o país a um incontrolável estado de ebulição social e 
política. A fuga para a frente que os neoliberais radicais e o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) entendem como solução é, na ver
dade, uma proposta insensata. 

Insistir nas privatizações do que resta de estatal ( quase nada 
mais), na abertura, na radicalização da desregulamentação, no 
maior enfraquecimento do Estado é consolidar o poder do FMI, 
do Banco Mundial, das instituições financeiras intem~cionais e a 
chantagem das agências classificadoras de risco. E deixar o 
governo de pés e mãos algemados. Não há dúvida de que a 
solução será traumática, mas passará pela recuperação da 
prerrogativa governamental de conceber e executar políticas 
econômicas que atendam aos legítimos interesses do país e do 
povo. Em outros termos, o resgate do poder de governar. • 
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Beijing mais perto da OMC 

Foto: AFP 

BEIJING 2001 
FOREIGN MINISTERS' MEETING 
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O primeiro-ministro chinês Zhu 
Rongji saúd9 os ministros do 
Exterior da Asia e da Europa, 

durante o 3° Encontro de 
Ministros do Exterior, em Beijing, 
onde discutiram o estreitafl}ento 

das relações entre Asia e 
Europa no novo século 

Mercosul 

Meta é a moeda única 

O principal objetivo do Mercosul deve ser a criação de uma moeda 
comum, segundo participantes da recente cúpula econômica do 
bloco, realizada em Buenos Aires, embora uma maior convergên

cia macroeconômica tenha merecido grande destaque na reunião. Houve 
coincidência, também, em relação à necessidade da definição de priorida
des na agenda externa "O cenário do Mercosul mudou desde que se ace
lerou o processo de integração herni§férica e se fixou o mês de janeiro de 
2005 para a assinatura do acordo da Area de Livre Comércio das Américas 
(Alca), destacou o economista chileno Felipe Larrain. A VII Cúpula 
Econômica do Mercosul foi iniciativa do Foro Econômico Mundial, que 
desde 1971 reúne anualmente, em Davos (Suíça), empresários, banqueiros 
e líderes políticos mundiais. 

O presidente da Argentina, Fernando De la Rúa, abriu o evento com 
a advertência de que o bloco necessita de investimentos e mercados e com 
críticas aos subsídios à agricultura nos países do Norte industrializado. 
"Queremos ampliar nossas fronteiras, queremos a integração no Mercosul, 
na Alca e na União Européia (UE), sem prejuízo de outros acordos de 
ampliação do comércio", enfatizou De la Rúa. O presidente da Argentina 
só não deu a fórmula para o êxito dessa múltipla integração. • 

Estados Unidos 

Manobra 
para isolar 
o Brasil 

iam um acordo bilateral O . tado Unido . nego- George w. Bush 

d om ' reio om o Chile, numa operação política para 
d bilitar o Merco ui, i olar o Brasil na América do Sul e 
impor na Área de Livre Comércio da Américas (Alca) o 
modelo do Tratado de Livre Comércio da América do Norte 
( afta). A denúncia é de dirigentes ambientali tas e líderes 
indicai do Chile. 

"O tratado com o Chile é um balão de ensaio do pre i
dente norte-americano George W. Bush, para obtenção da 
via rápida (Jast track), que lhe permitirá a negociação da 
Alca", afinnou o pre idente do Instituto de Ecologia Política 
(IEP), Manuel Baquedano. Bush está interessado em selar o 
acordo com o Chile, o que está sendo interpretado como o 
primeiro passo para convertê-lo no quarto membro do Nafta, 
até agora integrado ~los próprios Estados Unidos, pelo 
Canadá e o México. E oportuno recordar que o Chile as
sinou, em 1991 , um convênio bilateral de comércio com o 
México e, em 1996, com o Canadá. Nos próximos dias, 
Bush fará contatos com as comissões de Relações Exteriores 
e de Comércio do Senado e da Câmara de Representantes, a 
fim de criar um clima favorável para olicitar a aprovação da 
via rápida até dezembro próximo. • 

Cuba 

Derivados da cana em alta 
e uba pretende aumentar a produ

ção de derivado de cana para não 
depender exclusivamente da ex

portação de açúcar num mercado mun
dial que pouco tem a oferecer. Preços 
instáveis, fortes subsídios da União Eu
ropéia para os produtores de beterraba e 
culturas cujos resultados se mantêm 
muito aquém do esperado configuram 
um quadro de grandes dificuldades para 
o maior setor estratégico da economia 
cubana. As autoridades estão convenci
das de que "a diversificação da produção é uma alternativa, 
se o objetivo é uma verdadeira eficiência econômica no 
aproveitamento da cana-de-açúcar". 

Fontes oficiais admitiram que a crise econômica nos 
anos 90, após o desaparecimento da União Soviética, foi um 
freio na industrialização dos derivados, ante a necessidade 
de concentração de todos os recursos disponíveis na agroin
dústria açucareira. • 
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Marrocos 

Clamor pelos 
desaparecidos 

O familiare de centena de de apare ido 
e ativi ta de direito human e tã r i
vindicando do governo d 1arr o o e -

clare imento do o orrido om a vítima da re
pre ão de 19 l. aquele ano, manife ta - a
cudiram o paí por au a d uma d i ã gover
namental de aumentar o preço do pã . durante um 
período de grave eca. O idadã uparam a 
rua para prote tar e a autoridad m bilizaram 
a força poli iai militar parar primir ma
nifestant . O Mini tério do Interior lan ou uma 
ofen iva ontra ati i tas e u peito de terem or
ganizado o prole to . e erca de <lua mil pe oa 
foram pre a . opo i ão afimm que houve 6 7 
as a inato e que centena de pe oa ontinuam 
de aparecida . 

Depoi da morte do rei Has an TI. em julho 
de 1999, e timulado pela prome a de demo
cratização do atual rei Mohammed I. filho do 
monarca falecido, ati i ta humanitário pediram 
que o de aparecimento ejam e clare ido . 1o
hammed VI criou uma Comi ão de rbitragem 
que vai e tudar o ca o de abu o e outorgar 
compensações econômica à vítima e eu fa
miliares. Mas e a Comi ão de Arbitragem tem 
por função conceder as compen açõe . e inve ti
gar e e tabelecer respon abilidade . 

Pouco depois de assumir o poder. Moham
med VI anunciou que promoveria mudanças polí
ticas para democratizar o país e tran formar a ar
caica monarquia que herdou em um moderno e -
tado de direito. Apesar das expectativas desperta
das pelo anúncio. os fatos posteriores despertaram 
grande ceticismo. 

"Queremos ver ações concretas que tomem 
realidade as reformas prometidas, e desejamos ga
rantias de que o país não voltará a mergulhar em 
um obscuro período de repressão", afinnou Ahmed 
Baha &!dine, advogado e integrante da Organiza
ção Marroquina de Direitos Humanos (OMDH). 
"As pessoas que se beneficiaram do regime ante
rior ainda controlam o país. Tudo o que se disse so
bre democratização será em vão enquanto o Parla
mento for uma fachada", completou. O novo rei 
destituiu o poderoso ministro do Interior, Driss 
Basri , considerado um dos principais responsáveis 
pelos abusos cometidos no reinado de Hassan II, 
mas manteve os principais conselheiros de seu pai 
e outros influentes funcionários do palácio real. • 

Mulheres berberes acusam o governo da Argélia de assassinato em Tizi Ouzou, 
capital da Kabília, onde habita essa minoria étnica. Mais de 10 mil mulheres 
sairam às ruas após a sangrent~ repressão às manifestações em prol de justiça 
social e contra o desemprego. Os habitantes da Kabília denunciam a corrupção 
no governo como uma das causas da aguda crise social que vive o país 
e exigem maior participação política e canais de diálogo com as autoridades 

Direitos Humanos/África 

Trabalho infantil 

º
tráfico de crianças para explo
ração de seu trabalho está 

, aumentando em nove paí es 
da Africa ocidental e central, egun
do a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT). O relatório da enti
dade inclui o depoimento de crianças 
e seus pais no Benin, Burkina Fasso, 
Camarõe , Co ta do Marfim, Gabão, 
Gana, Mali , igéria e Togo. A pobre
za em todos esses países é o fator 
principal que induz os pais a entrega
rem seus filhos- por acreditarem que 
"não têm outra escolha" - e geral
mente eles não percebem os danos 
que essas crianças sofrerão no futuro. 
O estudo não menciona o número de 
crianças afetadas pelo tráfico, mas 
explica que a atividade atinge crian
ças a partir dos cinco anos de idade. 
A maioria delas é de famílias nume
rosas, com pelo menos cinco filhos, 
assentadas geralmente em áreas ru
rais, com pouco acesso à educação. 
As meninas vítimas do tráfico cost '
mam ser colocadas em tarefas de ser
vidão doméstica ou venda nas ruas, 

enquanto os meninos são mandados 
para plantações, construção civil ou 
mmas. 

Os menores chegam a países des
conhecidos, onde mui tas vezes se fa la 
um idioma diferente do eu, e sem per
missão de residência legal. Esta situa
ção permite que os empregadores se 
aproveitem, obrigando-o a realizar 
qualquer tarefa. Segundo a OIT, as 
condições de trabalho são ruins, com 
jornadas longa e emprego de ferra
mentas ou substâncias perigosas. O 
consumo de drogas, a delinqüência e 
os transtorno mentais são conseqüên
cias freqüentes destas condições. 

O documento da OIT recomen
da a elaboração de um plano regional 
que permita dar assistência às vítimas 
e iniciar a colaboração bilateral para 
o processo de repatriação. A iniciati
va é parte do Programa Internacional 
para a Erradicação do Trabalho In
fantil (Ipec), criado pela OIT, para 
aplicação do convênio de 1999 que 
proíbe as piores formas de trabalho 
infantil. • 
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Ásia/Pacífico 

Igualdade de gênero 

Já há muita mulheres à frente de governos 
(fede~·~is, ~ taduais e m~nicipais) na Asia, mas 
a reg,ao amda e tá mUito longe de alcançar a 

igualdade de gênero no terreno da política. O fato 
foi constatado na I Co~ferência de Cúpula de Pre
feitas e Vereadoras da Asia e do Pacífico, realizada 
na Tailândia, com a participação de centenas de 
dirigentes, ativistas e especialistas. 

O objetivo da reunião era trocar idéias sobre os 
caminhos a seguir para se avançar na igualdade de 
gênero na política. "Governar não está sendo tão di
fícil como foi ganhar as eleições", disse Premrudee 
Charmponod, prefeita de Phitsanulok e uma das se
te mulheres com responsabilidades de governo lo
cal elogiadas na reunião por ,seus sucessos adminis
trativos. Na maior parte da Asia, a população ainda 
confia mai nos homens do que nas mulheres na ho
ra de escolher um governante. 

"Um pequeno grupo de mulheres alcançou 
posições políticas da maior importância em seus 
países, mas a quantigade não é significativa. Em 
nenhuma parte da Asia as mulheres ocupam o 
mesmo número de cargos que os homens", afir
mou Jean Drage, pesquisador da universidade 
neozelandesa de Victoria. • 

Indonésia 

Exxon ainda 
no massacre 
Aorganização não-governamental de direitos 

humano International Labor Rights Fund, 
sediada em Washington, entrou com ação 

na Justiça norte-americana contra a Exxon, basea
da nos abusos sofridos por 11 pessoas, que acusa
ram a multinacional de dar apoio material e logísti
co ao Exército indonésio para violar, torturar e as
sassinar civis ob suspeitas de estarem vinculados 
aos separati tas da província de Aceh. Segundo as 
denúncias, a Exxon permitiu a utilização de edifí
cios de ua propriedade para inten-ogatórios e exe
cução de vário rebeldes que lutam pela indepen
dência da região. E também teria cedido equipa
mento para que os militares constrníssem um cemi
tério para sepultar os mortos. Como conseqüência 
da denúncia, a Ju tiça obrigou a Exxon Mobil a 
suspender as suas operações nessa província. • 
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Nepal 

Morte no palácio 

O Nepal foi surpreendido no pri
meiro dia de junho com o ex
termínio da família real , du

rante um jantar no Palácio Naraya
nhity. Após alguns dias sem explica
ção, as informações sobre o massacre 
foram finalmente divulgadas: o prín
cipe herdeiro, Dipendra, teria assassi
nado seu pai, o rei Birendra, sua mãe, 
a rainha Aiswarya, seu irmão, o prín
cipe Niraja, sua irmã, a princesa Shru
ti , e mais cinco parentes, e ferido ou
tros quatro, antes de dar um tiro na ca
beça. Segundo a imprensa local, o ex
termínío teve contornos shakesperia
nos: Dipendra estaria revoltado com a 
proibição dos pais a seu casamento 
com Devyani Rana, herdeira de uma 
importante família indiana. Dipendra 
teria chegado ao jantar embriagado e, 
utilizando uma submetralhadora Uzi 
e um fuzil automático, demorado me
nos de dois minutos para atirar em to
dos antes de se suicidar. 

O príncipe assassino foi declara
do rei, durante os dois dias em que 
esteve em coma no hospital. Após a 
sua morte, seu tio, Gyanendra, que 
não estava no jantar, foi empossado 
rei. O novo monarca não é muito po
pular entre os nepaleses, por defender 
a volta da monarquia absolutista. Ele 
é um rico empresário, dono de uma 
rede hoteleira, e de uma fábrica de ci
garros. Seu herdeiro, o príncipe Paras 
Shah, também não conta com a sim
patia da população. Um p/ayboy a
paixonado por carros e pela velocida
de, Paras já atropelou quatro pessoas, 
entre as quais o cantor mais popular 

O assassinato mal explicado do rei 
Birendra, da rainha Aiswarya e de 
outros membros da família real em 
mãos do príncipe herdeiro Dipendra 
(foto menor) emocionou o Nepal 

do país, que acabou morrendo. Con
tudo, ele foi considerado herói por ter 
salvo as crianças da família durante a 
chacina. 

A população tomou as ruas do 
país nos dias que se seguiram ao 
massacre, exigindo explicações sobre 
o acontecido. Versões desencontra
das foram divulgadas, inclusive a 
possibilidade de uma conspiração li
derada pelo novo rei Gyrendra. Nos 
primeiros dias posteriores à tragédia, 
houve choques com a polícia e o rei 
decretou toque de recolher. 

O Nepal é uma monarquia parla
mentar desde 1990 por decisão do rei 
Birendra, que abriu mão de seus po
deres absolutos. O Partido do Con
gresso Nepalês tem a maioria do Par
lamento e a ele pertence o primeiro
ministro, Krishna Prasad Bhattarai. O 
segundo maior partido é o Partido 
Comunista Unido do Nepal (PCUN). 
A monarquia é combatida por um 
grupo guerrilheiro, de orientação ma
oísta, que domina as montanhas da 
região central do país. • 
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Os líderes das quatro ex-repúblicas soviéticas do Cáucaso, 
os presidentes da Armênia, Robert Kocharian; do Azerbaijão, Geidar 
Aliyev; da Rússia, Vladimir Putin, e da Georgia, Eduard 
Shevardnadze, apertam as mãos após a reunião de cúpula realizada 
em Minsk no final de maio, na qual discutiram a situação da região 
caucasiana. Para/elamente, Putin - que desenvolve uma ativa 
diplomacia com seus vizinhos - se reuniu com os presidentes 
das outras ex-repúblicas soviéticas, com os quais assinou 
um tratado de cooperação militar 

Ásia Central 

Cooperação militar 

O pre idente de Rú ia. 
Armênia, Belaru . Ca
zaqui tão, Quirgui tão 

e Tadjiqui tão, que já tinham 
assinado um Tratado de Segu
rança Coletiva (DKB, na igla, 
em ru o) aprofundaram sua 
cooperação militar com a cria
ção de uma força de reação 
rápida. Comandada pela Rús-
ia e integrada por cerca de 

1.500 soldados deste país, do 
Cazaquistão, Quirguistão e 
Tadjiquistão, essa força poderá 
ser empregada contra agresso
res externos, realizar opera
ções antiterroristas e, princi
palmente, combater o extre
mismo islâmico. 

Especialistas internacio
nais, contudo, acreditam que 
este tipo de política não será 
c,apaz de assegurar a paz na 
Asia Central. "Medidas como 
a criação desta força de res
posta rápida só atacam as con
seqüências do problema do ex
tremismo religioso, sem en
frentar suas causas", comentou 
Georgi Derluguian, professor 

de ociologia da Universidade 
de Chicago. O âmago da in ta
bilidade é o Afegani tão, go
vernado pelo fundamentalis
tas islâmicos do Talibã, que 
controla a maior parte do país. 
Governo e estudiosos do pro
blema consideram que diver
sos grupos extremist~s islâmi
cos que operam na Asia con
tam com respaldo do Talibã. 

Os seis ex-integrantes da 
União Soviética vêm priorizan
do nos últimos anos o diálogo a 
respeito das medidas militares 
para combater o extremismo re
ligioso na região. No encontro 
do DKB realizado em 2000, em 
Bichkek, Quirguistão, para dis
cutir medidas, conjuntas de se
gurança na Asia Central, foi 
acordado que uma força militar 
conjunta seria acionada em caso 
de necessidade dos Estados 
membros. Segundo o presiden
te da Rússia, Vladimir Putin, o 
objeti vo é buscar uma ação mi
litar conjunta, para a qual os 
países estão avançando de for
ma gradual. • 

Iraque 

Rússia contra continuidade 
do embargo 

ARú ia ante ipou a demai integrante do Con elho de 
guran a da Organiza ão da Na õe Unida (ONU) o 
u to à r lu ão do E tado Unido e da Grã-Breta

nha que di p-e br an õe ao lraqu . A proposta reduz as 
1 t:ri(e a b n ivis, ma. mantém o embargo para equipa
mento militare . Quanto à lista de produto de "uso duplo", 
qu pod m er u ado tanto para fins militares quanto civis, 
Grã-Br lanha e E tado Unido querem que sejam objeto de 
a ordo ntr o integrante do Con elho de Segurança. Em carta 
nviada ao governo norte-americano, francê , chinês e do 

Reino Unido, o mini tro da Relaçõe Exteriore da Rússia, 
lgor I ano , sublinha que a re olução não deve seja aprovada. 

Aliada mai· próxima do Iraque no Con elho de Segurança, a 
Rú ia e opõe ao embargo e faz fortes críticas ao comportamen
to do Estados Unidos devido ao tratamento privilegiado que Wa-
hington di pen a a Israel. A posição dos russos se explica pelos 

males que o embargo tem causado ao povo do Iraque e também, 
porque, antes das sançõe , a Rússia vendia àquele país bens mi li
tares que lhe proporcionavam uma receita de até oito bilhõe de 
dólares que o Iraque pagava em petróleo. Com o fim do embargo, 
Bagdá poderia aldar parte da dívida e abrir possibilidades para 
empre as ru as investirem na exploração do petróleo do país. O 
embaixador iraquiano na ONU, Mohammed AI-Douri , adiantou 
que seu paí "nunca" aceitará o retorno do inspetores de arma 
da Nações Unidas, condição apresentada nas propo tas. • 

Seguidores do presidente reformista do Irã Mohammed Khatami 
comemoram a vitória de junho, quando foi reeleito com 77% dos 
votos, apesar de ter definido a sua candidatura só no final da 
campanha e ter enfrentado os fortes candidatos conservadores dos 
aiatolás. No Irã, o presidente tem menos poder que os religiosos. 
O líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, sucessor de Khomeini, morto 
em 1989, controla as Forças Armadas e o Conselho dos Guardiães, 
que interferem em todos os níveis da vida do país 
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O esquadrão antibombas de Israel examina a área onde dois 
carros-bomba explodiram no início de julho, no povoado de Yehud, 
perto do aeroporto Ben Gurion, de Te/ Aviv. A Frente Popular 
de Libertação da Palestina reivindicou o atentado, no qual seis 
pessoas foram feridas levemente. O incidente aconteceu um dia 
depois de Israel ter matado cinco civis palestinos na Cisjordânia 
e ter bombardeado alvos da Síria em território do Líbano. A paz 
na região continua distante e nem a diplomacia norte-americana 
tem conseguido do governo de linha dura de Israel um gesto 
em favor do diálogo 

Libaneses do sul do país, na sua maioria simpatizantes do grupo 
radical islâmico Hezbol/ah, marcham ao longo da fronteira com 
Israel no povoado de Kfar Kila em 24 de maio, comemorando 
o primeiro aniversário da retirada das tropas israelenses da região, 
que permaneceu por 22 anos sob domínio militar israelense 
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Alimentação 

Recursos contra a tome 

O Banco Mundial 
(Bird) e o Fundo 
Monetário Interna

cional (FMI) vão analisar o 
aumento dos recursos para 
reduzir à metade os famintos 
do mundo em 2015, meta fi
xada pela Conferência Mun
dial sobre Alimentos em 
1996, segundo anunciaram 
técnicos reunidos em Roma. 
Representantes de organis
mos financeiros, de assistên
cia alimentar e de coopera-

ção técnica fizeram um ba
lanço das conquistas dos úl
timos cinco anos, na sede da 
Organização das Nações U
nidas para a Agricultura e a 
Alimentação (FAO), na ca
pital italiana. 

Segundo as mais recen
tes estimativas daquele ór
gão das Nações Unidas, cer
ca de 826 milhões de pes
soas carecem de alimentos 
suficientes para a sua sobre
vivência. • 

União Européia 

Divergências internas 

º
primeiro-mini stro 
francês Lionel Jospin, 
do Partido Socialista, 

entrou no debate sobre o fu
tu ro da União Européia, 
apresentando critérios muito 
di ferentes daqueles difundi
dos anteriormente pelo chan
celer alemão, Gerhard Sch
rõder, do Partido Social-De
mocrata (SPD). 

O debate deve ser con
cluído até 2004. Os princi
pais pontos divergentes entre 
a proposta dos socialistas e 
dos social-democratas são a 
organização interna da U
nião Européia (UE) e o con
ceito de federalismo. 

Gerhard Schrõder de
fende a · transformação do 
Conselho de Ministros da 
UE em uma Segunda Câma
ra parlamentar, na qual esta
riam representados os Esta
dos. O formato é similar ao 
modelo administrati vo ale
mão. Já Jospin prefere que a 
Segunda Câmara seja uma 
"conferência permanente" 
de Parlamentos nacionais, 

integrada por vice-primei
ros-ministros. Caberia a eles 
a coordenação das políticas 
européias em seus próprios 
governos e a organização 
das conferências de cúpula 
européias, que se realiza
riam de dois em dois meses. 

O SPD propõe que os 
Estados recuperem compe
tências ho}e atribuídas à UE, 
sobretudo as relativas à polí
tica agrária e às ajudas euro
péias. Jospin rejeita a idéia de 
que estas políticas voltem a 
ser competência dos Estados 
nacionais, considerando a 
proposta um retrocesso. Nes
te ponto, ele tem o apoio da 
Espanha. Jospin fala de uma 
"federação de Estados-na
ção", na qual cada um deles, 
individualmente, continue a 
desempenhar um papel como 
tal, não se equiparando aos 
estados federados alemães ou 
norte-americanos. Mas o 
chanceler Schrõder aposta 
em uma fórmula já batizada 
como "uma Europa federal 
ao modo alemão". • 
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Uma jovem muçulmana se protege contra a fumaça enquanto sai correndo 
do Colégio Greenhi/1 Mil/, na cidade de O/dham, no norte da Grã-Bretanha. 
Manifestantes de grupos racistas atearam fogo à escola por aceitar imigrantes, 
em meio a uma onda de xenofobia que assolou a região 

Itália 

Esquerda resiste 

Aesquerda italiana obteve vitó
rias importantes no segundo 
turno das eleições municipais, 

conquistando a prefeitura de cidades 
como Roma, Nápole e Turim. A coa
lizão se mostrou muito satisfeita com 
o resultado, que serviu como um sinal 
de resistência ao 

Walter Veltroni, 
prefeito eleito 
de Roma 

triunfo do con ervador Sílvio 
Berlu coni, eleito primeiro-ministro 
dua emana ante . 

" em toda a Itália está nas mãos 
de Berlusconi", afirmavam os simpa
tizante da esquerda, comemorando a 
vitória pelas ruas dessas cidades. O 
prefeito eleito de Roma, Walter Yel
troni, declarou que, se os partidos de 
esquerda tivessem se apresentado uni
dos, poderiam ter ganho as eleições 
legislativas, em 13 de maio. 

Yeltroni, que se afastou do Parti
do Democrata de Esquerda, obteve 
52,4% dos votos na capital, contra 
47,6% de seu opositor, o conservador 
Antonio Tajani. O resu ltado foi muito 
parecido em Turim, onde foi eleita 
Rosa Russo Jervollino, e em Nápoles, 
onde o vencedor foi Sergio Chiampa
rino, do Partido Verde. 

O comparecimento às urnas foi 
grande, maior que no primeiro turno. 
Mais de 66% dos 6,4 milhões de ita
lianos aptos a votar compareceram às 
urnas, numa forte demonstração de 
consciência cívica. • 

Reino Unido 

Adeus à Terceira Via 

O prim iro-mini tro britânico Tony Blair 
foi re I ito no dia 7 de junho, em um 
pleito mar ado pelo de intere e, que 

ulmin u m um índice recorde de abstenções. 
Mai d 40% do britânico apto a votarem não 
ompm ceram à urna . Ap quatro anos de 

mandato, Blair venceu com a me ma faci lidade 
que a primeira vez, ape ar de ter mudado o seu 
di ur o e ter abandonado a principal bandeira 
trabalhi ta da ua primeira eleição: a terceira via. 

O recorde de ab tenções já era previ to, 
poi a campanha não mobilizou a rua . Segun
do o hi toriador Eric Hob bawn, a falta de uma 
opção à e querda foi um dos fatores de ta falta 
·de mobilização. O estudio o con idera que os 
trabalhi ta atualmente ocupam uma posição de 
centro-direita e que os dois principais grupos de 
oposição, os liberais-democratas e os conserva
dore , nunca pretenderam ter um posiciona
mento de esquerda. Talvez por isto, em nenhum 
momento da campanha, a oposição tenha amea
çado a vantagem de Blair. 

O conceito da "terceira via", que fez gran
de suce so e gerou expectativas em toda a es
querda européia, está cada vez mai diluído. 
Críticos de e querda acusam Blair de impor ao 
Reino Unido um "thatcherismo com rosto hu
mano". Segundo economi tas, a principal ca
racterística da terceira via era aceitar o livre 
mercado, mas mantendo a preocupação com as 
que tões sociais. Contudo, estas últimas foram 
praticamente esquecidas por Blair no primeiro 
mandato. O serviço público , como saúde, 
educação e transporte só pioraram nestes quatro 
anos, mas o primeiro-ministro continua prome
tendo priorizá-los. 

Logo após a eleição, já era possível obser
var uma mudança de comportamento do pri
meiro ministro em relação ao primeiro manda
to: hoje busca uma maior aproximação com o 
resto da Europa e aspira a alçar o Reino Unido à 
condição de líder na União Européia, equipa
rando-se ou ultrapassando a po ição atual da 
França e da Alemanha. A substi tuição de Robin 
Cook por Jack Straw, no Ministério das Rela
ções Exteriores, é um dos sinais da mudança na 
política externa. Contudo, em relação à questão 
mais polêmica, o euro, o governo é cauteloso. 
Defende a moeda única mas, como enfrenta 
uma forte resistência na sociedade britânica, 
acena com um plebiscito sobre o assunto a ser 
realizado em 2003. IJ 
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Slobodan Milosevic fez sua própria defesa no primeiro dia 
do julgamento. Também Ramsey Clark, ex-secretário norte-americano, 
considera o julgamento uma farsa, pois a Iugoslávia é que foi o país 
agredido pela Otan e os EUA, que continuam a desintegrar os Bálcãs 

Bálcãs 

Milosevic: 'Este é um tribunal 
sem qualquer legitimidade' 

Na primeira audiência 
perante juízes do Tribu
nal Penal Internacional 

(TPI) de Haia, o ex-pre idente 
da lugo lávia, Slobodan Milo-
evic, recusou- e a declarar 

cu lpa ou inocência diante das 
acu ações de crimes contra a 
Humanidade que teria cometi
do nos episódios que marcaram 
a desintegração de seu paí , 
desde os conflitos que cul
minaram com a independência 
da Bósnia da Eslovênia e da 
Croácia até às tentativas dos al
baneses de e apoderarem de 
Kosovo. 

O juiz Richard May, que 
presidiu a sessão, perguntou a 
Milosevic . e queria tempo para 
pensar na possibilidade de ter 
um advogado. O réu re ·pondeu 
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que não tinha de constituir ad
vogado para defendê-lo num ór
gão ilegal. E acrescentou: "Este 
Tribunal é ilegítimo e ilegal. 
Não foi criado pela A sembléia 
Geral da ONU por isso não te
nho de constituir advogado para 
atuar num órgão ilegal." 

O in uspeito ex-secretário 
de Justiça norte-americano Ram
sey Clark declarou à impren a 
que considera o TPI uma institui
ção ilegítima, financiada e orien
tada por Washington, e aconse
lhou a defesa de Milosevic a res
ponsabilizar os Estados Unido 
pelos bombardeios da Otan con
tra a Iugoslávia que duraram 78 
dias em 1999, e também pelos 
deslocamentos forçado de mi
lhares de érvios de Kosovo e pe
la atual crise da Macedônia . • 

EUA 

Escudo antimísseis 

Areunião semestral da 
Organização do Tra
tado do Atlântico 

Norte (Otan) rejeitou a pro
posta dos Estados Unidos 
de construção de um escudo 
antimísseis. O secretário de 
Estado norte-americano, 
Colin Powell , não conse
guiu convencer os chance
leres da organização, reuni
dos em Budapeste, da ne
cessidade do novo sistema 
de defesa, um dos princi
pais pontos da agenda mili
tar do presidente Bush. 

Os Estados Unidos de
fendem a modificação do 
Tratado Antimísseis Balís
ticos (TAB), assinado entre 
Washington e Moscou, em 
1972, um obstáculo para a 
construção do escudo anti
mísseis. O TAB é a base do 
atual sistema de contenção 
nuclear e foi considerado, 
no último encontro da Otan, 
em 2000, a "pedra angular 
da estabilidade estratégica". 

No encontro de maio, 
o tratado não foi menciona
do no documento final , o 
que foi considerado uma vi
tória pelos norte-america
nos. Os Estados Unidos ale
gam que o tratado ficou ul
trapassado por causa da no
va realidade geopolítica, na 
qual a principal ameaça vi
ria daqueles que a Casa 
Branca chama de "Estados 
irresponsáveis", como Irã, 
Iraque, Coréia do Norte e 
Líbia. 

Os países europeus 
não acreditam na existência 
de uma ameaça real de ata
que ao Ocidente, e pelo 
contrário, temem que a rup
tura do TAB gere uma nova 
corrida armamentista. 

Segundo o documento 
final do encontro, é neces
sário "fazer uma avaliação 
apropriada das ameaças e 
do leque complexo de ques
tões estratégicas que afetam 
a egurança comum". • 

Manifestantes protestam contra o Tratado de Livre Comércio 
da América do Norte (Nafta) diante de uma igreja em 
Cleveland, Ohio, visitada pelo presidente George W. Bush 
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O deputado da oposicionista Aliança Democrática, Rafael Filizola (esq.), 
conversa com seu colega liberal Franklin Boccia no plenário da Câmara, 
onde estão negociando o início de um processo de 'impeachment' contra 
o presidente paraguaio, Luis Angel Gonzalez Macchi 

Colômbia 

Avanço nas trocas de prisioneiros 

Apó doi ano e meio de ne
gociaçõe , o governo colom
biano e a Forças Armadas 

Revolucionárias da Colômbia 
(Farc ) trocaram pns10neiro na 
esperança de amenizar a situação do 
país, marcado há anos pela guerra 

Camilo Gomez (esq.), Alto Comissionado 
para a Paz, cumprimenta Manuel Marulanda, 
maximo líder das Farcs, após a assinatura 
do acordo humanitário que marcou o início 
da troca de prisioneiros 

civil. A troca e deu no marco do 
acordo humanitário que o governo e 
as Farcs assinaram, em 2 de junho, 
prevendo a libertação do presos 
doentes. Desde então, as trocas per
sistem. 

A guerrilha já libertou cerca de 
50 prisioneiros, e o governo, 14, 
aguardando form,alidades legais 
para liberar mais. E a primeira vez, 
em 37 anos de luta armada, que o 
governo liberta prisioneiros. O líder 
das Farcs, Manuel Marulanda, 
conhecido pelo codinome ''Tirofijo" 
(tiro certeiro) prometeu libertar mais 
cem policiais e militares. 

Mas nem tudo é positivo. Os 
grupos paramilitares de direita Auto
defesas Unidas da Colômbia (AUC) 
parecem preparar mais violência. O 
grupo substituiu seu líder, Carlos 
Castafio, por um Estado maior de oi
to membros, da sua ala mais radical. 
A imprensa local acredita que a causa 
desta mudança seja a ofensiva lança
da pelo governo contra empresários 
que dão apoio financeiro aos parami
litares. • 

Chile 

Kissinger 
na mira 
da Justiça 

º
ex-se retário de Estado norte-americano 
Henry Ki ·singer foi convocado pelo juiz fran
• Roger Le Loire para depor sobre a Ope

ra ão ondor, em um proces o referente a tortura, 
eqü tro e de aparecimento de cinco france es 

durante a ditadura no Chile. Ki singer, que estava 
em Pari para uma reunião da Unesco, recu ou-se a 
omparecer, alegando que tinha outra obrigações, e 

viajou para a Itál ia. 
· Le Loire tem documentos do Departamento de 

Estado dos EUA, revelando o conhecimento do go
verno norte-americano obre a Operação Condor, ação 
unificada das ditaduras sul-americanas para combater 
seus opositores. O juiz quer saber mais sobre o possí
vel envolvimento dos Estados Unidos na operação. 
Ki inger sugeriu ao juiz que fizesse um pedido oficial 
de informações ao governo norte-americano. 

O juiz chileno Juan Guzmán, responsável pelo 
proce so contra Pinochet, também enviou uma con
vocação para interrogar Kissinger sobre o assassina
to do jornalista norte-americano Charles Hormann, 
ocorrido em Santiago, em 1973. Há suspeitas de que 
Hormann teria provas do envolvimento da C[A no 
golpe de Estado no Chile. Seu assassinato inspirou o 
filme Missing ("Desaparecido"), do cineasta grego 
Costa-Gavras. • 

Bolívia e Equador 

Corrupção recorde 

B olívia e Equador foram classificados por ban
cos internacionais, analistas de riscos e inves
tidores como os países de mais elevados índi

ces de corrupção na América Latina. 
A informação consta num documento divulga

do pela Transparência Internacional, sediada em 
Berlim. O Chile foi classificado pelas fontes pesqui
sadas como o país latino-americano de menor índice 
de corrupção, seguidq, na região, por Trinidad e To
bago e Uruguai. Na Asia, os países que apresentam 
os IT)ais baixos índices são Bangladesh e Indonésia, e 
na Africa, Nigéria e Uganda. O documento afirma 
que os países industrializados também não escapam 
do mal, sem citar casos nominais. • 
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Faisal al-Husseini, o mais graduado 
representante palestino em Jerusalém, 

morreu aos 60 anos, de ataque cardíaco, 
quando se encontrava em missão no Kuwait. 

Esta foto, de 30 de maio, registra a última 
aparição do quadro palestino, poucas horas 

antes da morte, quando participava 
de um encontro de lideranças árabes 

para debater a questão do Oriente Médio 

Hassan al-Turabi, líder do Congresso Nacional 
Popular, de oposição ao governo do Sudão, foi 
transferido da cadeia para melhores 
acomodações numa casa do governo. Turabi 
está preso desde fevereiro, com alguns outros 
líderes do CNP, sob acusação de tentarem 
derrubar o general Omar Bashir, acusado pelos 
EUA de simpático a grupos islâmicos radicais. 
O país vive em guerra civil há 12 anos e sofre 
os efeitos da seca. As duas graves questões 
afetam mais de quatro milhões de pessoas 

Morreu em Boston, no início de junho, o ator 
norte-americano Anthony Quinn, que teve em 
'Zorba, o grego ' um desempenho artístico 
mundialmente reconhecido. Quinn foi duas vezes 
premiado como melhor ator coadjuvante pela 
Academia de Hollywood 

Escondido no Japão, o ex-presidente 
peruano Alberto Fujimori mostra-se 

preocupado com com a prisão de seu 
superconselheiro Vladimiro Montesinos, que 
ameaça abrir a boca e rodar 30 mil fitas de 

som e vídeo, cujas revelações implodiriam o 
mundo político peruano. Fujimori pode estar 
inteiramente nas mãos de Montesinos, mas 

este não é o único dissabor: uma promotora 
diz ter provas de sua implicação no 

assassinato de 19 pessoas, o que pode 
levar a um pedido de extradição, que o 
Japão já anuncia não pretender facilitar 

O primeiro-ministro 
britânico Tony Blair foi reeleito, 
obtendo grande vantagem sobre 

os adversários conservadores. Tendo 
assumido o primeiro mandato, quatro 

anos atrás, como teórico de uma 
chamada Terceira Via entre o capita-,ismo 

selvagem e o socialismo, teve sua 
mensagem externamente muito desgastada, 

por manter a política conservadora anterior 
de atrelar a política externa britânica às 

estratégias e interesses dos Estados Unidos, 
como nos Bá/cãs e na questão iraquiana 

A modelo senagalesa Ramatouaye Dia/lo, 
na exuberância dos seus 18 anos, sorri 
ao ganhar, na África do Sul, o concurso de 
mais bela Face da África. Ramatouaye Dia/lo 
desbancou 23 outras concorrrentes com 
seu visual pitoresco 
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Toledo receia 
ingovernabilidade 

O neoliberalismo de Fujimori levou 54% do povo peruano a viver em situação de miséria 
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O novo governo, 
que se define "aberto 
aos investimentos 
estrangeiros, principalmente 
na infra-estrutura", 
está sendo cobrado 
pela população a cumprir 
as promessas de campanha 

U 
I PAÍS DIVIDIDO E COM ELEVADO risco 

de ingovernabi lidade é a herança que 
recebe Alejandro Toledo, cuja vitória 
por uma vantagem de apena quatro 
pontos sobre Alan García no segundo 

turno da eleições faz prever que enfrentará, as-
im que a sumir em 28 de julho, grave desafio 

econômicos e ociais. O próprio Toledo reconhe
ce esse risco. 

O dados levantados pela sua equipe de a -
sessores retratam um país em profunda rece são, 
com 54% da população vivendo abaixo da linha 
da pobreza, desequi líbrios fiscais e elevadas dívi
das interna e externa. 

Em Lima, capital e centro mai adiantado do 
país, mais da metade dos trabalhadores percebe, 
apenas, US$ l ,25 por dia, enquanto não mais do 
que 37% das pes oas adultas estão regu larmente 
empregadas. Ainda em Lima, entre 1997 e 2000, 
os índices de pobreza aumentaram de 35% para 
45% da população. No mesmo período, os gastos 
familiares acusaram declínio de 8%. 

Mesmo antes de sua posse, marcada para 
28 de julho, Alejandro Toledo já sofre fortes 
pressões dos setores populares que exigem so-
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luçõe urgentes para os seus problemas. 
Por outra parte, empresários peruanos 
que o ajudaram a eleger-se e a comuni
dade financeira internacional recomen
dam prudência nas questões econômico
financeiras , temendo lesões nos seus in
teres es e a possibilidade de o novo go
verno, pressionado pela ituação socioe
conômica, vir a desviar-se do caminho 
neoliberal seguido pelo seu antecessor 
Alberto Fujimori . 

O dirigente do Sindicato dos Traba
lhadore na Indústria da Construção, Eu
logio Ramirez, lembrou que a entidade re
comendara o voto em Toledo, por haver o 
candidato do Peru Possível (PPP) se com
prometido com a Confederação de Tra
balhadores do Peru (CGTP) a gerar um 
milhão de empregos. Agora, confessa-se 
decepcionado e descrente: "Toledo disse, 
na campanha, que construiria 400 mil ca
sas econômicas para os pobre . Repetiu a 
promessa ao firmar um pacto social com a 
CGTP, dizendo que assim resolveria dois 
problemas: o da moradia e o do emprego. 
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A marca do Banco Mundial 

F
ormado em Economia pela Universidade de Stanford e ex-funcioná
rio do Banco Mundial (Bird), Alejandro Toledo é mais um tecnocrata 
da lista em que figuram os ex-presidentes do México Salinas de Gor-

tari e Ernesto Zedillo; o ministro da Fazenda Pedro Malan e o presidente Fer-
nando Henrique Cardoso, do Brasil; Domingo Cavai/o, da Argentina, 

além de figuras menos brilhantes, como os presidentes 
Gustavo Noboa, do Equador; Fernando De la Rúa, da 
Argentina; Ricardo Lagos, do Chile, e o velho e co
nhecido general Hugo Banzer, da Bolívia. 

A princípio, pareceu-nos que o Estado é 
que ia construir as casas, mas, agora, o 
presidente eleito diz que os bancos priva
dos é que vão financiar o programa. Acre
ditamos que esses bancos nada irão finan
ciar, porque já poderiam tê-lo feito há 
muito tempo e não o fizeram. O sindicato 
pedirá uma nova reunião com Toledo." 

Outras organizações de trabalhadores 
e entidades patronai também querem 
conversar com o presidente, a fim de sa
berem como o governo vai cumprir as 
promessas de campanha. 

Nada de protecionismo 
Os dirigentes das organizações na

cionais de pequenos agricultores Julio 
Cantalicio e Enrique Malga, por sua vez, 
pediram nova reunião com os técnicos do 
Partido do Peru Possível. Os agricultores 
querem proteção alfandegária, para evitar 
a competição desvantajosa dos produtos 
estrangeiros subsidiados. Exigem, tam
bém, que não se privatize a água de que se 

servem para regar as plantações, sempre 
manejada pelos próprios usuários. 

Toledo adiantou que não tomará 
qualquer medida protecionista: "Adota
remos uma economia de mercado com 
rosto humano. Manterei a abertura do 
mercado interno, mas o Estado só com
prará dos produtores nacionais", afir
mou. Na tréplica, os camponeses insisti
ram na proteção e reclamaram soluções 
para os problemas do café e garantias pa
ra a água. Caso contrário, voltarão a blo
quear as estradas. 

Ao pedir uma trégua de 12 a 16 me
ses, período em que espera reativar a pro
dução e o emprego, o presidente eleito 
anunciou uma viagem à Europa, aos Esta
dos Unidos e ao Japão, com o objetivo de 
obter doações num montante de 500 mi
lhões de dólares para um "programa so
cial de emergência" destinado aos seg
mentos da população que vivem em po
breza extrema e não têm condições de es
perar mais um ano. · Ao Grupo dos Sete, 
Toledo dirá que o Peru está aberto aos in
vestimentos estrangeiros, principalmente 
na infra-estrutura. 

O presidente eleito foi muito critica
do nas campanhas eleitorais do primeiro 
e do segundo turnos, por não haver defi
nido a política econômica que adotaria, se 
fosse eleito. Mas, em entrevistas a jornais 
de outros países, deixou escapar a orien
tação neoliberal que pretendia adotar no 
seu governo. 
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Alan García visitou seu oponente vitorioso e Toledo prometeu convivência em bases democráticas 
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Ao jornal espanhol E/ País por e em
pio chegou a maoo tar o propó ito de dar 
continuidade à política econômica de Fuji
mori. E no final de maio último ao mesmo 
jornal declarou que implementará, priorita
riamente, três medidas logo depoi de em
possado: "Primeiro um programa de reati
vação econômica no primeiro cem dias, 
que inclui redução de impo to e de alguns 
tipos de juro ; uma guerra em trégua ao 
contrabando· disciplina fi cal e monetária, e 
avanços nas privatizações. Em segundo lu
gar, garantir segurança jurídica aos investi
mentos estrangeiros. Por último, iniciar uma 
campanha para assinar um acordo de coope
ração com todas as forças políticas e a socie
dade civil, incluindo as Forças Armadas." 

Banqueiro na pasta 
da Economia 

Alejandro Toledo começa a escolher 
os integrantes da sua equipe. Para o Minis
tério da Economia, o mais cotado é o ban
queiro Pedro Pablo Kuczynski, homem de 
confiança da comunidade financeira inter
nacional e garantia de que no novo gover
no a política econômica de Fujimori não 
sofrerá solução de continuidade. O vasa
mento dessa informação deixou o presi
dente eleito em dificuldades. Em declara
ção à imprensa, em Lima, ele admitiu que 
"Kuczynski fará parte do Gabinete, mas 
ainda não está definido se irá para a pasta 
da Economia ou para outro Ministério". 

O ociólogo Raúl Serrano de tacou 
que a rece ão produzida pelo fracas o do 
modelo neoliberal implantado por Fujimo
ri de truiu cerca de um milhão de empre
go num paí em que aproximadamente 
325 mil novo jovens por ano querem ter 
aces o ao mercado de trabalho. "Fujimori 
pretendeu embarcar o paí no trem da mo
dernidade pela via da abertura da econo
mia, mas isso não nos deu o desenvolvi
mento. A única coisa que obtivemos da 
globalização foi uma dependência externa 
mais aguda, além do temor cada vez maior 
do desemprego", advertiu. 

Dificuldades 
no Congresso 

No Congresso unicameral, onde atuam 
120 deputados, apenas 45 formam a banca
da do situacionista PPP. A expectativa de 
Toledo é de formar uma aliança com a 
Frente Independente Moralizadora ( li 
parlamentares) e com a Ação Popular (4) e 
conseguir o apoio de mais três parlamenta
res que estariam dispostos a compor a 
maioria governamental. A oposição espera 
reunir 60 deputados - 28 do Partido Aprista 
Peruano (PAP), de Alan García; 17 do con
junto de partidos liderados pelo conserva
dor Partido Popular Cristão (PPC), e 15 das 
agremiações menores. 

Convertido em segunda força política 
do Peru, o PAP anunciou que não vai se 
engajar na oposição. Por sua vez, Alan 

Gar ía líd r do partido, m trou disposi-
ão de olaborar para a recon trução eco

nomi a, o ial e in titucional do paí . 
Ma , juntamente com Lourde Flores, lí
d r do PPC (a terceira força política), Gar-

ía adv rtiu que apoiará unicamente medi
da e onômica e política positiva . No 
PPC domina a opinião de que a promes-
a eleitorai pa arão a er reconhecidas 

im diatamente como uma espécie de fatu
ra e serão cobradas. "Se não puder cumpri
la , Toledo gozará de uma lua-de-mel cur
ta com o eleitorado. ' 

Embora entre o neoliberalismo de 
Alejandro Toledo e a Terceira Via do PAP 
de García a diferença doutrinária e cir
cun crevam a uma simples preocupação 
ocial, é difícil prever até onde os ambos 

dirigente poderão convergir, diante de um 
possível agravamento da situação socioe
conômica, que as políticas compensatórias 
da agenda de Toledo dificilmente conse
guirão evitar. 

É oportuno lembrar que em todos os 
países nos quais têm con eguido vicejar, 
as políticas de corte neoliberal nunca des
cartaram a chamada flexibilização das re
lações de trabalho, com as costumeiras re
vogações de direitos do trabalhador, a pri
vatização da Previdência Social, a com
pressão dos salários, o enfraquecimento do 
movimento sindical etc. Como as políticas 
inspiradas no modelo neoliberal são in
compatíveis com medidas que beneficiam 
o fator trabalho, certamente as oposições 
em pouco tempo entrarão em divergência 
com o governo. 

Quanto à política externa e às con
cepções de integração regional, Toledo 
não esconde que serão de alinhamento 
com os Estados Unidos. Ao mesmo tempo 
em que se dispõe a promover a entrada do 
país na Área de Livre Comércio das Amé
ricas (Alca), em 2006, defende "uma inte
gração regional aberta", isto é, mais negó
cios com o Mercosul e o fortalecimento da 
Comunidade Andina, inclusive nas rela
ções com o Mercosul e no trabalho com a 
Alca. Uma alquimia que Alejandro Tole
do ainda não explicou a seu elei torado. 
(Álvaro Queiroz) • 
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Segredos põem em risco 
vida da eminência parda 
Os peruanos estão ansiosos 
pelas revelações do braço 
direito de Fujimori e a Justiça 
teme atentado contra ele 

A
Polícia de 
Lima refor
çou a segu
rança do 
Palácio da 

Justiça, onde se encon
tra preso o ex-assessor 
e ex-chefe dos serviços 
de inteligência perua
nos, Yladimiro Monte-
inos. Segundo infor

mou o presidente da 
Corte Superior de Li

Os depoimentos de Montesinos podem revelar aspectos ainda desconhecidos 
das relações de Alberto Fujimori com os interesses externos que o sustentaram 
no poder, nos anos em que praticou neoliberalismo com manobras ditatoriais 

ma, Sérgio Salas Villalobos, teme-se que 
alguém tenha se infiltrado no Palácio da 
Justiça com os jornalistas que entraram no 
prédio. 

O braço direito do ex-presidente Al
berto Fujimori chegou a Lima no dia 25 de 
junho sob a proteção de um forte esquema 
de segurança, oito meses depois de ter fugi
do do Peru e caído na clandestinidade. 
Montesinos é acusado do desvio de mi
lhões de dólares em recursos públicos, de 
liderar esquadrões da morte e subornar au
toridades peruanas durante os I O anos em 
que e teve no poder. Pesa ainda sobre ele, 
entre outras, as acusações de lavagem de 
dinheiro, tráfico de armas, extorsão e viola
ção de direitos humanos. 

No dia 14 de setembro do ano passa
do, um vídeo levado ao ar através de uma 
emissora de televisão mostrou Montesinos 
numa cena de suborno com um congressis-
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ta da oposição, ao qual teria entregue a 
quantia de 15 mil dólares. O escândalo o
brigou Fujimori a providenciar novas elei
ções. Em setembro, ele fugiu para o Pana
má, com o apoio de líderes peruanos que 
temiam um golpe de Estado. Mas o gover
no panamenho rejeita o pedido de asilo e 
Montesinos volta ao Peru. Em outubro, fo
ge de novo, a bordo de um iate rumo ao Ca
ribe, de onde seguiu para a Venezuela. 

Em janeiro último, o Peru é abalado 
pela divulgação de novos vídeos gravados 
pelo próprio Montesinos durante encon
tros com políticos, juízes, generais, empre
sários e autoridades eleitorais que estariam 
em sua "folha de pagamentos". Na Vene
zuela, a Polícia Federal norte-americana 
(FBI) teria apoiado o cerco ao fugitivo, se
gundo versão do ministro da Justiça, Ketin 
Vida!. O ministro destacou o papel das au
toridades venezuelanas na operação captu-

ra do ex-assessor de Fujimori. Versão cor
rente nos meios políticos bem informados 
dão conta de que Vladimiro Montesinos 
trabalhara para a CIA no regime didatorial 
de Fujimori, que durou quase nove anos 
(dois mandatos sucessivos e o tempo em 
que tentou o exercício do terceiro). 

Os Estados Unidos deram respaldo 
aos dois mandatos de Fujimori, mas resol
veram negá-lo para o terceiro, quando o ex
presidente deixou de ser útil aos interesses 
do governo e de grupos econômicos norte
americanos e dos agentes do mercado fi 
nanceiro internacional. Foi quando surgiu 
no cenário político do Peru o economista e 
ex-funcionário do Banco Mundial Alejan
dro Toledo, eleito no segundo turno reali
zado recentemente, com o apoio declarado 
tanto do governo dos EUA quanto das ins
tituições financeiras internacionais. (Álva
ro Queiroz) • 
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Recordações 
de Vitor Paz 
Estenssoro 

Líder da Revolução Boliviana, recentemente falecido, resistiu 
às pressões da ditadura no seu apoio aos exilados brasileiros 

Neiva Moreira 

N 
ÃO ME RECORDO O OBJETI O 

da viagem à Argentina e nem 
o ano, ma ei que a pauta 
incluía uma série de reporta
gens sobre temas do Rio da 

Prata, para os Diários Associados. 
Em Buenos Aires, rapidamente me 

juntei a colegas sul-americanos que lá es
tavam em missões jornalísticas. Um deles, 
um boliviano muito ligado às lutas revolu
cionárias no seu país, me levou a conhecer 
um exilado chamado Vítor Paz Estenssoro. 
Lembro-me de que vivia ele num pequeno 
apartamento, onde nos recebeu e, a seguir, 
realizamos uma série de encontros e de en
trevistas sobre o incandescente processo 
revolucionário boliviano. 

Paz nos fez entender o sentido das lu
tas que se travavam no seu país e na Amé
rica Latina e o programa e os objetivos do 
seu partido, o Movimento Nacionalista 
Revolucionário Boliviano. O MNR dirigia 
grandes lutas políticas e sociais e os seus 
líderes pagavam, por isso, o preço das pri
sões, dos assassinatos e do exílio. Dois de
les, o próprio Paz Estenssoro e Siles Sua
zo, chegariam à Presidência da República. 

o fim da no sa apaixonantes ter
túlias, já me entira um militante do MNR 
e, logo depois, um filiado dos seus qua
dro no exterior com direito a carteirinha, 
com a tarefa de divulgar suas idéias no 
Brasil e apoiar os seus exilados. Dois de
les eram muito famosos nas barricadas de 
La Paz, o coronel Carmelo Cuellar e o jo
vem Mário Canedo. Este, depois de longa 
permanência no Brasil, onde constituiu 
famflia, está vivendo novamente na Bolí
via. Com ele ainda mantenho fraterna 
amizade. 

A revolução chega 
ao poder 

Com duras lutas, o MNR conquistou 
o poder em 1952, em memoráveis campa
nhas com centenas de mortos e feridos e a 
virtual destruição do exército boliviano, 
como ocorreu no confronto final. 

A essa época já havia me transferido 
de O Jornal, órgão líder da cadeia associa
da, para a revista O Cruzeiro e logo fui en
viado com o fotógrafo Flávio Dan para sen
sacional reportagem da batalha final, que 
ocupou mais de dez páginas de revista. 

Os governos do MNR conseguiram 

realizar grande parte dos seus três objeti
vos centrais: voto secreto, reforma agrária 
e nacionalização das mina . Mas, também 
sob as costumeiras pressões dos Estados 
Unidos, tiveram de fazer concessões que, 
em muitos episódios, contrariavam seu 
programa ideológico e deixaram confusas 
e distanciadas suas aguerridas bases urba
nas e camponesas. 

Estenssoro e Siles foram depostos e 
exilados. Com eles nos encontramos no 
Uruguai, na Argentina, na Venezuela e no 
Peru, onde continuavam sua batalha. Em 
Montividéu, Siles estabeleceu sólidas re
lações com os exilados brasileiros, sobre
tudo com Leonel Brizola, e, juntos, matá
vamos o tempo conspirando e sonhando. 

Em 1964 chegou a nossa vez do exí
lio. Paz era, então, presidente da Repúbli
ca e o seu governo foi de grande solidarie
dade com os brasileiros exilados. No dia 6 
de agosto daquele ano, data nacional da 
Bolívia, participamos em La Paz do des
file oficial, juntamente com dezenas de 
milhares de trabalhadores e estudantes, 
com a bandeira brasileira bem ao alto. 

A ditadura no Brasil se preocupava 
muito conosco, sobretudo com os jorna
listas José Maria Rabelo, Carlos Olavo e 
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eu, que fomos convidados a integrar a re
dação do jornal El Clarín, ligado ao MNR 
e não dávamos trégua às ditaduras latino
americanas, Brasil sobretudo. José Serra 
(hoje ministro), Paulo Freire, Marcelo 
Cerqueira (atual presidente da Federação 
Nacional dos Advogados) integraram du
rante certo período o grupo de exilados e 
todos vivíamos quando não nas mesmas 
casas, em ruas e bairros muito próximos. 

relatou a exigência e disse peremptoria
mente que seu governo não o faria. Mas 
solicitei que fizesse algo. Evitaria assim 
um atrito inútil com a ditadura no Brasil 
e que seu próprio serviço secreto nos es
pionasse por conta própria ou fizesse al
go pior. 

O presidente concordou em destacar 
um soldado que permanecia dia e noite à 
nossa porta. Com alguns graus abaixo de 

O corpo de Victor Paz Estenssoro, que foi quatro vezes presidente da Bolívia e faleceu em 7 
de junho passado, foi velado por autoridades e o governo decretou trinta dias de luto oficial 

As perseguições 
da ditadura 

Como aconteceria posteriormente em 
outros países, a ditadura no Brasil não nos 
deixava em paz. Quando encontrávamos 
um emprego, fazia de tudo para que fôsse
mos despedidos. Na Bolívia, escolheram 
alguns exilados para serem vigiados dia e 
noite. Eu tinha a honra de ser um deles. 

Dr. Paz me chamou à sua casa, me 
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zero em La Paz, o convidávamos sempre a 
dormir dentro da casa em um sofá devida
mente equipado para o clima. De repres
sor passava a nos cuidar. 

Quando Paz Estenssoro foi deposto 
pelo general Barrientos, recebi, logo após 
sua investidura, a visita de um capitão 
com um salvo-conduto sem qualquer vali
dade fora da Bolívia e duas passagens de 
avião. Era uma ordem de expulsão do 
país. A outra passagem era para o ines-
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quecível Paulo Freire. O destino era Ari
ca, no Chile, onde Paulo e eu recomeçáva
mos a infindável rota dos exílios. 

Um episódio 
no aeroporto de Lima 
A última vez que vi e falei com o Dr. 

Paz teve a marca da luta boliviana. Foi no 
auge das guerrilhas que culminaram com 
a epopéia de Chê Guevara na Bolívia. Eu 
ia desde Montevidéu a Cuba junto com 
outros militantes latino-americanos entre
vistar-nos com Fidel Castro para analisar 
a grave situação da região e examinar em 
que medida podiamas nos ajudar mutua
mente. 

Através de amigos bolivianos no 
Uruguai, avisei ao Dr. Paz Estenssoro 
que nos reuniríamos no aeroporto de Li
ma, onde estava ele exilado. Desejava 
sua opinião sobre os movimentos revolu
cionários nos quais estávamos integra
dos. A conversa, positiva e animadora, 
só foi interrompida quando um des
conhecido agrediu Paz pelas costas e ten
tou golpeá-lo. 

Não foi possível entrar nessa confu
são, pois já estava sendo chamado ao em
barque. Nosso avião, saindo de Montevi
déu, dava uma enorme volta para chegar 
a Havana. Eram 56 horas de aeroportos e 
vôo. Tentando escapar da CIA, escalaría
mos em Santiago, Caracas, Antilhas 
Francesas, Lisboa, Paris, Praga e Mos
cou até chegar a Havana, depois de so
brevoar as geleiras do Norte, com passa
porte falso, mas de excelente elaboração. 
Soube depois que, na polícia, o agressor 
do Dr, Paz disse ser filho de um proprie
tário de terras na Bolívia atingido pela 
Reforma Agrária do MNR e que odiava a 
revolução boliviana. 

Essas recordações são hoje muito vi
vas, quando Paz Estensoro, aos 94 anos, 
recolhido na distante cidade boliviana de 
Tarija, encerra uma vida de lutas - muitas 
delas significando relevantes avanços po
líticos e sociais - que deixou profundas 
marcas na sua pátria e em muitos países 
da América Latina. • 
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Imprevisível, de ação 
rápida, o presidente 
venezuelano estabilizou 
em dois anos a economia 
do país, está pagando a 
dívida externa acumulada 
de mais de 2 2 bilhões 
de dólares e colocou mais 
de um milhão de crianças 
pela primeira vez numa 
sala de aula. Em dez 
anos, ele pretende acabar 
com a miséria do país 

Texto e fotos: Yoshiharu Fujiwara 

S 
U \'E E I UO . URGE A TELA 

do omputador a imag m de trê 
retangulo qua e iguai . "São a 
orelhas e a cara do pre idente 
Hugo Chá ez' , no diz orri

dente Yuan. um menino indígena Warao, 
no po oado La Esmeralda, no coração da 
Amazônia venezuelana. Eu chegara lá da 
forma mai ine perada. Tinha viajado a 

Caraca para fazer a cobertura do encon
tro do pre idente com uma mi ão comer
cial do mai importantes empresário ja
pone e que se encontravam em visita 
oficial à Venezuela. "Quando você vai 
embora?", me perguntou o presidente na
quela ocasião, reconhecendo-me de outras 
vi ita que eu já tinha feito ao país. "Ama
nhã, infelizmente", respondi. "De jeito 
nenhum", dis e-me Chávez. "Amanhã 
part imos para a fronteira, para o departa-



mento de Zulia e para a Amazônia, e você 
vem com a gente". "Com prazer", respon
di , já me preparando mentalmente para a 
viagem. 

Atualmente, a Venezuela mobiliza 
cem mil jovens reservistas nas Unidades 
Cívico-Mi litares de Produção, para res
ponder ao de afio da miséria que esmaga 
mais de 80% da população, aos elevados 
índices de desemprego e à violência "her
dado de meio sécu lo de abandono". E ain
da para enfrentar a conseqüências indire
tas do Plano Colômbia. Trata-se, sem dú
vida,· do maior empreendimento produtivo 
do continente. 

Foi em suces ivas viagens pela região 
ocidental e central do país, pela Amazônia 
e pelas planícies, nas chamadas "fronteiras 
quentes" com a Colômbia, que foi conhe
cendo pessoalmente as novas realidades 
do país. Se fossem somente relatadas, po
deriam ter me parecido de um exagero dig
no de quem muito admira os dirigentes, 
ma não tem isenção para julgar os fatos. 

'Ajude-nos' 
Mais de cinqüenta guajiros (campo

neses) maltrapilhos e refugiados colom
biano , bloqueados por uma cerca de ara
me, surpreenderam Chávez quando ele 
descia do seu helicóptero no sofisticado 
Country Club de Maracaibo. "Chávez, 
Chávez, Chávez, nos ajude! Por favor, nos 
aj ude!", gritava a multidão. Rompendo o 
protocolo, o presidente se aproximou da 
cerca. "Contem o que está acontecendo. 
Ma , por favor, tem que falar um de cada 
vez, para que eu possa entender!", disse
lhes o presidente. 

O que acontecia era o de sempre: fal
tava-lhes de tudo - comida, moradia, tra
balho, escolas para as crianças, serviço 
médico. A situação dos refugiados colom
bianos era ainda pior. Denunciavam estar 
sendo explorados por latifundiários ines
crupulosos, por não ter documentos, o 
mesmo que acontece com os chicanos me
xicanos, nos Estados Unidos. E os seus fi
lhos, também por causa da falta de docu
mentos, não eram aceitos nas escolas. 
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A Venezuela está sofrendo os efeitos do Plano Colômbia. O projeto dos EUA apóia os esquadrões da 
morte do país vizinho e tange refugiados para território venezuelano. Já são quatro milhões 

"Quem determinou que vocês, por 
que não têm papéis, não podem ir à esco
la?", perguntou Chávez às crianças. "E vo
cês não sabem que existe uma Lei do Tra
balho no nosso país que lhes assegura os 
seus direitos?", perguntou aos campone
ses. Virando-se para o general-de-divisão 
Felix Cáceres Pinzón, chefe da região mi
litar, disse: "Isso acabou. Vamos tomar 
medidas. Por favor, você se encarrega de 
que as providências necessárias sejam to
madas. Na próxima segunda-feira, estas 
crianças têm que estar na escola. Assegu
re-se de que recebam os uniformes, os li
vros e tudo o que for necessário. Quanto 
aos papéis, isso se pode resolver depois", 
determinou. 

Aproximando-se dos sem-terra vene
zuelanos, continuou: "Quanto a esta gente, 
veja se você consegue investigar o que es
tá acontecendo com eles. Tudo o que eles 
produzem deve ficar com eles. E quero 
que me apresentem um plano para cons-

trução de uma escola, um ambulatório e 
talvez até um centro de pesquisa tecnoló
gica. Quanto à terra para produzir, ou lhes 
asseguramos a posse da terra, onde estão 
produzindo atualmente, ou lhes oferecere
mos uma alternativa. Aqui estou me com
prometendo a que a terra - essa ou outra -
lhes será entregue. E não quero demoras. É 
para resolver isso já." 

"E nós?", perguntaram os refugiados 
colombianos. O presidente continuou dan
do ordens: "Cáceres, veja, por favor, que 
lhes sejam regularizados os papéis e todo o 
resto. Ao final , colombianos e venezuela
nos somos todos o mesmo povo, temos a 
mesma raiz." 

Quando a gente tem a oportunidade 
de testemunhar a forma como Chávez se 
relaciona com o seu povo, não é difícil en
tender o alto índice de popularidade (mais 
de 60%) deste jovem ex-tenente-coronel 
do Exército, que, em 1992, tentou depor 
pelas armas o ex-presidente Carlos Andres 
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Pérez, acu ando-o de corrupção fato que 
depois veio a er comprovado pelo Con
gre so, que o ubmeteu a um impeachment 
e o de tituiu. 

Experiência pioneira 

Programas de formação técnica, com envolvimento das Forças Armadas e brigadas juvenis, 
fazem parte das prioridades do governo venezuelano para superar a grave crise social que as 
práticas neoliberais produziram no país ao longo dos anos 90, afetando educação e emprego. 
Na foto, solenidade de formação de centenas de jovens, que se especializaram em profissões 

ção, é uma das suas propostas e parece ter 
começado bem. 

Trata-se de uma experiência única 
na América Latina, que já foi usada em 
épocas de guerra por alguns países asiáti
cos e europeus, para enfrentar situações 
graves. São centros de formação e produ
ção para os jovens, vindos ou não das 

ses jovens. O processo, uma vez inicia
do, continua com outras iniciativas. Os 
que desejam continuar na agricultura ga
nham um pedaço de terra, recebem cré
ditos e passam a fazer parte de um plano 
de construção de moradias rurais. Os 
que não desejam permanecer no campo 
recebem ajuda para constituir pequenas 

Por ua vez, o governo acredita que 
todo ele - re ervista do país - se e pe-
iali zem na arte militar e fiquem prontos 

para qualquer emergência. "Há alguns 
mese na minha condição de comandan
te-em-chefe das Forças Armada , assumi 
a re pon abilidade de convocar os reser
vista . Vamos organizá-los, prepará-los 
para a batalha contra a pobreza e a fome. 
E também vamos adestrá-lo militarmen
te ', disse Chávez, em ocasião do lança
mento do projeto. 

'Vocês vão receber instrução militar 
de novo, porque devemo estar preparados 
para trabalhar com o martelo e com qual
quer ferramenta. Devemos saber como 
criar porcos e como plantar mandioca, mas 
também temos que estar preparados para 
defender a revolução. Se alguém, um dia, 
atentar contra o processo revolucionário 
venezuelano, dará de frente com esta mu
ralha, constituída pelo povo disposto a de
fender a soberania de sua pátria", enfati
zou o presidente. 

Essas unidades de produção surgem 
em todo o país numa velocidade impres
sionante. Jovens entusiastas fazem filas 
por toda parte, à espera de ocupar o seu lu
gar nessa tentativa governamental de dar 
uma solução ao desemprego e contribuir 
para o reaquecimento da economia. 

Mas Chávez não é uma unanimida
de. Há minorias, na oposição, herdeiras 
dos regimes do passado, que ocultam os 
aspectos sociais do projeto e acusam o 
governo de estar criando Forças Armadas 
paralelas. 

Nas últimas décadas, não bastasse o 
saque das riquezas venezuelanas por parte 
das administrações passadas - que deixou 
o povo do país na miséria - cometeu-se 
outro crime imperdoável: as escolas técni
cas foram fechadas, fato que hoje se refle
te nos milhares de desempregados, com 
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A outra reserva 

O s índios amazônicos tinham se reunido no povoado de 
La Esmeralda, situado entre as serras de Parima e Untu
rán, e, num ritual em que levantavam os arcos, flechas e 

lanças, davam as boas-vindas a seu líder, o presidente da Re
pública, a quem aguardavam na planície desde o dia anterior. 

lanomâmis, waraos, piaroas, guaíbos, cuivas e outras et
nias aí reunidas demonstravam o seu apreço pelo presidente, e 
lhe exigiam soluções. E de que maneira! "Onde estão canoas 
que não enviaram, onde canoas ... ?" Dessa vez foi o chefe da 
Casa Militar quem respondeu: "Mas já foram entregues. " Porém, 
a resposta do cacique não se fez esperar: "Não, canoas não su
ficientes. Só suficientes para uma das tribos. A nossa ficou sem 
nada!" O militar foi rápido: "Calma. Então mais uma remessa se
rá entregue na próxima semana. " 

O presidente inaugurou a primeira emissora de rádio bilín
güe do país, cuja direção é formada por 40 indígenas e um re
presentante oficial. Esta, possivelmente, seja uma das diferen
ças mais marcantes do atual governo: pela primeira vez na his
tória do país, os indígenas têm voz no Parlamento, onde con
tam com três representantes. A partir de 2001, além da emiso
ra, as escolas da região amazônica terão uma grade curricular 
bilíngüe, em espanhol e na língua indígena correspondente. 
Mais ainda: o dirigente indígena Libório Guaruya foi eleito go
vernador do Amazonas, o segundo do país em superfície. 

A integração das populações indígenas ao projeto nacional é uma 
das metas de Chávez. Os índios estão representados no Congresso 
e a educação é priorizada como melhor caminho para a integração 

Depois de criar o serviço de reservistas Cívico-Militar e de 
impulsionar a integração dos indígenas à vida do país, dando
lhes a oportunidade de ter as suas escolas e meios de comuni
cação, Chávez conseguiu integrar a seus projetos de transfor
mação grupos religiosos que trabalham com os indígenas. À 
Congregação Salesiana do Alto Orinoco ele doou três tratores 
equipados, "para contribuir com a transformação e o progres
so de seus irmãos indígenas". 

A mais profunda mudança aconteceu mesmo com os mi
litares. Sua contribuição hoje, em todos os terrenos da vida do 
país, é notória. ''.As Forças Armadas estão participando em ativi
'dades que vão melhorar a qualidade de vida do povo. E isso 
tem grande importância neste momento", assinala o ministro 
da Defesa, o ex-chanceler José Vicente Rangel. 

A medicina social e preventiva e a odontologia nas escolas 
públicas do país são hoje de responsabilidade da Guarda Na
cional. Já a construção e reforma das escolas e hospitais, as
sim como a pavimentação de estradas, ficam a cargo das For
ças Armadas. 
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pouco ou qua e nada a oferecer à d man
das da área indu triai. 

Educação, egundo a própria pala
vra do pre idente venezuelano. "não é pa
ra que todo ejamo doutore . ão. Há 
educação lá de baixo". Como dizia imón 
Rodríguez. profe or de Simón Bolívar. no 
éculo XIX. "temo que en inar a rian

ça a trabalhar om a mão . e. de d 
criança. a trabalhar a terra. a mad ira. o 
metai . para de pertar no menino e na me
nina a força criativa. a apa idade d in
ventar· . Como dizia o próprio pai da pá
tria. "a na, ões marcham rumo a ua gran
deza com o me mo pa o om que ami
nha ua educação". 

O problema 
dos refugiados 

Mai de afiador ainda que a aguda 
cri e economica em que o paí e tá mer
gulhado, como con eqüência da nefa ta 
herança do governo pa ado . é o pro
blema criado por cerca de quatro milhõe 

ado p la guerra já up ra o quatro mi
lhõe d p oa . E a fronteira que parti
lham ambo o paí e - de mai de 2.200 
quilômetro - pare e incontrolável. 

1as. ape ar d tudo, a enezuela dei
xada pelo e ·-presidente Rafael Caldera em 
19 , já não é a mesma: do 1,3 milhão de 
criança em e cola. qua e não resta uma 
em matrícula. O me mo acontece com os 

100 mil menores de 12 ano que trabalha
vam e com o doi milhões de joven de
empregado ou que e tavam fora da esco-

la. a palavras do pre idente Chávez, "a 
cri e e tá começando a descer a ladeira '. 

A nova política venezuelana, por suas características populares, atraiu a simpatia da Igreja 

om foi po ível oi ar todas e -
rian a na ala de aula?, perguntamos 

ao mini tr da Educação Héctor Navar
ro. ·'Com amor' re ponde. 'Abrimos a 
porta da e cola a toda as crianças, em 

c ão, me mo aquela que nem docu
m nto , roupa ou apato tinham. Em 
1999, on eguimo incorporar à sala de 
aula mai d 600 mil aluno . E em 2000, 
outro 400 mil." 

Como con eguiram dar a todo unifor
me material escolar, calçado, merenda? 
"Atravé do Ministério do De envolvimen
to So ial, receberam tudo", a inala Navar
ro. Quanto ao material escolar, o ministro 
e clarece que é norma dá- lo a toda a cri
ança das escolas públicas que precisem. 

"O nosso projeto não é de curto pra
zo. A primeira etapa, quando pretendemos 
erradicar a miséria do país, vai levar uns 
dez anos, de 2001 a 20 11 . Esperamos que 
esse objetivo seja alcançado, quando, em 5 
de julho de 20 11 , estejamo comemorando 
os 200 ano da declaração da independên
cia e do nascimento da Primeira Repúbli
ca. Esse caminho não tem volta. 

"O paí e tá começando a recuperar
se. Mas esteve muito doente, grave, gra
víssi mo mesmo. Traída, explorada, fa
minta, a pátria quase sucumbiu. A luta 
contra os partidos tradicionais - hoje con
vertidos em partidos virtuais, que sobre
vivem só pela ação da grande mídia, atra
vés da qual defendem o seus interesses -
não tem sido fácil. Mas ainda e tá para 
começar a pior fase da luta, a da reforma 
agrária", afirma Chávez. 

Efetivamente, ele anunciou que con
vidara o general Alfredo Silva, presidente 
do Instituto Agrário Nacional, o homem 
ideal para liderar a luta contra o latifúndio. 
"A missão que lhe encomendei é a de ser 
um novo general Ezequiel Zamora (uma 
espécie de Emi liano Zapata, à venezuela
na). Queremos terra e homens livres, como 
dizia Zamora. O latifúndio vai contra os 
interesses do país. Quem tem terra deve 
colocá-la para produzir. E quem tem terra 
improdutiva não deve ter direito a ficar 
com a terra. A terra é para ser trabalhada", 
afirma o presidente.• 

C1ornNDS 133 



As dificuldades que as 
classes populares do 
campo vêm enfrentando 
mostram que o governo 
tem obtido êxito para 
dividir a luta social. 
Não basta apenas lutar 
por questões pontuais, 
porque elas ficam na 
periferia dos interesses 
da economia dominante 

Adão Pretto* 
7 

E 
CONHECIDA POR TODOS AQUELES 

que acompanham o noticiário 
diariamente a importância que o 
governo federal tem dado à 
questão agrária, agindo ofensi

vamente e antecipando-se às iniciativas do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST) e dos movimentos do campo. 
Essa ofensiva está aliada à estratégia de 
isolar o MST das demais organizações ru
rais para disputar o apoio da opinião públi
ca. Para cumprir esta estratégia, o governo 
tem tomado inúmeras iniciativas de ma
neira diversificada. Senão, vejamos: 

Em 1999, no meio de uma reforma po
lítico-administrativa do governo, transfor
ma o Ministério Extraordinário da Política 
Fundiária, órgão até então vinculado ao Ga
binete da Presidência da República, em Mi
nistério do Desenvolvimento Agrário. Esta 
reforma não foi apena mais um ato buro
crático "interno do governo", mas uma 
formatação institucional necessária para 
dar um encaminhamento ao projeto políti
co, o chamado "novo mundo rural", a par
tir do qual as questões relativas à reforma 
agrária e política agrícola para a agricultu-
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Meta: isolar o MST 
ra familiar não são mais objeto da política 
econômica, passando a compor o alvo das 
políticas sociais compensatórias para a 
agricultura- Programa Nacional de Forta
lecimento da Agricultura Familiar (Pro
nat), etc. 

O Ministério da Agricultura, a partir 
disso, assumiu a condução da implemen
tação do grande projeto político neoliberal 
para a agricultura, voltado para o agrobu
siness e baseado no modelo norte-ameri
cano. Este Ministério não trata mais das 
questões relativas aos pobres do campo 
(embora sua política os tenha ferido de 
morte), mas agora é quem comanda a ini
ciativa no campo da biotecnologia (trans
gênicos), modernização tecnológica da a
gropecuária brasileira, comércio agrícola 
internacional , entrega da economia agrí
cola brasileira aos monopólios agroindus
triais do planeta, etc. 

Porém, tudo isto vem com um bem ar
ticulado tratamento de imagem, porque é 
preciso convencer a opinião pública e os 
próprios agricultores de que o governo está 
tomando iniciativas. O ministro do Desen
volvimento Agrário não decide nada, quem 
está decidindo as políticas agrárias é a e
quipe econômica - Malan e Armínio Fraga 
- junto com o Banco Mundial (Bird), que 
aqui está aplicando o modelo de reforma 
agrária "recomendado", já utilizado nos 
países da Ásia e na própria América Lati
na, a chamada reforma agrária de mercado. 

Ações políticas 

As políticas macroeconômicas tradu
zidas em inúmeras medidas vêm acaban
do rapidamente com a pequena agricultu
ra familiar, empobrecendo a população do 
campo. Os dados do Censo 2000 revelam 
que, entre 1996 e 2000, mais· de 500 mil 
famílias abandonaram o camp,o. 

Estas medidas incluem a abertura in
discriminada das importações, que tem 
atingido até os interesses de grandes pro
prietários, além das altas taxas de juros e a 
restrita oferta de recursos para o crédito 
rural, ao lado dos impactos do pagamento 
da dívida externa. Além disso, mantém-se 
a prioridade para as culturas voltadas à 
exportação, como café e soja. 

Outra medida é a liberalização dos 
preços dos produtos e insumos agropecuá
rios, o que deixa o país sem estoques de 
produtos agrícolas, vide o caso da guerra 
montada pelo governo no ano passado, 
para liberar a entrada de milho transgêni
co da Argentina, ante a ameaça de colapso 
na prodt1ção de frango no Nordeste. 

Ocorre ainda o desmantelamento das 
empresas públicas de pesquisa e de assis
tência técnica - a Embrapa está sucateada, 
na CTNBio há dez vezes mais pedidos de 
liberação de testes de sementes da Mon
santo do que da Embrapa. Outra medida é 
a desregulamentação dos direitos dos tra
balhadores rurais no aspecto trabalhista e 
previdenciário. 

Obviamente, todas estas medidas 
trouxeram insatisfações de lado a lado, 
porém, para um lado cooptar e outro con
ter os movimentos e organizações sociais 
e possíveis descontentamentos da base 
aliada (os ruralistas), o governo tem im
plantado uma série de medidas compensa
tórias. Aos pobres desorganizados, já em 
condições de miséria, cestas básicas; aos 
sem-terra, Banco da Terra (ou Crédito 
Fundiário), cadastro pelo Correio - todos 
de caráter individual, com o claro objetivo 
de desmobilizar - e extinção progressiva 
do instrumento da desapropriação de lati
fúndios. 

Para termos uma idéia, o orçamento 
deste ano prevê quatro vezes mais recur
sos para o Banco da Terra do que para a 
desapropriação. Aos ruralistas, _medidas 
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de alongamento de prazo e ondiçõe para 
uas dívida . O montante de ido pelo 

grande produtores, oriundo de opera õe 
de crédito rural orna 2 bilhõe de reai . 
O governo autorizou o alongamento por 
10 ano , com doi de carência para ini iar 
a pagar e juro de % ao ano. ão agradou 
o rurali ta . alongou ainda mai o prazo 
para a renego iação e depoi novamente 
prorrogou para até junho d te ano. 1m. 
o rurali ta nunca pagam. 

Para e ter idéia. o pequeno agri ui
tore foram ontemplado om I ano d a
rência. 5 ano para pagar, juro d % ao 
ano mai correção monetária na fornm d 
equivalência-produto. Para o pequeno 
agricultore e a entado . o Pronaf é obje
to de grande polêmica entre o movimen
to . porque ele funciona como uma minho
ca colocada num grande açude lotado de 
peixe faminto . O !!Overno colocou todo 
o pobres no Pronaf e deixa que briguem 
entre i para di putar quem le a mai . 

Estratégias 
Qual a estratégia do governo ao lan

çar esta érie de "e tratégias" para ubme
ter os trabalhadores rurais a um proce o 
de dependência e subalternização ao inte
resses dominantes? Primeiro cooptando 
Liderança populare para a aceitação (ou 
contestação de discurso) das políticas im
plementadas, subordinando-se às políticas 
compensatórias. Esta aceitação passiva 
tem implicado apenas avançar em ques
tões pontuais, como índices, valores, nú
meros, não mexendo em questões mais 
amplas como a subordinação do país aos 
interesses da Organização Mundial do Co
mércio (OMC) no que tange à agricultura 
e ao Bird, no que se refere à Reforma 
Agrária. 

Um segundo movimento é o de rachar 
os movimentos e fazerem lutar entre si pe
las migalhas dos recursos, colocando obs
táculos políticos para uma possível aliança 
entre as classes populares do campo. 

Um terceiro movimento é uma ofen
siva bem articulada de mídia e jornalistas 
sempre "dispostos" a colaborar, produzin-

ato . federa ôe e ampla ba e religio a 
on er adora . denotam que a atual políti

ca ideológica go ernamental tem obtido 
êxito para dividir a luta ocial. 

Ma a luta concretas têm evidencia
do que não ba ta apena lutar por questões 
pontuai , por política pública compen a
tória , porque ela ficam na periferia, na 
marginalidade dos interesses da economia 
dominante. 

Ações no campo 
institucionar 

Todas estas ações políticas vieram 
acompanhadas de uma série de iniciativas 
no campo institucional, a fim de oferecer 
uma base legal para que o governo possa 
agir com a rapidez exigida, sem os entra
ves burocráticos legais. 

O projeto de lei transfere para os go
vernadores dos estados todo o processo de 
desapropriação. Caso seja aprovado, os 
decretos de desapropriação caberão aos 
governos estaduais; repassa também a vis
toria e todos os procedimentos administra
tivos. Imaginemos isso na maioria doses
tados brasileiros, dominados pelo poder 
local do latifúndio. 

A medida provisória proíbe vistorias 
por dois anos em terras ocupadas, podendo 
dobrar este prazo caso haja reincidência, 
bem como proíbe o acesso a terra e recur
sos, pessoas e entidades de qualquer na
tureza que tenham participado ou organi
zado ocupações de terras. 

Uma portaria publi ada no início des-
ano t nde a proibição do ace o a cré

dito para a entado que participarem de 
o upaçõe de terra ou ocupação de prédio 
públi o. 

Atravé de uma medida provisória, o 
governo federa l determinou que o 10% 
do re ur o do fundo con titucionais 
de tinado para o crédito dos assentado 
pa em a er de tinado também para o 
Banco da Terra para a compra de latifún
dio . É importante lembrar que 91 % das 
família a entada pelo governo federa l 
na Regiõe Norte, Norde te e Centro
Oe te têm nes a a única fonte de crédito, 
ignificando que haverá uma brutal redu

ção de recursos para o financiamento do 
a entado desta região. 

Ações no campo 
econômico 

Uma das principais estratégias do go
verno tem sido "quebrar as pernas" do 
MST no a pecto econômico. Para isso, to
mou diversas medidas como a que proíbe 
o aces o ao crédito de pessoa que tiverem 
algum processo ou ocorrência por esbulho 
e outras que proíbem a pessoa, entidade ou 
qualquer coisa, que tenha sido responsabi
lizada por ações, a ter aces o a recurso pú
blico. 

A resolução do Banco Central, que 
instituiu as condições para o Pronaf As
sentados e para os pequenos agricultores, 
foram ainda mais punitivas do que as me
didas do crédito rural para os ruralistas. 

Junto a estas medidas, o governo edi
tou um decreto que reformula a estrutura 
do Instituto Nacional de Colonização e Re
forma Agrária (Incra), transformando as 
superintendências em agências, com geren
tes regionais, privatizando e terceirizando 
o processo de reforma agrária, de acordo 
com os preceitos de mercado, formatados 
no programa "novo mundo rural". Foi um 
passo decisivo para a marginalização do 
papel do Estado na execução da reforma 
agrária. • 

• Deputado federal do Partido 
dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul 
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