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Revolução bolivariana sai fortalecida na Venezuela
Indiscutível Em cinco anos, Chávez enfrentou a direita oito vezes e ganhou todas

O povo com  ele. Vitória de Chávez foi garantida com o apoio popular, como o demonstrado depois do golpe de 2002.

Estratégia nacional dos partidos depende de resultados em outubro.

Eleições podem reorganizar espectro político
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Momento chave.

As eleições de outubro 
podem  significar um rear- 
ranjo no cenário  da e s 
q u e rd a  e da  d ire ita  no 
país. D ependendo dos re
su ltad o s, p o d e  haver o 
fo r ta le c im e n to  de  um  
cam po político à esquer
da. E nquan to  o PT luta 
para dar continuidade às 
administrações populares 
em diversas capitais e am 
pliar a presença nos muni
cíp ios p e q u e n o s  e m é
dios, PSDB e PFL são os 
partidos que lideram a di
reita nas eleições.
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O referendo do dia 15 de 
agosto na Venezuela com pro
vou o apoio popular ao governo 
Chávez. O alto comparecimento 
às urnas e os 59% de votos con
tra a revogação do mandato do 
presiden te dem onstraram  o 
efeito das medidas populares 
do processo bolivariano. Para 
além de mudanças legais, a re
volução bolivariana tem repre
sentado um processo cultural 
de reavivar as referências popu

lares e de resistência da Vene
zuela, intensificado ao longo 
dos últimos anos.

O resultado do referendo 
aponta para uma mudança na 
conjuntura política latino-ame
ricana, com o crescimento da 
possibilidade de colocar a Amé
rica Latina na trilha da supera
ção do neoliberalismo.
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Especial
Neusa Cadore conta experiência da Rede Pintadas.

"Pintadas aprendeu a acreditar em si mesma"
O município de Pintadas, no 

semi-árido baiano, tem se tor
nado referência de luta e enga
jamento social. Não é por me
nos. A experiência de parceria 
da Prefeitura com o movimento 
social organizado, por meio da

Rede Pintadas, mudou a dinâ
mica política da cidade, e já deu 
à prefeita Neusa Cadore dois 
prêmios nacionais. Nessa en
trevista, ela descreve o cerco 
político por parte do governo 
do estado, fala do envolvimen

to efetivo da população no de
bate das prioridades para o mu
nicípio e explica a política de 
cisternas, usada para resolver a 
questão do abastecimento.

P á g i n a  5

João Pedro 
Stédile analisa a 
situação nacional 
e propõe tarefas 
para a militância 
de esquerda
P á g i n a  4
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Nossas tarefas imediatas
Intervenção organizada. Os principais desafios da militância.

A militância da Democracia 
Socialista em todo o país, enga
jada nas mais diferenciadas 
frentes de luta, está completa
mente envolvida com o proces
so eleitoral municipal nestes 
m eses de 2004. Em todas as 
partes lutamos para eleger os 
candidatos e as candidatas do 
PT aos cargos m ajoritários e 
uma bancada de vereadores e 
vereadoras identificados com 
as posições políticas da DS.

Assim, as n o ssas  tarefas 
imediatas, neste ambientei avo- 
rável de politização e de deba
tes, são ainda mais atuais.

Construção da tendência
■ Divulgação e ampliação de nos

sa imprensa (jornal Democra

Campanha de Assinaturas Jornal DS
Até outubro

Participe e contribua na divulgação das idéias da tendência
Dentre os 20 militantes que fizerem mais assinaturas (mínimo de 10) será sorteada uma viagem de ida e volta a qualquer capital do país 

com estadia paga (em um hotel de turismo) por uma semana.
Quem fizer 10 assinaturas ganhará um bônus de um livro no valor de até R$ 30,00 (trinta reais).

O cupom de assinatura está disponível também em www.democraciasocialista.org.br
Faça a assinatura, escolha sua forma de pagamento e envie o cupom (não esqueça de identificar o militante responsável pela venda) e o 

comprovante do depósito (ou cheque nominal) para:
Rua Albuquerque Lins, 635, conj. 91 -  CEP 01230-001 São Paulo - SP 

Formas de pagamento: Cheque nominal a ICEF-lAou depósito em conta: ICEF-IA, Banco do Brasil, Ag. 3326-X, C/C 7680-5

________________________________________________________________________________________________________________

jornal DEMOCRACIA SOCIALISTA minha opção de assinatura é: □  apoio; 50,00 □  normal; 30,00

NOME:

ENDEREÇO:

BAIRRO: CEP: CIDADE: UF:

FONE: E-MAIL:

cia Socialista e página na in
ternet www.democraciasocia- 
lista.org.br). Aqui há o desta
que para a campanha de assi
naturas do jornal (ver abaixo);

■ Trabalhar pelo crescimento da 
tendência;

■ Ampliar os espaços de inter
venção institucional da ten
dência. Aumentar o número 
de vereadores e vereadoras 
em todo o país;

■ Organizar reunião da Coorde
nação Nacional da DS para 
novembro de 2004 para ba
lanço da conjuntura e das nos
sas tarefas;

■ Organizar logo após o Fórum 
Social Mundial (Porto Alegre, 
janeiro 2005) um Seminário 
de Formação, com destaque

para a análise da situação po
lítica na América Latina.

Presença nas lutas
■ Incrementar a presença mili

tan te  na Coordenação dos 
Movimentos Sociais;

■ Participação nas lutas sindi
cais e na direção da CUT;

■ Participação na Marcha Mun
dial de Mulheres;

■ Participação nas lutas da ju
ventude e nas d ireções da 
UNEedaUBES;

■ Organizar a participação no 
Fórum Social Mundial, Porto 
Alegre, janeiro de 2005.

Reconstruir uma plataforma 
socialista para o PT
■ Organizar a 2a etapa do Semi

nário com a Articulação de Es
querda e outros setores parti
dários para dezembro de 2004;

■Iniciara preparação para a dis
puta das eleições diretas do 
PT(PED)em 2005.

Reorganizar uma 
plataforma democrática e 
popular para o país

Ter como um eixo importan
te dos nossos debates, sobre o 
balanço das eleições e do go
verno Lula, a reorganização de 
uma plataform a para o país, 
com a proposição de um leque 
de reformas econômicas, so 
ciais, políticas e culturais que 
sintetizem uma visão de futuro, 
um projeto de república demo
crática e popular.

Grito dos Excluídos 
Completando 10 anos, o Gri
to dos Excluídos deste ano 
tem como tema "Brasil: mu
dança pra valer, o povo faz 
acontecer". Estão programa
dos atos, caminhadas, de
bates e diferentes atividades 
no dia 7 de setembro, em 
várias localidades do Brasil. 
Mais informações em www. 
gritodosexcluidos.com.br

Melindres autoritários 
A ofensiva da grande mídia 
contra a proposta do Conse
lho Federal do Jornalismo e 
da Lei Geral do Audiovisual 
evidencia a resistência dos 
empresários da comunica
ção em ace ita r qua lquer 
processo de regulação. In- 
dependentemente dos pro
blemas que possam existir 
nos projetos, eles revelam a 
intenção de se regular um 
setor que hoje opera sem 
praticamente nenhuma re
gra. O debate precisa ser 
colocado em seu lugar, sob 
pena de se aceitar a liberda
de de 9 fam ílias em detri
mento da partic ipação de 
170 milhões.

10 de setembro 
O dia 10 marca a Jornada In
ternacional de Lutas contra a 
OMC e Transnacionais, pro
posto pela Via Campesina. 
No Brasil, Goiás e Pará já pla
nejam atividades, que de
vem se estender por outros 
estados do país. Mais infor
mações com o MST nos esta
dos ou em www.mst.org.br

D em ocracia
Democracia Socialista é o jornal 
da Democracia Socialista, Tendência 
do Partido dos Trabalhadores, 
publicação do Instituto de 
Comunicação, Estudos e Formação 
Isaac Akcelrud
Equipe editorial:
Nalu Faria, Caio Galvão,
Carlos Henrique Árabe,
Juarez Guimarães, Lúcio Costa, 
Robinson Almeida e 
Waldemir Catanho 
Editor:
Carlos Henrique Árabe
Editor assistente:
João Brant
Projeto gráfico e diagramação:
Caco Bisol
Jornalista Responsável:
João Brant -  Mtb 33.748 DRT/SP 
Fechamento: 30 de agosto de 2004

Assinaturas
Receba todo mês o seu 
Democracia Socialista
em casa, e aproveite para 
contribuir com a tendência. 
Preencha a ficha abaixo e 
envie junto com cheque 
nominal para ICEF - IA.
Rua Albuquerque Lins, 635 
cj. 91 - Sta. Cecília - São 
Paulo/SP - CEP 01230-001 
Fone (11) 3667-3476 
Fax (11) 3666-5550 
emtemposp@uol.com.br

Visite 
a página 

daDS
www.democraciasocialista.org.br

http://www.democraciasocialista.org.br
http://www.democraciasocia-lista.org.br
http://www.democraciasocia-lista.org.br
gritodosexcluidos.com.br
http://www.mst.org.br
mailto:emtemposp@uol.com.br
http://www.democraciasocialista.org.br
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Esquerda e direita nas disputas desta eleição
PT busca consolidar-se nos grandes centros e ampliar nas cidades pequenas.Presença popular.

As eleições municipais des
te ano são o principal momento 
da disputa política no país. Para 
o PT e os partidos de esquerda, 
a vitória eleitoral pode significar 
um deslocam ento à esquerda 
na conjuntura brasileira, pois 
reforça o peso dos partidos de 
esquerda na disputa política.

A evidência do resultado 
eleitoral se dará principalmente 
pelo resultado nas capitais e em 
outros grandes centros urba
nos. É exatamente aí que a luta 
do PT é para dar continuidade 
às adm inistrações populares. 
Atualmente o partido governa 
Porto Alegre, São Paulo, Belo 
Horizonte, Goiânia, Aracaju, 
Recife, Belém, Macapá.

O PT está também à frente 
de outros centros urbanos im
portantes, especialmente nos 
estados do Rio Grande do Sul 
(Caxias do Sul, Santa Maria, 
Pelotas, Bagé, Gravataí); São 
Paulo (Campinas, Ribeirão Pre
to, G uarulhos, Santo André, 
Diadema, Piracicaba, Arara- 
quara, Franca, São Carlos). No 
Paraná, o PT vai para a reelei
ção em Maringá, Londrina e 
Ponta Grossa e disputa com 
muitas chances a capital, Curi
tiba, com o apoio do PMDB do 
governador Requião.

Esta é uma amostra de po 
sições conquistadas pelo PT 
em 2000 e que serão defendi
das nestas eleições. Outro ob
jetivo eleitoral é ampliar a pre
sença do partido em todo o ter
ritório nacional, vencendo em 
inúmeros pequenos e médios 
municípios.

Do outro lado
O campo político adversá

rio é capitaneado pelo PSDB/ 
PFL. Não só pelo simbolismo da 
disputa com José Serra em São 
Paulo, mas também pela dispu
ta acirrada nas capitais de esta
dos governados pelo PSDB, 
como Belém do Pará, Belo Hori
zonte em Minas Gerais, e nova
mente o caso de São Paulo. A 
vitória do PT especialmente na 
capital paulista terá uma conse- 
qüência política no plano na
cional. A consequente derrota 
do PSDB enfraquece o seu nú
cleo paulista e sua capacidade 
de aglutinação nacional.

Em Recife, a disputa é com o 
candidato do PMDB, apoiado 
pelo governador. O PFL faz da 
reeleição de seus candidatos 
no Rio de Janeiro e em Salvador 
o palco para a sua presença na
cional. Nestas duas cidades, a 
campanha do PT encontra difi
culdades.

O PT também enfrenta difi
culdades em Fortaleza. Lá, em 
aliança com o PSB, disputa uma 
parte do eleitorado identificado 
com a esquerda com o PC do B, 
líder nas pesquisas de intenção

A  estrela sobe. Primeiros sinais de recuperação já ajudam população a retomar confiança em Lula.

Jaarbas O
liveira/Folha Im

agem

de voto. Ao mesmo tempo, há 
uma disputa central contra a di
reita, expressa nas candidatu
ras do PFL e do PSDB.

Em Porto Alegre, os adver
sários apresentaram várias can
didaturas, repetindo a estraté
gia de eleições passadas. Con
correm entre si para ver quem 
disputa com o PT no segundo 
turno. Em Belém, o Senador 
Duciomar Costa, do PTB, apoia
do pelo GovernadorSimão Jate- 
ne do PSDB, tenta vencer o PT 
pela segunda vez. Em 2000, o 
resultado do 2° turno deu uma 
vitória apertada para o PT. Ago
ra ele disputa contra a candida
ta Ana Julia, que quer o terceiro 
mandato petista na capital.

A Revista isto é de 25 de

Resultado de outubro definirá novo cenário
M udanças no tabuleiro. Eleições municipais podem reorganizar debate de conjuntura.

Uma provável vitória eleitoral 
do PT nestas eleições, além de 
fortalecer um campo político à 
esquerda na disputa nacional, 
pode criar uma dinâmica social e 
cultural bastante positiva. Pode 
ajudar a colocar movimentos so
ciais organizados e parte da cida
dania numa postura mais ativa 
frente às reivindicações por re
formas presentes no programa 
democrático e popular.

Para o PT, que quer manter 
as administrações populares, é a 
hora de gene ra liza r as suas 
ações, mostrar e argumentar pa-

agosto publica uma série de de
núncias de corrupção envol
vendo Duciomar Costa. De
monstra, de forma muito bem 
fundamentada, um esquema de 
liberação de verbas estaduais 
para a construção de estradas 
que todavia não existem. Espe- 
ra-se que o eleitorado o repudie 
nas urnas.

PT em alta
Im ediatam ente an te s  do 

horário eleitoral na TV e no Rá
dio, que se iniciou no dia 17 de 
agosto, várias pesquisas de in
tenção de voto apontavam pa
ra o crescimento do PT em vá
rias cidades. Inclusive naquelas 
em que um olhar pessim ista 
parecia se firmar.

ra todos o que muitas vezes só é 
realidade para parte. Apresentar 
para todos um projeto de futuro. 
Com o balanço positivo da maio
ria das administrações petistas, 
é provável que as candidaturas 
cresçam neste mês de setembro 
e cheguem bem colocadas à elei
ção de 3 de outubro.

Nesse sentido, o horário elei
toral gratuito na TV e no rádio é 
uma conquista democrática. Mo
mento importante para o debate 
político, especialmente porque 
pode envolver grande parte do 
eleitorado. Em períodos não elei-

Há acordo que as eleições 
se decidem no plano municipal. 
A razão do crescimento pode 
estar só na expansão das cam
panhas e na exposição das can
didaturas através dos mecanis
mos próprios de propaganda 
antes da TV. Ocupação em larga 
escala dos espaços públicos 
com outdoor, cartazes e outros 
materiais impressos, como as 
faixas plásticas nos postes de 
iluminação certamente influen
ciam o eleitorado.

Entretanto, quando o fenô
meno é muito generalizado não 
podemos deixar de mencionar 
que ele se dá no mesmo perío
do que os índices de aprovação 
do governo Lula param de cair e 
com eçam  a melhorar. Foram

torais e de baixa mobilização so
cia l, os assuntos re lativos ao 
exercício da política são restritos 
a uma minoria da população. Nas 
eleições, a atenção de milhões é 
despertada.

E se o momento é de cresci
mento econômico, é hora opor
tuna para recolocar o debate. 
Qual crescimento? A quem bene
ficiar? Distribuição de renda, ri
queza e poder. Este debate reto
ma o elo com as formulações his
tóricas do PT.

Com o resultado das eleições 
de 2004, as forças políticas na-

tantas as esperanças desperta
das com a vitória de Lula, que 
aos primeiros sinais de recupe
ração nos índices de emprego, 
parte importante do eleitorado 
se afasta do ceticismo e volta a 
acreditar nas mudanças.

Mesmo com índices modes
tos de crescimento econômico, 
de investimentos e de geração 
de empregos, a apreensão des
te ambiente positivo por grande 
parte do eleitorado é de valori
zá-lo ainda mais. É neste cená
rio que as eleições de 2004 são 
disputadas. A oposição ficou 
sem um discurso coerente para 
nacionalizar e plebiscitar o go
verno federal. Os discursos opo
sicionistas aparecem fragmen
tados.

cionais irão se posicionar para a 
segunda metade do governo 
Lula, com a perspectiva da su
cessão em 2006. A provável vitó
ria do PT, mantendo ou amplian
do sua presença na administra
ção de grandes centros urbanos, 
as conquistas do quinto mandato 
em Porto Alegre -  sede do Fórum 
Socia l Mundial - ,  do terce iro 
mandato em Belém e a reeleição 
em São Paulo, Recife, Goiânia, 
Aracaju e tantas outras cidades 
propiciarão um ambiente favorá
vel para os debates partidários 
que necessariamente ocorrerão.
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Os desafios atuais da esquerda brasileira
As tarefas. Enfrentamento das políticas neoliberais exige organização e trabalho de base.

João Pedro Stédile

A sociedade brasileira vive 
um período muito especial, por 
diversas razões. Uma delas é o 
longo período de crise de mo
delo econômico. Sempre que 
há crise, há instabilidade, mas 
ao mesmo tempo se caracteriza 
um processo de transição -  ain
da que não saibamos para onde 
iremos. Isso vai depender da 
correlação de forças sociais.

Depois de 50 anos do cha
mado modelo de industrializa
ção dependente -  na definição 
de Florestan Fernandes - ,  na 
década de 80 esse modelo en
trou em crise como padrão de 
acumulação do capital. Na dé
cada seguinte, a classe domi
nante brasileira aceitou um pa
pel de subalterno ao capital in
ternacional e passou a imple
mentar as políticas neoliberais, 
na "ilusão" de que se constitui
ríam num novo modelo de de
senvolvimento da economia na
cional.

As políticas neoliberais des- 
nacionalizaram nossa econo
mia, tiraram o poder do Estado 
e deram liberdade total ao capi
tal internacional. Mas essa su
bordinação não resultou num 
novo ciclo de desenvolvimento. 
O capitalismo internacional ha
via entrado numa fase de total 
hegemonia do capital financei
ro, mesclado com os grandes 
grupos monopólicos, que do
minam o comércio, a industria e 
os serviços.

Agora, a forma principal de 
acumulação é na esfera finan
ceira. Acumula-se por meio dos 
juros e do lucro na compra de 
ações das empresas estatais ou 
nacionais já instaladas; e dá-se 
liberdade total de remessa para 
o exterior. Nada disso gera ri
queza nacional, emprego, tra
balho, distribuição de renda.

Em doze anos dessas políti
cas, a econom ia com o todo  
permaneceu instável. Indepen- 
dentemente do PIB crescer, ficar 
estável ou decrescer, as grandes 
transnacionais e o capital finan
ceiro ganham sempre. Ou seja, 
o modelo não serve para as na
ções, não serve para as popula
ções melhorarem de vida, mas 
serve para as grandes empresas 
oligopólicas e para o capital fi
nanceiro.

Mudanças e contradições
Com resultados sociais ca

da vez piores, o povo entendeu 
o significado dessas políticas e, 
na eleição de 2002, votou con
tra o modelo. Não se sabia, no 
entanto, o que deveria ser colo
cado em seu lugar, até pelo bai
xo nível de debate político da 
campanha de 2002. No deses
pero da ameaça da crise Argen
tina, parte das elites brasileiras

Vicente M
endonça

aceitou a possibilidade de mu
dança e fez uma aliança com a 
alternativa Lula.

Do lado de cá, do PT e das 
forças sociais que apoiaram  
Lula, essa possibilidade era en
tendida como uma aliança táti
ca entre a classe trabalhadora e 
setores da burguesia industrial, 
para enfrentar o capital finan
ceiro, nacional e internacional. 
Mas, da parte das elites, não foi 
e ssa  a leitura. Fizeram um a 
aliança para não perder os de
dos, e para seguir influindo nas 
políticas publicas no rumo do 
neoliberalismo.

Passada quase a metade do 
mandato, o resultado está  aí. 
Segue-se uma política econô
mica neoliberal, hegemonizada 
por esses setores da classe do
minante brasileira que contro
lam toda área econôm ica do 
governo, desde o Banco Central 
até o Ministério da Agricultura. 
A natureza e as consequências 
dessa política todos já conhe
cemos, há doze anos. Repre
sentam a hegemonia do capital 
financeiro, que usa as políticas 
públicas para garantir suas ta
xas de lucro, através dos juros, 
do poder de oligopólio e da li
berdade total de atuação.

E qual a contradição que 
acaba nos ajudando? É que 
esse conjunto de políticas eco
nôm icas de corte  neoliberal 
não se constitui num modelo 
sólido de acumulação de capi
tal e de retom ada de um pro
cesso de desenvolvimento na
cional. Poderemos ter até cres
cim ento econômico, m as ele 
será hegemonizado pelo capi
tal financeiro, pelo setor oligo- 
polizado da economia e pelas 
e x p o rta çõ es  das em presas 
transnacionais, que usam o li- 
vre-com ércio para aum entar 
suas taxas de lucro.

Nessas políticas não há es
paço para distribuição de ren
da, para reforma agrária, para 
mercado interno, para elevação 
do consumo de bens de massa 
e nem mesmo para as políticas 
sociais. Sem catastrofism o, 
com essa opção os problemas 
sociais só se agravam. Aqui, na 
China e em qualquer país em 
que foram aplicadas.

Esse é o desafio de ordem 
econômica. Não há saída para o 
povo nas políticas econômicas 
neoliberais. Elas só interessam 
ao grande capital. Mantendo-se 
nelas, só se agravarão os pro
blemas do povo, mesmo com 
PIB crescendo e com alguns se
tores, em especial vinculados 
ao mercado externo, aum en
tando o numero de empregos.

O desafio da esquerda social
E como enfrentar esse qua

dro? Há uma tendência natural 
das forças sociais e políticas a 
se referenciarem apenas no que 
o governo faz. Contudo, como 
se diz no meio do povo, o "furo 
é mais embaixo". A sociedade 
brasileira precisa d eb a te r e 
construir um novo projeto de 
desenvolvim ento, pensando  
que modelo pode hoje organi
zar a produção e a economia 
voltando-se para a solução dos 
problemas da população, e não 
apenas de acumulação do capi
tal. É preciso um verdadeiro mu
tirão social, que leve esse deba
te a todos espaços sociais, das 
escolas, colégios, universida
des, sindicatos, igrejas e movi
mentos sociais. E isso extrapo
la a tendência simplista de ape
nas falar mal do governo ou de- 
fendê-lo.

O segundo desafio. Na luta 
de classes tudo se resolve pela 
correlação de forças. Não basta 
um exercício de retórica, por

mais combativo que seja. Quem 
não tem povo organizado, não 
tem força para defender suas 
idéias. Quem tem apenas idéias 
boas, e não se preocupa em or
ganizar os trabalhadores, os 
pobres, cai facilmente no secta
rismo, no esquerdismo ou no 
peleguismo.

A correlação de forças so 
ciais atual é desfavorável para a 
classe trabalhadora, pelo longo 
período histórico de refluxo do 
movimento de massas. Isto não 
quer dizer que não haja lutas so
ciais. Mas não existe um movi
m ento crescen te  e massivo, 
que construa organicam ente 
uma unidade popular em torno 
a um projeto unificado de mu
danças. É preciso estimular as 
lutas sociais e a construção de 
um amplo movimento de mas
sas, unitário, que consiga se 
contrapor à hegemonia do ca
pital financeiro, que se expres
sa nas mais diversas esferas da 
sociedade -  às vezes a té  no 
movimento sindical.

Aqui cabe uma reflexão au
tocrítica de todos nós. Para es
timularmos e organizarmos as 
lutas sociais é necessário fazer 
trabalho de base, o que signifi
ca a militância social dedicar-se 
prioritariamente a fazer o traba
lho de convencimento e de or
ganização nuclear do povo. Pre
cisamos colocar nossas ener
gias para ir lá aonde povo vive, 
trabalha, e organizá-lo.

É preciso levar nossas idéias, 
nossos materiais, fazer peque
nas reuniões, ir aglutinando, 
construindo força social organi
zada. Infelizmente parte da mili
tância não percebe que sem or
ganizar o povo não se vai a lugar 
algum, e muitas vezes se ilude 
com eternas reuniões de cúpu
la ou meros discursos avaliati- 
vos da conjuntura.

Disputa ideológica
O terceiro desafio que a es

querda social tem se dá no cam
po da disputa ideológica. Preci
sam os organizar a disputa da 
hegemonia na sociedade, como 
nos alertava Gramsci. Não ape
nas fazer lutas econômicas, cor
porativas, que podem resultar 
em pequenas conquistas so 
ciais para a classe, mas que não 
organizam a classe para mu
danças substantivas, nem dis
putam projetos na sociedade.

Nesse campo ideológico te
mos várias frentes e tarefas pen
dentes. Temos o trabalho de 
formação política de nossa mi
litância, de n o sso s quadros, 
atualmente muito raro. Temos a 
tarefa de construir nossos pró
prios meios de com unicação 
social: rádios comunitárias, te
levisões comunitárias e públi
cas, jornais e boletins. Até quan
do vam os ficar iludidos com 
conquistar pequenos espaços 
na televisão, nos jornais e rá
dios da burguesia? Eles sempre 
vão estar a serviço dos interes
ses da sua classe, a classe do
minante, como nos advertia o 
saudoso Perseu Abramo.

Devemos também utilizar as 
mais diferentes formas de ex
pressão cultural. O teatro, a mú
sica, a dança, as artes plásticas 
e as festas populares represen
tam uma excelente forma de co
m unicação social e de idéias 
com nosso povo.

Como vêem, tem os muitas 
tarefas pela frente, se quiser
mos sair dessa crise econômica 
e ideológica que a sociedade 
brasileira vive. As esquerdas 
precisam fazer uma boa auto
crítica e com eçar a trabalhar 
olhando para o longo prazo.

João Pedro Stédile, membro da direção do MST, 
participa da Coordenação dos Movimentos 
Sociais.
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Pintadas tece sua história na Bahia
Por Daniella Rocha

Pintadas está encravada 
na região do semi-árido, 
na Bahia, possui apenas 
19 anos de emancipação, 
mas uma história de luta 
e engajamento social que 
se tornou referência para 
o estado. 0 município 
pobre e boicotado pelo 
governo da Bahia buscou 
mecanismos para sobre
viver social e economica
mente, costurando uma 
rede de solidariedade que 
se estende para além do 
Brasil. À frente da prefei
tura há oito anos, a 
petista Neusa Cadore, 49 
anos, já  recebeu dois 
prêmios nacionais pelo 
trabalho de parceria que 
realiza junto ao movi
mento social organizado. 
Nesta entrevista, Neusa 
conta como Pintadas 
conseguiu superar os 
desafios e enfrentar o 
carlismo, e a missão de 
Valcyr Rios, candidato do 
PT, em dar continuidade 
à política participativa e 
cidadã que existe no 
município.

A escassez de  água é  um dos maio
res problemas do sem i-árido e  por isso 
usada como moeda de troca nas eleições. 
Como a administração conseguiu supe
rar esse modelo clientelista e como está  
o abastecimento hoje no município?

Em 97, assim  que assum i
mos a prefeitura, iniciamos um 
processo de discussão com a 
população com o objetivo de le
vantar as prioridades. Na zona 
rural, fizemos sete assembléias 
e o abastecimento de água foi 
colocado como a ação mais im
portante a ser desenvolvida. A 
política adotada foi a constru
ção de cisternas domiciliares 
para água de beber e a perfura
ção de poços artesianos com 
água para uso doméstico e ani
mal. Uma cisterna custa cerca 
deR$ 1 mil e Pintadas tem 1.500 
famílias morando na zona rural. 
Mesmo com a dificuldade de re
cursos, o governo municipal 
buscou diversas parcerias com 
Itália, França, Bélgica e Áustria, 
além de ONGs nacionais e de 
convênios com o governo fede
ral.

Assim, Pintadas, até dezem
bro deste ano, terá 100% das 
casas com cisternas, além de 10 
poços já instalados. Ter alcan
çado esta situação é muito im
portante, primeiro porque foi a 
prioridade escolhida por unani
m idade em to d as as assem 
bléias; seg u n d o  po rq u e  ter 
acesso à água é sinônimo de au
tonomia e liberdade frente ao 
clientelismo eleitoreiro que é 
prática comum das oligarquias 
locais.

Arquivo

A cidade sofre um cerco político  
grande do grupo liderado por ACM. Em 
gue medida isso prejudica a gestão?

O governo do estado  sus
tenta a oposição em Pintadas, 
liberando recursos que não são 
fiscalizados e ignorando nossos 
pleitos e demandas. Aliás, nós 
tivemos dificuldades tanto  na 
esfera estadual como na fede
ral. Só agora com o presidente 
Lula é que Pintadas está poden
do celebrar convênios.

E como es tá  sendo a relação com 
este  governo?

Ele abriu novas perspectivas, 
principalmente nas áreas de in
fra-estrutura e desenvolvimento 
econômico. Neste ano, Pintadas 
está recebendo mais de R$ 600 
mil para eletrificação rural. Con
vênios com o Ministério do De
senvolvimento Agrário estão tra
zendo implementos importan
tes para o desenvolvimento da 
agricultura familiar. São mais de 
R$ 2 milhões quando se somam 
todos os convênios. É uma ou
tra história. Nos primeiros qua
tros anos, recebemos apenas 
R$ 400.000 do governo FHC.

Rede de solidariedade compensa falta de recursos
A 22 mãos. Parceiros da Rede Pintadas trabalham em conjunto pelas melhorias no município.

Quando o PT ganhou as elei
ções em Pintadas, em 1996, a 
primeira retaliação do governo 
da Bahia foi fechar o Banco do 
Brasil, única agência bancária 
existente no município. Isto, no 
entanto, não intimidou o partido 
nem os movimentos sociais or
ganizados que acabavam de ele
ger sua representante política, 
Neusa Cadore. Juntos, criaram a

Pintadas tem uma 
população que criou 
vários instrumentos

de luta

Como a gestão conseguiu garantira  
participação popular na definição das 
prioridades em um município sem  re
cursos para investimento?

Pintadas tem uma popula
ção que criou vários instrumen
tos de luta, que resistiu e apren
deu a acreditar em si mesma, es
timulada pela sua história e por 
suas conqu istas. Eleger um 
mandato popular foi uma deci
são contra um modelo de fazer 
política longe do povo e de seus 
anseios. Governar com partici
pação é uma conseqüência lógi
ca deste progresso. Como o or
çamento municipal é enxuto e as 
verbas são carim badas, com 
percentuais próprios para saúde 
e educação, no nosso caso não 
sobram recursos para investi
mentos. Assim, não realizamos 
o orçamento participativo, mas 
discutimos com a população as 
prioridades, e o governo munici

Cooperativa de Crédito de Pinta
das (Sicoob-Sertão), que come
çou com um capital inicial de R$ 
10 mil e hoje já contabiliza mais 
de R$ 1,5 milhão.

O Sicoob é um dos 11 parcei
ros da Rede Pintadas, um fórum 
criado em 1999 que reúne entida
des locais de diferentes segmen
tos e o governo municipal com 
uma missão: promover o desen

pal, juntamente com as 11 enti
dades da Rede Pintadas, se em
penha na captação de recursos.

0  PT parte para sua terceira elei
ção no município. Dá para falar gue Pin
tadas consolidou um modo petista de go
vernar?

Sim, o resultado desta ter
ceira eleição deve consolidar o 
novo jeito de fazer política que 
vem se construindo no municí
pio. Renovar pela terceira vez 
um m andato petista será um 
acontecim ento com im pacto 
muito forte em toda nossa re
gião e em toda a Bahia. Vamos 
provar que estamos derrotando 
o carlismo, que o povo está re
conhecendo e defendendo um 
projeto de governo que ACM 
contra-ataca, mas não conse
gue dominar. Olhamos esta elei
ção com otimismo e sem baixar 
a guarda. O desafio maior para 
Valcyr e para o PT é continuar 
fortalecendo essa nossa nova 
cultura política, ampliando os 
espaços de participação.

A administração mantém um índi
ce de aprovação popular de  70%. 0  gue

volvimento sustentável e integra
do de Pintadas. A rede capta re
cursos e desenvolve projetos de 
interesse social. Assim, o orça
mento público de Pintadas é o da 
administração e o da rede. "Eles 
se somam e se multiplicam. Esta 
estratégia foi decisiva para ajudar 
o governo a driblar a falta de re
cursos", esclarece a prefeita Neu
sa Cadore.

foi feito nesses oito anos de  governo para 
garantir este percentual?

Recebemos um município en
dividado, com a máquina desor
ganizada. No segundo ano, as 
matrículas escolares aumenta
ram em 100% porque garantimos 
abertura de vagas, transporte es
colar e construção de 32 salas de 
aula. Aos profissionais da educa
ção foram oferecidas capacitação 
e formação permanente, e isso 
mudou os indicadores. Evasão e 
repetência, que em 1996 chega
ram a 55%, foram reduzidos a 
19%, ainda no nosso primeiro 
mandato. Na área da saúde, pas
samos a garantir plantão 24 horas 
no Hospital Municipal, que foi re- 
equipado. Hoje já temos equipes 
do Programa Saúde da Família e 
do Programa de Agentes Comu
nitários de Saúde cobrindo 100% 
do município. Na área de sanea
mento, foi construída rede de es
goto para mais de 500 famílias.

Todas estas realizações são 
importantes, mas o mais impor
tante é o novo jeito de fazer políti
ca através da participação popu
lar, em assembléias, conferências 
municipais e congresso popular.

A teia da Rede Pintadas está 
em projetos como o Parceiros da 
Terra, que incentiva a caprinoovi- 
cultura; na padaria, restaurante e 
lanchonete da Associação de Mu
lheres; no Projeto Renascer, que 
atende crianças e adolescentes 
em situação de risco, e na Semana 
de Cultura, que está em sua quar
ta edição e conta com a participa
ção de jovens de 10 cidades.
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As alterações da 
conjuntura 
econômica vêm 
exigindo um esforço 
de compreensão da 
própria dinâmica 
econômica e dos 
debates que a 
acompanham. Nessa 
entrevista, Mauro 
Borges Lemos, 
professor do 
Departamento de 
Ciências 
Econômicas da 
Universidade 
Federal de Minas 
Gerais e Secretário- 
executivo da ANPEC 
(Associação 
Nacional dos 
Centros de Pós 
Graduação em 
Economia), analisa 
os diferentes 
campos de 
interpretação neste 
momento.

Os dados dos últimos m eses indi
cam uma retomada razoavelmente forte 
do crescimento da economia brasileira. 
Como os vários campos de  interpretação 
dos economistas têm  lidado com essa al
teração da dinâmica da economia brasi
leira no período mais recente?

A primeira questão relevan
te é até que ponto essa política 
seria, em suas linhas gerais, de 
continuidade à política econô
mica do governo Fernando Hen
rique Cardoso. Desde o segun
do mandato de FHC, tem sido 
praticada uma política monetá
ria muito forte, com um papel 
de âncora na estabilidade da 
economia brasileira.

Os resultados recentes dos 
indicadores da economia reco
locaram a pergunta se de fato a 
política é de continuidade ou se 
ela tem elementos que colocam 
a questão da sustentabilidade 
de longo prazo do crescimento 
econômico. Existe uma corren
te de esquerda no debate, já es
tabelecida dentro do PT, que 
não visualiza diferenciação en
tre a atual política econômica 
do governo Lula e a anterior.

A constatação parte de dois 
elementos. O primeiro, de que 
o crescimento econômico des
se ano é de curto fôlego, em 
função principalmente do gran
de déficit público da economia 
brasileira. De outro  lado, vê 
continuar uma política monetá
ria muito forte, em função des
se diagnóstico do déficit públi
co e da questão da vulnerabili
dade externa. Esses dois ele
m entos, segundo essa visão, 
continuam como os aspectos 
fundam entais no sentido da 
continuidade.

Tres olhares sobre a economia

Eduardo Knapp/Folha Im
agem

Indica-se ainda a continui
dade da visão liberal, em que o 
papel regulador do Estado se 
restringiría à política econômi
ca de curto prazo -  monetária, 
fiscal e cambial -  e à função re
guladora de mercados ineficien
tes ou imperfeitos (fundamen
talmente por meio de agências 
reguladoras), nos setores em 
que atuavam, anteriormente, as 
empresas estatais.

E as outras visões?
Há uma segunda visão que 

entende que a política econô
mica atual abre brechas no sen
tido de maior intervenção do 
Estado, configurando-se como 
liberal-desenvo lv im entista . 
Nesse sentido, a postura regu
ladora do Estado estaria modi
ficada em relação à política eco
nômica anterior. Esse aumento 
da participação do Estado esta
ria presente em alguns instru
m entos antes ausentes e que 
hoje o governo tem dado ênfa
se.

Um instrumento importante 
seria a política industrial e tec
nológica. Hoje diversos mem
bros do governo, inclusive do^ 
Ministério da Fazenda, têm pu- » 
blicamente defendido a neces
sidade de uma política nessa li
nha. Nesse sentido, da própria 
existência de uma política in
dustrial e tecnológica (apesar 
de diferenciações do que ela 
pode vir a ser), há uma diferen
ciação da visão do governo an
terior, em que o ministro Pedro 
Malan dizia que "a melhor polí
tica industrial é a ausência da 
política industrial”.

Que outros se tores você acha que 
são em favor dessas mudanças, de  um 
papel mais protagonista do Estado?

A simples crítica da 
política econômica 

atual como de 
continuidade é 

insuficiente

Aparece aí um terceiro viés, 
que se diferencia da segunda vi
são. Para esses, a função regu
ladora do Estado seria mais for
te, no intuito de regular a estra
tégia de investimento de longo 
prazo da economia brasileira. A 
maior diferença entre as duas 
visões está na forma de pensar 
uma política industrial e tecno
lógica. Na segunda visão, ela se
ria uma política subsidiária do 
ponto de vista do crescimento 
de longo prazo. Já nesse tercei
ro viés, a política industrial e 
tecnológica é o principal instru
mento de retomada de um es
forço de substituição de impor
tações no Brasil.

Há um diagnóstico, nessa 
terceira visão, de que o proces
so de industrialização brasilei
ro, pelas suas características 
periféricas, tem grandes estran
gulamentos. Eles repercutiríam 
sobre o desempenho de curto 
prazo da economia, particular
mente na questão da vulnerabi
lidade externa. Assim, uma re
tomada de longo prazo da eco
nomia só seria possível haven
do uma política industrial não 
passiva e subsidiária à dinâmica 
dada pela regulação do merca
do, mas que definisse os gran
des parâm etros dos investi
mentos de longo prazo da eco
nomia no sentido de superação 
desses gargalos.

Toda a questão da infra-es
trutura não seria afeta apenas à 
regulação das regras do jogo -  
por exemplo para o m ercado

atuar e investir no setor - , mas 
ela daria as grandes linhas de 
prioridades de investimento de 
longo prazo na economia. A ini
ciativa do setor público estaria 
articulada com as iniciativas do 
setor privado, mas tendo uma 
estratégia de longo prazo clara
mente definida.

Há uma diferença importan
te aí, em como pensar o finan
ciamento e a industrialização da 
economia brasileira nos tempos 
atuais. Esse diagnóstico tem 
im portan tes d iferenciações 
dentro do governo e esse é o 
debate mais im portante a se 
travar. A pura e simples crítica 
da política econôm ica atual 
como uma política de continui
dade é insuficiente no sentido 
de delimitar claramente os pon
tos de divergências mais impor
tan tes que estão  na mesa de 
decisões do governo federal.

Nessa polêmica entre correntes libe- 
ral-desenvolvimentistas e nacional-de- 
senvolvimentistas, como ficam as ques
tões relativas à distribuição da renda?

Existe a questão da solução 
emergencial, que já vem sendo 
contemplada pelo governo, ini
cialmente coberta pelo Progra
ma Fome Zero. O programa se 
transformou no Bolsa Família, e 
um desenho mais aprimorado 
dele, como tem apontado o Mi
nistério do Desenvolvimento 
Social, poderia contemplar situ
ações extremas de pobreza ab
soluta no Brasil, ainda que evi
dentemente não altere o padrão 
de distribuição de renda da so
ciedade.

O segundo ponto são as re
formas estruturais não coloca
das pelo pensamento econômi
co liberal, que afetam  direta
mente a questão da distribuição

Dois eixos para a 
alteração da 

distribuição de 
renda são a 

reforma agrária e 
a urbana

de renda. Uma das principais se
ria a reforma agrária, que pode 
adquirir uma natureza massiva, 
atingindo uma boa parte do ter
ritório nacional. Apesar do gran
de êxodo rural vivido pelo Brasil, 
nos anos 60 e 70 especialmente, 
existe um grande contingente de 
trabalhadores rurais sem terra, 
produto de várias formas de de
senvolvimento do capitalismo 
no campo. Há espaço para uma 
reforma agrária de grande enver
gadura, e hoje a postura do go
verno federal em relação a isso é 
positiva.

Um segundo tipo de reforma 
poderia ser descrito generica
m ente como reforma urbana, 
para viabilizar o acesso à terra 
urbana e habitação. Ela atinge 
um grande contingente de tra
balhadores que estão em situa
ção de subemprego ou desem
prego, praticamente aglomera
dos em vilas e favelas onde há 
grandes bolsões de pobreza ab
soluta.

Esses seriam os dois eixos 
principais para uma alteração 
estru tural da distribuição de 
renda no Brasil, evidentemente 
ligados a uma política de cresci
mento de longo prazo, que via
bilize o aumento da taxa de em
prego na economia. Particular
mente aí o aumento do empre
go formal, em detrimento da in
formalidade, que hoje represen
ta mais de 50% da população 
economicamente ativa no país.
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Caminhos para superar o "livre comércio"
Novo cenário. Pulverização de acordos exige estratégia unificada em escala global.

O "livre comércio" é hoje o 
principal ponto do programa do 
neoliberalismo para as relações 
econômicas entre os países. O 
organismo internacional encar
regado de impulsioná-lo é a OMC 
(Organização Mundial do Co
mércio). Mas a pauta está igual
m ente colocada nos tratados 
continentais e regionais (TLCs), 
como a ALCA, ou bi-regionais, 
como o União Européia -  Merco- 
sul, que estão em negociação.

As diversas atividades de 
debates organizadas pela Alian
ça Social Continental no Fórum 
Social da Américas (realizado 
em julho passado  em Quito, 
Equador) colocaram em evidên
cia dois desafios para os movi
mentos sociais.

Por um lado, conjuntural
mente, se verifica que há uma 
multiplicação de negociações 
entre países e blocos cujo en- 
frentamento tende a dispersar 
nossas forças -  constitu ídas 
continentalm ente como cam
panha unificada contra a ALCA. 
Não há como se furtar a ques
tionar esses processos "disper
sos". Assim, ganham prioridade 
mobilizações regionais contra 
os TLCs com os EUA (o andino 
e o Centro-americano) ou com 
a Europa (do Mercosul). Essa foi 
uma das decisões da Assem 
bléia dos Movimentos Sociais e 
Campanhas em Quito. Por ou
tro lado, é a mesma agenda in
ternacional imposta pelas gran
des corporações transnacio
nais que aparece nas diversas 
negociações internacionais -  
seja na OMC ou nos TLCs.

A pulverização dos acordos 
de livre com ércio  tem  sido 
apontada por alguns como es
tratégia para tirar o foco de uma 
negociação única com os EUA e 
fortalecer-se por acordos bila
terais e setoriais. Entretanto, 
também é verdade que os pró
prios EUA têm  avançado nas 
áreas de menor resistência, e 
usado os acordos bilaterais para 
resolver questões mais difíceis 
de impor na OMC e na ALCA, 
como é o caso das cotas de tela 
e das negociações de proprie
dade intelectual das indústrias 
criativas. Portanto estamos de
safiados a combinar, dentro de 
uma mesma estratégia contra o 
"livre comércio", as diversas ba
talhas. A questão é como.

Luta em escala global
Os d eb a tes  no Fórum de 

Quito colocaram em pauta duas 
iniciativas que deveremos tra
balhar no próxim o período. 
Abriu-se uma discussão entre 
movimentos sociais, partidos 
políticos de esquerda e gover
nos d ispostos a discutir uma 
nova agenda sobre "comércio e 
desenvolvimento". Foi uma pri
meira discussão exploratória,

Pueblos unidos. Manifestação durante reunião extraordinária do processo ALCA, em abril, em Buenos Aires.

Cristina Charão

mas cheia de possibilidades. 
Temos pontos de partida di

ferenciados, é verdade. Os mo
vimentos sociais consolidaram 
um conjunto de propostas no 
documento "Alternativa para as 
Américas". Esses governos (no- 
tadam en te  os da Venezuela, 
Brasil e Argentina) têm ensaiado 
diferenciações por dentro da 
agenda. Mas há entre todos es
ses setores uma percepção de 
que a atual ordem das coisas é 
prejudicial para as aspirações 
de desenvolvimento de nossos

As vantagens da redução da jornada de trabalho
Medida gera empregos e melhora qualidade de vida.Efeito democratizante.

A redução da jornada de tra
balho tem um significado que 
transcende o de mero instru
mento gerador de novos postos 
de trabalho. Com a atual hetero- 
geneização e fragmentação da 
classe trabalhadora, o movimen
to sindical e social deve apode
rar-se dessa "bandeira" para uni
ficar a luta da sociedade e criar 
novas práticas de ações sociais. 
O anseio da redução da jornada 
de trabalho e o consequente au
mento de novos postos de traba
lho tem o poder de unificar em 
torno destes objetivos amplos 
setores da classe trabalhadora.

Segundo dados do DIEESE, 
com a redução da jornada de tra
balho de 44 para 40 horas sema
nais, aliada ao fim das horas-ex- 
tras, o potencial de geração dire
ta de novos postos de trabalho 
pode chegar a um número esti
mado de 2.847.043. No entanto, 
para que esta meta se torne rea
lidade, outras medidas comple
mentares precisarão ser implan
tadas, tais como a melhoria da 
fiscalização das DRTs, o fim do

países. Só o aprofundamento 
do debate e a mobilização so
cial poderão verificar se temos 
condições de convergências es
tratégicas.

Uma segunda iniciativa in
cluiu o questionamento ao "li
vre comércio" no rol de tema da 
superação do neoliberalismo 
na América Latina. Nesse senti
do, trata-se de resgatar um de
bate que foi interditado pelos 
governos neoliberais nos anos 
1980-90 e que se expressava até 
a década de 1970 em organis-

Banco de Horas, além de medi
das que inibam a intensificação 
do ritmo de trabalho, como utili
zação de janelas, fim de pausas 
para café, entre outras.

Além disso, é necessária a 
m anutenção dos padrões de 
cumprimento da jornada de tra
balho e cobertura universal dos 
novos e velhos riscos sociais. 
Outra barreira significativa à 
criação de novos empregos é o 
grau de flexibilidade do mercado 
de trabalho. Quanto maior a fle
xibilidade, mais facilmente po
derão ser amortizados os efeitos 
geradores de redução da jorna
da de trabalho.

Participação nos ganhos
Aredução da jornada atende 

de certa forma à reivindicação 
dos trabalhadores pela partici
pação na distribuição dos ga
nhos de produtividade obtidos 
pela sociedade nos últim os 
anos. As inovações tecnológicas 
de automação ou organizacio
nais são conseqüências do acú
mulo científico e do esforço con-

m os com o a CEPAL e a UNC- 
TAD. Vivemos em um mundo 
"assimétrico", com uns poucos 
países centrais (imperialistas) e 
uma maioria de países periféri
cos (dependentes). Naquele pe
ríodo, as negociações comer
ciais buscavam reduzir as dis
tâncias com um tratamento di
ferenciado dado aos países. A 
atual agenda pressiona os paí
ses da periferia a aceitar as con
dições impostas pelos interes
ses econômicos e comerciais 
das grandes transnacionais.

tínuo de gerações e são, por este 
motivo, mérito de toda a socie
dade. Os ganhos da produtivida
de da sociedade podem  ser 
apropriados de várias formas e 
por diferentes grupos.

No Brasil, os ganhos de pro
dutividade alcançados sempre 
beneficiaram quase que exclu
sivamente a classe dominante. 
Os trabalhadores e a sociedade 
em geral usufruíram pouco ou 
quase nada destes ganhos. Os 
lucros do setor financeiro têm 
batido recordes a cada ano, os 
lucros do setor produtivo igual
mente, enquanto os trabalha- 
dores/as vêm sofrendo redução 
de seus rendim entos e eleva
ção dos níveis de desemprego, 
e a sociedade o aum ento dos 
preços.

Ações na rua
Existem vários cam inhos 

para atingir os objetivos da Cam
panha. A proposta de restrição 
das horas extras, por exemplo, 
depende de vontade política do 
governo e do Congresso Nacio-

O esforço por integrar o con
junto das mobilizações em uma 
campanha global contra o "livre 
comércio”, tal como foi aprova
do em Quito, demanda ao mes
mo tem po desenvolver um es
forço político e intelectual de re
tomada do debate -  que foi ba
nido pelo neoliberalismo -  de 
uma política ativa para a supe
ração do subdesenvolvimento 
que passará, necessariamente, 
por um questionamento às re
gras de funcionamento do mer
cado capitalista mundial.

nal. A CUT realizará no próximo 
período uma campanha pública 
sobre a necessidade de reduzir 
as horas extras como mais uma 
ação na perspectiva de criação 
de novos postos de trabalho. Do 
ponto de vista da legislação, um 
dos m otes da cam panha é a 
aprovação pelo Congresso Na
cional da PEC 231/95, que reduz 
a jornada de 44 para 40 horas. 
Para pressionar os deputados e 
senadores a aprovarem o proje
to  em regime de urgência, as 
centrais sindicais coletaram  
mais de 100 mil assinaturas, na 
primeira fase da campanha.

No dia 21 de julho, em Brasí
lia, os abaixo-assinados foram 
entregues aoMinistro do Traba
lho e Emprego, mas a coleta de 
assinaturas continua e serão en
tregues ao Congresso Nacional. 
Outras alternativas são a inclu
são de cláusulas sobre a redução 
da jornada nas pautas de nego
ciações dos trabalhadores e, ob
viamente, a intensificação das 
mobilizações sociais em defesa 
da proposta.
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Referendo consolida apoio popular a Chávez
Vitória no dia 15 de agosto abre novo capítulo da revolução bolivariana.Governo fortalecido.

O "N ão” à revogação do 
m andato do presidente Hugo 
Chávez conquistou 59% dos vo
tos no referendo do domingo 15 
de agosto, e aponta para uma 
guinada importante na conjun
tura política latino-americana. 
A Venezuela vinha sendo sub
metida, pelo governo dos EUAe 
pelas oligarquias locais, a uma 
pressão similar à que no Chile 
derrubou o governo de Allende 
em 1973 e instaurou a ditadura 
de Pinochet.

De fato, o golpe aconteceu 
em abril de 2002, mas foi rapida
mente revertido pelo apoio po
pular e a lealdade de setores es
tratégicos das Forças Armadas. 
Em seguida, um prolongado lo- 
caute (uma "greve patronal”) foi 
uma segunda tentativa golpista, 
liderada pela alta gerência da 
PDVSA, empresa estatal do pe
tróleo, dominada por burocra
tas indicados pelo regime ante
rior. A tentativa do "golpe petro
leiro" se explica: essa empresa 
representa 70% das exporta
ções e 50% do PIB do país. Sua 
paralisação levou o país a uma 
crise econômica profunda. Mas 
Chávez os derrotou e demitiu 
todos os conspiradores e seus 
seguidores.

"Devolvida" a empresa à re
pública, Chávez aproveitou a 
alta conjuntural do preço do pe
tróleo para com a "renda petro
leira" expandir e generalizar pro- 
gram as sociais que chegam  
agora a atingir 75% da popula
ção, consolidando seus laços 
com os setores sociais em po
brecidos.

A Venezuela é um típico caso 
de país com grande riqueza na
tural que, colocada a serviço da 
oligarquia local e das transna- 
cionais, mantém a maioria da 
população na pobreza. Com as 
políticas sociais de Chávez -  
com forte foco na saúde e edu
cação -  é a primeira vez que o

Povo engajado. Durante o golpe de 2002, milhares saíram às ruas pedindo a libertação de Chávez.

G
ustavo M

arcano

petróleo é utilizado para bene
fícios diretos aos pobres.

A trajetória de Chávez
Em cinco anos, esta foi a oi

tava vez que Chávez enfrentou a 
direita nas urnas, ganhando to 
das. E marca uma trajetória úni
ca entre os processos políticos 
no continente. Em 1998 foi elei
to  presidente e sua prioridade 
foi mudar através de uma As
sembléia Constituinte a super- 
estrutura política do país.

Chávez tentava assim enter
rar a herança maldita de qua
renta anos de dominação políti
ca oligárquica exercida por meio 
de dois partidos (o social-de- 
m ocrata e o dem ocrata-cris- 
tão), uma burocracia sindical e 
um sistema judiciário corrup
tos. Em toda essa primeira fase, 
não houve grandes mudanças 
na área econômica (pelo con

trário, seguindo a cartilha neoli- 
beral a nova constituição con
sagrou a independência do Ban
co Central, por exemplo).

Só em um segundo momen
to é que Chávez toma (ainda tí
midas) iniciativas com impacto 
nas áreas econômicas e sociais. 
Não que signifiquem uma mu
dança estrutural profunda (por 
exemplo, a reforma agrária é fei
ta apenas em terras públicas), 
mas esse conjunto de medidas 
acelerou os ritmos da política, 
com a reação da oligarquia e do 
governo dos EUA.

Com seus dois partidos tra
dicionais em frangalhos, a direi
ta se reorganizou diretamente 
sob a direção política de grupos 
empresariais. A mídia burguesa 
liderou abertam ente cam pa
nhas de desestabilização do 
governo. O racismo e os pre
conceitos de classe foram ativa

m ente alim entados contra a 
pessoa de Chávez e o forte en
raizamento popular do chavis- 
mo. Nesse momento, parte dos 
seus antigos aliados rom peu 
com o governo e passou a inte
grar a coalizão liderada pela di
reita. A mídia trabalhava a ima
gem de um presidente isolado.

Com mais força
Este capítulo chega ao fim 

no dia 15 de agosto. A direita 
buscava nesse referendo um 
efeito equivalente ao que sofreu 
a revolução sandinista nas elei
ções de 1990, com a derrota de 
Daniel Ortega para a candidata 
da direita, Violeta Chamorro. 
Não conseguiu.

Agora são seus opositores 
que aparecem frente à opinião 
pública mundial e venezuelana 
d esacred itados, divididos e 
sem lideranças confiáveis. Pior,

neste setembro há eleições re
gionais e, se os resultados do 
referendo se repetirem, o cha- 
vismo vai avançar em importan
tes espaços de poder local hoje 
em m ãos de seus opositores. 
Confissão de fraqueza e espírito 
golpista, a direita ameaça boi
cotar essas eleições.

A expectativa é que, fortale
cido institucionalmente, o go
verno busque avançar no apro
fundam ento do program a da 
revolução bolivariana. Mas den
tro do bloco de sustentação de 
Chávez há diversas visões sobre 
o que isso significa e como deve 
ser feito (uma "disputa de ru
mos", diriamos no Brasil). Sua 
articulação com outros proces
sos políticos regionais faz parte 
da possibilidade histórica que 
temos de colocar a América La
tina na trilha da superação do 
neoliberalismo.

As impressões de um observador em Caracas
In loco. Alto índice de comparecimento mostrou envolvimento popular na política venezuelana.

João Alfredo

Ao participar do referendo 
da Venezuela, como observa
dor eleitoral, me senti fazendo 
história. Afinal, foi a primeira 
vez, no mundo inteiro, que um 
presidente foi subm etido ao 
crivo popular para continuar 
ou não no mandato. Integrei a 
delegação da C onfederação 
P arlam en ta r d as  A m éricas 
(Copa), que é presidida pela 
d ep u tad a  M aninha (PT/DF), 
convidada pelo Conselho Na
cional Eleitoral da Venezuela 
para acom panhar o processo 
referendário, junto com outras

entidades e personalidades in
ternacionais.

O Conselho promoveu um 
seminário, de 10 a 13 de agos
to, para que os observadores 
tivessem  a oportun idade de 
conhecer a realidade local, ou
tras experiências de referendo 
na América Latina e o funcio
nam ento do sistema eleitoral 
local. Ouvimos posições diver
gentes, participamos de reuni
ões com represen tan tes dos 
veículos de com unicação da 
Venezuela, do Conselho Moral 
(órgão máximo do Poder Cida
dão que, junto com o Poder 
Eleitoral, rompe o modelo dos

Presenciamos um 
povo orgulhoso de 

sua democracia 
comparecer em 

massa para votar

três poderes), OEAe embaixa
da brasileira, entre outras.

Protagonismo popular
Presenciam os, no dia 15, 

um povo orgulhoso de sua de
mocracia comparecer em mas
sa para votar, num país onde o 
voto não é obrigatório. A única 
queixa era o tam anho das filas,

provocadas pelo grande com
parecimento às urnas (60% dos 
eleitores), e pelo fato de que se 
aproveitou a eleição para fazer 
um cadastram ento  digital de 
todos os votantes, a fim de im
pedir futuras fraudes.

O sistema adotado não dei
xa dúvida para fiscalização, vis
to que o eleitor, além de ter a 
oportunidade de confirmar o 
voto eletrônico na máquina, re
cebeu o voto impresso e depo
sitou-o em urna comum, per
mitindo posterior conferência 
dos votos. No dia 16, deu-se a 
reunião dos observadores para 
fechamento de todo o procedi

mento ocorrido, quando assi
namos docum ento atestando 
a lisura do referendo.

Aquele foi um processo mui
to rico para quem milita nas ati
vidades políticas e partidárias e 
para quem estuda ciência políti
ca. Contudo, foi ainda mais rico 
para quem  acredita que, por 
meio da democracia direta, par
ticipativa e protagônica, se pode 
engendrar uma revolução d e
mocrática, popular e pacífica, 
como a que presenciam os na 
Venezuela bolivariana do Presi
dente Chávez.

João Alfredo é deputado federal pelo PT-CE.


