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EDITORIAL

"O hoaca val* aais por aqullo qua c do qua por aquilo qua tea. Do
aesao aodo tudo o qua o hoaem fas para conaequir aals justtqa, uaa fraternidade aals dlfundida a uaa ordea aais humana nas ralaqoas socials,
excede en valor os progressos tecnlcos. Con efaito, tals progressos pert em proporcionar a base aaterial para a proswgao humana, mas, por si s5s,
da aodo nenhua sao capazes da a raalizar".
(Enclcllca Laborea Exercens)

Para os regimes nilitares qua agora governaa os palses do Cone Sul,
ea none da "deaocracia ocidental crista", as palavras do Papa sao subversivas.
Para esses regiaes, os homens e aulharas qua lutaa por aaior justi?a, fraternldade aais aapla a aelhores relagoes socials sao iniaigos,
infratores da Lei da Seguranga Nadonal. Para ales, tentativas da alce=gar
estes objetivos atraves da organlxagao da sindicatos, da lideranga da
greves a da defesa dos direitos dos trabalhadores sao subversives.
0 papel que os regimes mi lit ares atribuiran ao povo nao a urn papel
atlvo, mas urn papal passive uiaa forga da trabalho barato e obediente,
ua aero fator na produgao de bens a lucres. Bias preferea ignorar as
palavras do Papa: *o trabalho 8 para o homea, nao o hoaea para o trabalho".
Para conseguir essa nao de obra passiva a intimidada, violencia iracreditavel foi desencadeada contra os trabalhadores, espedalmente os
sindicalistas. Milhares foraa presos, torturados. assasslnados. Centeras
de sindicatos foraa fechados. Direitos conquistados durante decadas de
luta, e considerados autoaaticos na aaior parte do mundo, foraa suaariaaente riscados da legislagao.
*«ra justificar esta repressao deshunana, a
armadas de asquarda auitas vazas foi usada cono
alii tar a a suspan,ao das llberdades dvis. Oaa
alvo passou a ser qualquar foraa da organizagao
os sindicatos.

ameaga das organ! zagoes^
pratexto para intervengao
vet no poder, por«a, o
popular, aspedalaente

Con os seus sindicatos sob intervengio, os saus llderes silanciados,
os seus direitos cassados, os trabalhadores viraa seu nlvel de vida
<J*tpencar, cono consequencla da quad.' do salSrio real, uaa inflagao assus-

- r . J A IGREJA E OS TRABALHADORES: LABOREM EXEICEHS

A Xaportancla dps Slndlcatoa
Na enclclica "Laborem Exercens", O Papa Joao Paulo II, depol* de defender o "direito conun de todoa a utlllzarea o» bena da cria5«o Intelra",
aflrma:
"Com base en todoe eatea dlreitos, juntaaente eon a neceaaldade de oe
garantlr por part* doa mestnos trabalhadorea, surge alnda urn outro direieo:
o direito de ae associar, quer dlzer, o direito de foraar aaiociagoe* o;
unioes, com a finalidade de defender oa intereases vitals doa honens eepregados naa diferentes profissoes. Eataa unices tea o none de slndicatoa.
Os intereases vitals doa boaens do trabalho sao ate certo ponto conuns *
todos; ao aeaao tempo, por&a, cada especie de trabalho, cada profissao,
possul uaa sue especificidade, qua deveria encontrar nestaa organizagoei
de maneira particular o aeu reflexo prdprio.
Os sindlcatos ten ba sens ascendentea, nun certo sentido, ja naa corporagoes artesanals da Idade Media, na eadida em qua taia organizagoes
uniam entre si os honens qua pertenclaa ao nesno offcio, lato e, agremlrvae-nos en base ao trabalho qua ales faslaau Ho entanto, os sindlcatos
taabea diferen dessas corporagoes neate ponto essencialt os nodemos
sindlcatos cresceran a partir da luta dos trabalhadorea, do nundo do trabalho e, sobretudo, dos trabalhadorea da Industrie, pela tutela dos sets
justoe dlreitos, em confronto con os enpresSrios e os proprietaries doa
neios de produgao. Constltui sua tarefa a defesa dos interesses exlsterdals dos trabalhadorea en todos os setores em quo entram em causa os aeus
dlreitos. A experlencla histfirlca ensina qua as organ!zagoes deste tlpc
sao urn alenento indlspensavel da vida social, especialmente nas modemas
gori^edme Industriallzadas. Isto, evidentemente, nio significa qua acmente
os trabalhadorea da industrla possam const!tuir associagoes deste genero.
Os representantas de todas as profissoes poden servlr-se delas para
garantlr os seus respectivos dlreitos. Existea, con efeito, os sindlcatos
dos agricultores e dos trabalhadores intelectuaisi cono existem tanbea as
organlzagoes dos dadores da trabalho. Todos, cono ja foi dlto aciaa, se
subdividem an grupos e subgrupos segundo as parti culares'espec1a11zegoee
profissionais.
A doutrlna social catolica nio pensa qua os sindlcatos sejam scxaente o
reflexo de uaa estrutura de "classe" da sociedade, cono nio pensa que ales
sajaa o expoente de uma luta de classe, que inevitaveImente governs a vida
social. Eles sao, sin, urn expoente da luta pela jus tig a social, pelos
juatos dlreitos dos honens do trabalho segundo as suas dlversas profissoes.
Ho entanto, esta 'luta* dave ser coapreendida cono ua empenhanento noraal

das pessoas "en prol* do juste bent ae caso, en pral do ben que correspcnda is necessidades e aos aeritos dos honens do trabalho. assodadoe segsdo
as suas profissoes; awe nio e uaa luta "contra" os outroe. Se ela assume
ua carater de oposigao aos outroe, nas questoes controvert Idas, is so snoede
por sa ter ea conslderagao o bea que e a justiga social, e nio por ao visar
a "luta" pela luta, ou entio para ollainar o antagonists. O trabalho tea
corno sua caracterfstica, antes de eats nada, unir os honens entre sl> e
nisto consists a sua forga social: a forga para construlr uaa comunidade.
S no fia de contas, nessa conunidade devea untr-se tanto aqueles que
trabalhaa cono aqueles que dispoea dos meios de produgao ou que dos mesaos
sao proprietarios. A luz desta estrutura fundamental de todo o trabalho
- a luz do fato de que, afinal, o "trabalho" e o "capital" sao as conpozentes indlspensavels do processo de produgao aa todo e qualquer sistema
social - a uniao dos honens para sa assegurarea oa dlreitos que Ihes
caben, nascida daa exlgencias do trabalho, peraanece ua fator construtivo
de ordea social e de solidarledade, fator do qual nao e ppssfvel prescisdir.
Ao agirea ea prol dos justos dlreitos dos seus aaabros, os sindlcatos
Ian gam nao tanbea do metodo da "grave", ou seja, da suspensao do trabalho,
cono de uaa especie de ultlaatum dirlgldo aos orgaoa competentes e, sobretudo, aoe dadores de trabalho. t ua aodo de preceder que a doutrlna social
catolica reconhece cono legltlao, observadas as davidae condigoes a nos
justos liaitas. Ea re1agio a Isto os trabalhadores deveriam ter assegurado
o direito a grave, sea terem de sofrer sangoes penals pessoais por nala
particlparea".
A prlorldade do Trabalho sobre o Capital
*0 priaalro fundaaento do valor do trabalho e o homem mesao, o seu sujeito. E relaciona-se con lato isediatamente uaa conclusao auito iaportante
de natureza etica: eabora seja verdade que o homem esta destinado e e
chanado ao trabalho, contudo, antes de aals nada o trabalho e para o
homem" e nio o homem "para o trabalho".
Mas, ao mesmo teqpo, diversos sistaaas fnndados ea ideologlas ou no
poder, como tandaea novas relagoea qua foraa surgindo no# vSrios nlvals da
convivencia huanana, daixaraa persistir injustlgas flagrantes ou criaraa
outras novas.
Para se realizar a justiga social nas dlversas partes do nundo, nos
varies palses e nas relagoes entre eles, i preciso que haja senpre novos
movimentos de solidarledade dos homens do trabalho a de solidarledade com
os homens do trabalho. Uma tal solidarledade deveri fazer sentir a sua
presenga onde a exljam a degradagio social do homea-sujeltodo trabalho,
a explora<;ao doa trabalhadoraa a aa *ona# craacentes da aiseria a aeaao
fome. A Igreja acha-se vlvamente capenhada nesta causa, porque a consider
como sua aissio, aeu servigo e cono uma conprovagao da sua fidelldade

- $ Crlsto, para aasla aar vardadeiraaanta a "Igraja doa pobrsa*. E 01 pcbzea
aparacea sob vartados aapectx>s; aparecaa aa dlvaraoa lugaraa a ea dlfertntas aooentoB; spare era, ea multos caaoa, cono ua reaultado da viol agio
da dignidade do trabalho humano: a isao, quar porque aa poaalbilidadas do
trabalho huaano aao liaitadas - a ha a chaqa do dasaaprago - quar porqua
sao depreciadrs o valor do aasao trabalho a oo dlraitoa qua dale darivaa,
especialneate o direito ao justo salario a a sequranga da j»s»oa do traza
lhador a da sua faallla.
Dave recordar-ae, antes da ma is nada, um prlnclpio enslnado seopre p«la
Igraja. fi o prlnclpio da prlorldade do "trabalho* aa confronto com o
■capital". Este prlnclpio dlz respeito dlretaraente ao proprlo processo da
produgio, relativamente ao qual a trabalho a seapra uaa causa eflciente ^
primaria, anquanto qua o "capital", sendo o con junto dos maios da produ,ao,
pcrmanece apenas urn ins t rumen to, ou causa instrumental. Este principle £
uma verdade evidente, qua raaulta da toda a expariencla hiatorlca do
homes.
Ease instrumento gigantesco a poderoso - qual a o con junto dos nelos da
produgio, considerados, ate carto ponto, como slnonimo do "capital
nasceu do trabalho e a portador das aarcas do trabalho huaano."
h terra para quern nela trabalha
"Em certos paisas ea visa da desenvolviraento, hi ailhoaa da homens qaa
se vaem obrigados a cultlvar as terras da outros a qua sio explorados
pales latlfundiarlos, sea esperanga da alguma vax poderea chegar a posss
naa sequer da ua pedago alnlmo de terra "como sua propriadade". Nao
existea form as de protegio legal para a pessoa do trabalhador agrlcola a
para a sua faallla, no caso de velhice, de doanga ou da falta de trabalho. tongas jornadas da duro trabalho flslco sio pagat aiseramante. Terras
cultlvavels sao dalxadas ao abandono pelos proprletariosi tltulos legais
para a posse de ua pequeno pedago da terra, cultlvado per conta propria^
de hi anos, sao pretarldos ou ficaa sea defaaa dlanta da "foaa da terra"
de indivlduos ou da grupoa aaia potantas. E aaaao nos paisas aconomicaaeate desenvolvldos, onde a invastigagio ciantlflca, aa conqulatas tecnologicas ou a politics do Eatado levaraa a agrlcultura a atlnglr um nival
auito avangado, o direito ao trabalho pode ser lesado quando sa nega ao
campones a faculdada de partlcipar naa opgoaa dacislonais raapaitantes ao
trabalho ao qua presta os aaus servigos, ou quando a nagado o direito a
Uvre aasoclagio vl.ando a justa pro-ogio social, cultural a economics
do trabalhador agrlcola."

. * .
UM TRABALHADOR DEHUHCIA IHJUSTICA SOCIAL AO PAPA

"Ho Biasil, a luta operaria e considerada caso de pollcia ou da segnrangs naclonal. Os trabalhadores, quando lutam per melhores salaries a
condigoes da trabalho, sao reprimldos, presos a ate assassinados, cooo foi
o caso de nossos cosipanheiros Santo Dlas da Silva, llder operario, e
Raimundo Perreira Lima, llder campones, ambos militantes da Pastoral.
As diregoas slndicais mais sorabatlvas sio presas a cassadas, a exeraplo dos
bancarios de Porto Alegra a Sao Paulo a dos metalurglcos da Santo Andre e
Sio Bernardo. Enquanto isao, oa bolcotes patronais ao leite, a came e
aos ramedios sio beneficiados com gordos reajustes am aaus pregos. A
legislagio trabalhista a a Justlga do Trabalho estao voltadas para os
interesses patronais, em prejulzo do direito do trabalhador explorado.
Entendemos, caro Companheiro, qua a causa fundamental da situagao dtaesparadora em qua viva a classe operaria a o siatema economico a politico
implantado ea nosso Pals para produzlr riquazas, nao importa quais a nea a
qua prego. Para atingir sec objetivo Snlco - o lucro exorbltanta - o capitallsmo Impoe condigoes violentas de trabalho, suborr.a a cor romps,
determina suas proprias Ids. £ o capltallsmo selvagem das multinaclonais.
Diante de tudo isso, o Evangelho nos exige fome a sede de justiga, nos
lembra qua somos o "sal da terra" a aumenta em nos o compromisso com a
transformagio da sociedade. Entra aquilo qua nos prometem a aqullo qua nos
pens item, nos trabalhadores vamos tomando consciincla da nossa condigao de
explorados, organisando grupos nas empresas a nos bairros, ocupando nossos
slndlcatos, antra darrotas a vltorlas. Em nossas lutas, acumulanos oxperienelas, ranovamos nossas forgas, encontramos nossa uniao. Sltuando-nos na
Hlstoria, vamos conqulstando nossa llberdade.
Lutamo# hoje, no Braall, por salarios oenos injustos a melhores condigoes de trabalho. Mas lutamos tambem para conquistor ua sindicato llvre a
indepandenta. Ouaremos llberdade de organizagio e expressio. Queremos o
fiai daa medidaa a instrumentoa de repressio. Queremos alnda, Companheiro,
ter direito a nossa organizagio e representagio sindical a partlr das
empresas. Relvindlcamos mencr jornada de trabalho. Lutamos para termos a
garantla de trabalhot aomos aares humanos, fllhos da Daus, a nao pagas da
reposigio da industria capitalists. Queremos sentlr a alegrla de vlver
com seguranga."
- Tracho do dlacurao do metalurgico Haldemar Rossi durante o encontro
Papa Joio Paulo II com os trabalhadores da sio Paulo, no Estidio do Mo
no dia 3 de julho da 1980.

,
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ARGENTINA: peqoeno histOrico do movimento sindical
O movimento sindical da Argentina, o mala velho da America Latina, site mou perlodos de poder e influencla com longos anos de repressao.
Ate a segunda metade do sacalo 19, surgirare uns poucos sindicatos. Kis
foi o impacto maclgo de quase urn milhao de imigrantes europeus, no final do
seculo, que trouxeram consigo ideias anarco-sindicalistas, que provocou a
inlcio de 'im movimento sindical organizado. Nos comegos dos anos 1900, par
influencia da Revolugao Russa, a militancla cresceu.
Em 1919, foi convocada uraa greve geral de protesto porque a pollcla
tinha atlrado contra piquetea durante greves setorlais. Varlas centenas de
trabalhadorea forara mortos pela pollcla. 'fres anos depois, a pollcla massacrou 2000 trabalhadorea rurals durante manlfestagoes na Patagonia, no sul
da Argentina.
Bm 1930, depois de anos de desuniio no Inclpiente movimento sindical,
foi fur.dada a Confederagao Geral dos Trabalhadorea e, era 1935, os sindicatos
controlados pelos coaunistas aderiram a ela.
Em 1943, Juan Peron, entao coronel, foi levado ao poder por um golpe
rallirac coir.o secretarlo do Trabalho e Ben Estar Social. Ansioso para cocatruir uraa base proprla de poder, Peron coraegou a oferecer favores para
setores do movimento sindical, que eatava crescendo depressa gragas a Industrializagao flnanclada pelas exportagoas da came e graos durante a guerra.
Os novos sindicatos, do trabalhadores menoa polltizados, eram facllmente
influenciados por Peron, que, ao meumo tempo, atacava os sindicatos mats
velhos, com influencias comunistas ou aocialistas, que Ihe ofereciam
resistencia.
Ate 1945, Peron estabeleceu o que serla uma base duradoura de influencia scbre grandea setores do moviBiento trabalhlsta. Mas foi demitido de seu
cargo e enca rear ado. O govemo nao gostou do creacimento do seu prestigio
peaaoal, serapre em aacangao. A CGT oonvocou uma greve geral de protesto.
Om ano mais tarda, em 1956, Peron foi elelto presidenta da Argentina comn
candidato do Partido Laborista, o Partldo Trabalhlsta Argentlno. Dots
meses depois, Peron dissolveu o Partido Labor!sta, criando, em seu lugar,
o Partido Justicialista.
Ho poder, Peron aprovou lets que aumentaraa os salSrlos e melhoraran
o ben estar dos trabalhadores, mas, ao mesrao tempo, reforgou seu control®
sobre a burocracia do sindicalismo e reprimlu toda e qualquar tentativa de
independencla sindical. A COT mudou seus estatutos e colocou corao seu
objetlvo fundamental o apoio a Peron a a seu programs politico.
Inspirado pelas idelaa fascistas, que conheceu quando foi adldo ailltar
na Italia, Peron logo apelou para medidas de forga para manter seu controle

- I sobre o movimento trabalhlsta. Os sindicatos que nao cooparavaa eram decUrados ilegais e a pollcla era chamada para esmagar greves.
Em 1952, Peron foi reeleito presidents, mas nessa epoca tanto os sslarios
corao os lucres estavam caindo e, em 1955, sis foi derxubado por ums combf—
nagio (to interesses mi11tares, industrials e eclesiasticos.
Os govomos militares, nos anos seguintes, tentaram ellmlnar o peronismo
nos sindicatos. Dlrigentes indlcados pelo govern© assurairam o movimento
sindical.
Em 1957, a CGT cindiu-se: 62 sindicatos permaneceram fiels a Peron,
32 se declararam sntlperonistas e 19 se declararam comunlstas.
Mesmo banido corao partido legal, o peronismo raanteve-se corao forga
polltica. Grandea greves gerals foram feitas durante os sucesslvos govemos
militares para preservar os avangos conquistadoa com Peron.
Em 1964, tres miIhoes de trabalhadores ocuparam eerca de 11 mil fSbricas
exiglndo a libertagao dos presos por motives pollticos ou slndicais, a
abollgao da legislagao represslva e o flat do banimento do Partido Justicialista.
Em 1969, uma vasta onda de protesto operario atinglu as cidades, priaclphlraente Cordoba, onde trabalhadores da Industrla automoblllstica e
estudantes ocuparam alguns setores da cidade. Multas pessoas raorreram
durante o que passou a ser conhecido corao o "Cordobazo". Esta manifastagao
maciga de protesto contra o governo do general Ongania, que se espalhou
para outras cidades, tornou-se um marco na historla do sindicalismo argentlno.
Ongania caiu. On de seus sucessores, o general Lanusse, permitiu eleigoes livres e o candidato peronista Hector Campora foi eleito em 1973 cos
maiorla asmagadora, preparando o camlnho para o ratorno de Peron, apos 18
anos de exllio.
Sua volte ao poder, poren, foi curta e desastroea. Ji um honem de idade,
velho, Peron nao consegulu evltar o aprofundaraento da divisao do movimento
peronista entre os burocratas ortodoxos que apoiavam sua postura conservadora e os mllitantes de esquerda que exigiam mudangas radicals. A violercia
explodlu. Por exenploi a organlxagao do trlplice A, um esquadrao da raorte
organizado pelo minlstro do Bern Estar Social de Peron e eminencla parda do
regime, Jose Lopez Rage, assassinava qualquar as llgedo i esquerda, inclusive llderes slndicais. Todos os dlas eram encontrados corpos torturados,
balaadoa ou quelmados enquanto a guerrilha de esquerda raptava horaens da
negoclos e assassinava autorldadas policiais a railitares. R*1vlndicando
aumentos salariais, reformas da base a o fim da repressao, oe trabalhadorea
flzeraa greve ap8s greve, provocando uma grave crise na industrla.

. 19 -

- « Ptron aorrau aa 1974 • fol aobstituldo pala aua ultlaa aapoaa. Maria
Eatala Farm (laabalita). O eaoa a a vielSncia continuaraa. * aaaaa da
trabalhadoraa rajaitoa ana polltica aconoaica. 8b 1975, praaalonada palaa
baaaa, a CGI foi for^ada a convocax uaa grava garal da 4S boraa, paraliaaado
a Argantina a obrigando laabalita a daaitlr lopes Rega.
Oa al lit area, naaaa ipoca, dalibaradOMnta aantiveraa-ae afaatadoa,
daixando qua a situagao, sob cootrola do govarao fraco a antipopular da
laabalita, sa datarioraaaa a tal ponto qua, quando alas daraa o golpa, to
die 24 da aargo da 197C, nao havia aaia nanhuaa oposlgao organizada.

A RKPRESSlO
Inediatamenta dapois do golpa, lldarado pelo general Jorge Videla, oa
ailltarea assuadraa o coatzola das sadaa nacionais a regional* da CGT a da
todoa oa slndicatos aatrategicos, transformando-a* oa predlos "Hitare*.
Osando listas da nomes da ativi*ta* aindieais a trabalhadoraa com simpaUaa pala esquerda, praparadas aesas ante* do golpa, oa ailltarea fizeraa
uaa cagada da granda anvergadura, raptando a prendendo "11hare* da peasoaa.
Dapol* da torturados alataaatieaaenta, alguna foraa tranafaridoa para
prasldioa a julgados por cortas ailltarea, aas auitoa engroaaaraa a longa
lista doa daaaparacldos da Argentina. B atfi hoja o seu destine ainda a
dasconhacido.
llderes aindloala argantlnos denuneiaraa, na reuniao anoal da OIT, ea
1981, qua araa trabalhadoraa carca da dois tergos do total estlaado dos
30000 prlslonairos daaaparacldos, dos 15000 prisioneiros reconhecldoa a
dos 8000 asaassinados dasda 1976. Oa qua ainda estao na prlsao, aultos,
coao o dalagado slndical a trabalhador netalSrgico Rodolfo Juan Begnardi,
por exemplo, paraanecea i dlsposigao do Podar Exacutivo Hacional (PEN),
sea acusagao fozaal a sea julgaaento.
As entidades trabalhlitas, inclusive as organizagoas peronistas, foraa
declaradas llegais, suas sadaa foraa fachadas, os bens confiscados a as
contas bancariaa foraa bloqueadas.
Clnco an os depois, aa 1981, male da duzantos slndicatos ainda continnam
sob intervsngao do govarno a as atividades slndicals a o direito da grsre,
ban!dos dapois do golpa, parzuuiacaa prolbidos.
Poraa auapensas todas as nagoclagoas antra slndicatos a patroes a todos
oa auaentos autoaatlcos da salarlos aa fuagao do custo da vida, daixando
oa trabalhadoras indefasoa diante da InflagSo qua alcangou carca da 8004
no fia da 1976. Rasultadoi o salfirio industrial aedio real da Argentina
caiu aa carca da 1204, da acordo com sstatlatlcas oflclala. Houva daais-

soes em massa, suspensoes a redugoss da Jornada da trabalho, cob cortas
de salarlos e taabea penalidadas para as ampresas qua pagassea reajuste*
salarlals.
0a pacote repressivo de leis trabalhistas fol decretado pelo novo
regime eras o objetivo da legltiaar a polltica de enfraqueclnento dos slndicatos argentinos coao organizagoas efetivas da classa trabalhadora,
forgando os trabalhadores a uaa posigao da dependancia total a criando oaa
atmosfera de aedo atraves da repressao polltica a acon&slca.
No entanto, apesar do aedo a da repressao, aultos trabalhadores ainda
tentam fazer graves para apolar relvindicagoes salarlals, llderes slndicals sao presos a torturados coao, em 1976, quando os trabalhadores do
setor da eletricidada pararaa. Ea 1977, ua lider grevista foi aorto £ bala
quando falava para taaa aultidao nuaa estagao ferroviaria da Baunos Aires.

LEGISLACfo
Logo apos o golpa, o govemo do general Jorge Videla prograaou a dacretagao de uma serie de leis represslvas para tentar legltimar a polltica de
enfranquecimento dos slndicatos, para forgar os trabalhadores a uma posigao
de total dependencia e para criar ura clima da medo atraves da repressao
economica e polltica.
A legislagao naclonal e intemaclonal vigentes na epoca do golpe foran
flagrantemente violadas pela ditadura. E ate hoje nao sao cumpridas as
minimas garantias const!tucionais e nem os convenios da Organizagao Xnternacional do Trabalho. As principals normas baixadas pelo governo militar
foram as segulntes:
" Lei 21.356. de 22 de junho de 1976, qua prolbe a reallzagao de assemblelas e inpoe restrlgoes as eleigoes dos dirigentes slndicals i as recnioes
de trabalhadores so pedem ser realizadae com a autorlzagao do govemo e
para fins relacionados com a administragao intema das organizagoes e de
suas obras socials;
- Lai 21.476 - anula todas as clausulas especial* das convengoes colativas de negociagao; entre as conquistas abolidas flguram, por exenplo, a
justificagao de faltas por motivos de enfermidade, llmltagao da Jornada de
trabalho, pagamento de horas extras, eompensagao de dias trabalhados e
ampliagao do perlodo de ferias; alem disso, anula as clausulas qua estabelecea a particlpagao dos oper&rios na dlregao das eapresaa.
- Lai 21.400 - trata da "seguranga Industrial" e prolbe o direito de
greve a qualquer outra medlda de forge dos trabalhadores.

- II OS custos econOmicos e sociais
- L«1 21.263 - Eliaina a •stabllldada alndical.
- Lei 21.247 - Decrata a 'prasclndlbllidade* e a dealssio do trabalhador
aaa qualquer indenlzaqao.

Depoia do golpe, ao lado da aedldas reprassivas contra os trabalhadores,
o govemo ailltar adotou aedldas econoaicaa que afetaraa sobreaaneira as
condigoas de vida dos trabalhadorea argentinos, qua perderan, ea pouco xais
da cinco anos de ragiaa, aais da 70 por canto do valor real da aeua salSrios.

Coa aasas lala, oa trabalhadorea argentinos tlveraa muapenaoa oa diraitoa da indanizaqao por deaiaaao; da recusar a trabalhar quando axiata
aerlo riaco a aaude; da tar salarlo da acordo coa aa taxaa do cuato da vlda;
da contlnuar coa aeua aapregoa duranta a gravldez a direito a uma jomada
dlaria da oito horaa da trabalho, no aaxlmo.
Noa primeiro aonento, alguaas deataa leia foraa testadaa ea tribunals
clvis. Logo apos a introdugao da lai qua prolbia graves a operagoes tartaruga, 17 trabalhadorea da uaa fabrica da CSrdoba foraa presos a acusados
da incitaaento a grave. Elaa foraa julgados nua tribunal civil a foraa
consldaradoa Inocantea. Claraaenta, aa contradigoes entre as novas leis a
a Constltulgao tornavaa dlflcels aa tarefas dos jufzes civis a daixavaa
espago para discrlgao, o qua o EstadO ailltar nao estava preparado para
aceltar. Eases 17 trabalhadorea, apesar da absolvidos pelos tribunals civla,
nao foram soltos e tlveraa aeua casos entregues aos trlbunaia mllitares
especlals, que pasaaraa a julga-los por "crlae da subversio*.
Ho entanto, nea as lala neat aa aneagaa flsicaa contra os trabalhadorea
organlzados nos complexos industrials ea todo o pals ten sido suflclentes
para por ub ponto final ao desaflo do trabalhador a essas medldas. Grevcs,
paralisagoes a operagoes tartaruga contlnuan a ser uma caracterlatica nas
zelagoes entre trabalhadorea a enpresas na Argentina.
Ea 1980, ooa a aprovagao da nova Lai da Associagoes Profisslonais, qua
pratlcaaente llquida com a antiga organ!zagao alndical argentina, foraa
realizadaa inumeras aanifestagoes de protesto e de repudio, inclusive a
paralisagao dos ferrovlSrlos, organizada desde as bases e que chegou a
surpreender ate aesao oa dlrigentes sindicaia.
Easa lei, bastante semeIhante as iniciatlvaa dos regimes ditatoriais do
Uruguai a do Chile, dissolve a CGT a a aaioria das fadaragoes de trabalhadorea a tanta iapor uaa nova organizagSo alndical atomizada, burocratizada
e limitada por uaa aerie da restrigoes.
Ea docuaanto enviado a Organlzagao Intamacional do Trabalho aa 1979,
vSrioa dlrigentes sindicaia argentinos aflraaraa qua "as aedldas antiaindicais toaadas pelo govamo ailltar nao podiaa sar transitSrlas porque
for*an part* da uaa polltica dastinada a ratroagir os direitos dos trabalhadorea a condigoas axistentea no inlcio do seculo".

(

0 piano economico pro-monopolista da ditadura, a lea de afatar profun dame nte a grands aaioria do povo, inclusive os pequenos e nadios proprietarioa rurals, causa aaior impacto noa trabalhadores assalariados, qua estao
carregando nas costas o brutal custo social da masma. O dano da politics
econoaica aos trabalhadores aa verlflca em todos oa aspactos, desde a ddainuigao do valor real dos salarios ate noa satores da aaude a da educagaa.
Da acordo con o Instituto de Estatlsticas a Cansos da Argentina, a qzada
do salario real desde o inlcio do ano de 1976 ate o final de 1978 foi da
ordea de 46 por cento. Atualnente, aegundo danuncias de aindicallstas,
easa queda ultrapassa os 70 por cento. Nos cinco anos de ditadura, a participagio dos trabalhadores na randa nacional dininuiu em cerca de 30 por
A jornada necessarla para a sobrevivencia de urn operarlo (para o nXniao
indlspenaavel) eata aendo eatimada hoje em 18 horaa da trabalho, enquanto
que antes de 1976 era en tomo de 6 horaa. Os reajustea salarials, sob o
controle do governo, sao sempre calculados con base en Indices aais baixos
do que a alta do custo de vlda e da inflagao (eata, por anos seguidos,
eateva sempre acima dos 100 por cento).
Alem dlsso, os trabalhadores argentinos vivem uma angustiosa situagao
de incerteza frente o flagelo do desemprego, cada vex tnaior no pals. Nos
ultinos tris anos, centenas de erapresas encerrarara auas atividades a
grandes ampresas reallzaram dispensas massivas, inclusive industries multinacionals. Podem ser citados, a tltulo de exemplo, os cases de fechanento
da Citroen, da General Motors, da Chrysler, da Singer, da Fiat s da Cura
Hermanos, que provocaram a demlssao de mais de 10 mil operarics.
De acordo com levantamentos realizados pela CGT, o desemprego alcangou
40,1% da populagao economicamente ativa nos primeiros cinco meces de 1981.
Isso significa que 4,2 milhoos de pessoas estao sera emprago fixo. Por
outro lado, o setor industrial reduziu em 23% a raao de obra empregada
entre 1976 e 1980.
■cnn
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iesistEwcia e reorganizacAo
A primeira medlda do novo regime, epos o golpe de 24 de margo de 191S,
fol a Intervengao mllltar na Confederagao Geral dos Trabalhadores (CCT). a
organ!zagao unica dos trabalhadores argentlnos, que era dlrigida por representantes de dlversas correntes peronistas.
A partir da Intervengao, varies tendencies do sindicallsmo argentine
constitulram urn. comissao, denominada do. "25". tolerad. pelo govemo ditatorial e que pas.ou a fundonar cose uma dlregao paralela a da CCT. exerclda
nominalroente pelos proprio. milltares. A Comissao do. 25 p~.ou a "
reunir com o. interventores,com o mini.tro do Trab.lho . chegou a repres.n
tar os trabalhadores argentlnos na. reunloe. da OIT.
.
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,,
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' ^
subordinadas • fifiiregime. Ho entanto, a proprl. Comissao do. 25 a.
m ..
onfr»qu.ci»«i»to
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_
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Em oposlglo a ambas as leis, a Comissao dos 25 convocou uma grave geral
para 27 de abril de 1979. A CNT se opoe a greve e o Grupo dos 20 se absrem.
A greve teve alcance liraitado, mas contribulu positlvamente em alguns
pontos: 1?) Dlficultou o governo na sua intengio de dlssolver a CGTj
29) Deixou configurado a Comissao dos 25 como uma forga de oposigio ao
governo; 39) Demonstrou o debilitamento da CNT, que se apresentou como zma
forga identlficada com a dltadura; e 49) Ficou demonstrado que as bases
nao respondem a divisao das cupulas.
0 Impacto politico da greve obrigou a CNT e "os 20* a redlscutlrsn a
unidade do movimento sindical, Durante o resto da 1979 e o primeiro semts"
tre de 1980 se sucedem aproximagoes, ruptures, fusoes e reacomodamentos.
No final de 1930, a Comissao dos 25 e urn setor significativo da CNT decldem
uniflcar-se e langar a sigla prolblda pelo governo; CCT. A partir dal, a
regime procura deflnlr tuna polltica aindlcal apoiando-se na CNT; os panidos
burgueses procuram formar aliangas em tor no da CCT; e o grupo dos 20, tsnta
former com a CNT uma "intersetorial" etas a proposta de discutir com o
govemo e com os pat roes uma "tregua social", seguindo o piano do ganenl
viola. Era contrapartida, a CGT convoca uma nova greve geral para 22 de
junho.gue tambem nao chega a ser total, mas obtem exito em setores impcrtantes que teoricamente seriam dirlgidos pela CNT.
Apos a greve, varios setores llgados a CNT pass am a incorporar-se a
CGT, que tambem ganha forga em setores do Sindicato de Luz e Forga, nas
secclonais da Uniao Operaria Metalurglca, aumentando assim cada vez mail
a oposlgao atlva ao govemo da junta mllltar.
Isso foi uma resposta a forte pressao das bases sob re os "burocratas",
ccao S chamada a llderanga sindical tolerada na Argentina. No dla 4 de
dezembro de 1980, a reunlao para anunciar a reorganizagao da CGT foi prsiblda pelo govemo e dez llderss foram presos e ficaram detidos durante
oito horas.
No dia 19 de raaio de 1981, a nova CGT exigiu a restauragao da democrtcia
como unica solugao defInitiva para a crise economica. Durante o mes de
malo, greves e paralisagoee foram reallzadas, enquanto aumentava o numezo
de demissoes nas fabricas.
Em jvmho, o SHATA, sindicato dos trabalhadores ne industrla automobillstica, chaaou uma greve de 13 horas em protesto contra "a 1Iquldagao da
industrla Argentina". Na noita anterior a greve, quatro dirigentes do SKATA
foram presos, nas a greve prosseguiu, com sucesso total na capital e parcial
nas provlndaa. Hals de mil grevlstas foram detidos temporariaaente, e os
quatro dirigentes so foram libertados depols dos trabalhadores seesgar em a
deflagragao de outra greve.
Ho die 22 de julho, a CCT chaaou asm greve geral de protesto oontra a
polltica economica do govemo e exigindo sindi catos llvres. Nio obtem

.14.
BOLIVIA: PEQi'ENO histOrico do MoviMEirro sindical
apolo tnasslvo, mas alcan^ou auceaao en algune setores sindicais importar.tes

Desde 1953, os trabalhadores bolivianos estavan organ!zados numa fedsragao central - Central Obrero Boliviano (COB). Os camponases (canpesinca)
contavan con uma organizagao propria - Confaderacion Qnica de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB) - desda 1979.

No dla 7 de novembro de 1981, dla do padroeiro do trabalho - Sao
Caetano - a CGT organizou unva raarcha para a "paz", pao e trabalho, pelas
ruas de Buenos Aires ate a igreja de Sao Caetano, que reuniu milhares de
,

I

Os mineiros, elemento chave na econonia da Bolivia, fomavara a espin^a
dorsal da COB, criada depois do triunfo da revolugao nacionalista de 1952.
Os sindicatos mineiros bolivianos existen desde o come90 do seculo. Mai
so a partir de 1946, ano da criagao da Federagao dos Trabalhadores Bolivianos das Minas (FSTMB), e que e posslvel falar de um movimento trabalhisza
organizado.
Durante decadas os mineiros foran explorados pelos proprietarios das
minas. Quando ousavam protestar, centenas deles, inclusive viuvas e
crlangas, eram massacrados pelo exercito. A FSTMB comegou reivindicando
nelhores condigoes de trabalho e salaries e aprovou um proorama socialiita
de mudanga pol£tica.
No dia 9 de abril de 1952, os trabalhadores derrubaram a junta militar
e organ!zaram nillcias populates para substltuir as Forgas Anaadas, que
forara literalmente destruidas. As millcias foran organizadas pela COB, que
logo tornou-se o centra do poder, em defesa das tres metas fundamentals da
revolugao: naclonalizagao das minas (ate entao nas maos dos "baroes do
estanho" - Hochschlld.Patino e Araraayo) , re forma agraria e sufragio universal.
A natureza combativa da COB e sua poderosa estrutura levou-a, inevltavelmente, a colocar-se na oposigao de todos os governos. Depois de particiaar
do governo populista foxmado pela revolugao de 1952, a COB julgou que o
Movimento Revolucionario Nacionalista (MNR) , o partido que llderou o gcrremo,
estava se desviando cada vez mais para a dlreita.
Em 1956, uma poiitica economics ditada pelo Fundo Monetario Internacio—
nal resultou em congelamento de salarios e inflagao, com decllnlo da
produgao e desemprego. O governo, cada vez mais conservador, hostillzavm
a FSTMB e, em 1964, um golpe de dlreita trouxe de novo os mllltares ao
poder. Em seguida, sendo presidente o general Rene Barrientos, houve uma
violenta repressao contra os mineiros, com assasslnatos, demissoes em massa
e exllio para os lideres sindicais - o llder mineiro Juan Lechin, entre
eles,

f

Com sucesso, Barrientos forjou uma alianga com os camponeses, conhecida
como pacto militar-campones, e assim dividiu o movimento trabalhista. Esta
alianga perdurou durante os varios governos mllltares que se seguirara ate
que, em 1974, durante o governo de Hugo Banzer, um congresso de camponeses
langou o "Manifesto de Tihuanaku", que defendla uma alianga com os mineiros
e outros trabalhadores para lutar contra a exploragao do camponea.

- tr .
Banzer eitava no pod.r de.da 1971, quando lldarou u> 9olP« P*™ darribar
o gancral Jan Joai Torres, em cuja bravo presldencia foraoa-sa aaa
aaaesd)lela popular, orqanlzada pela COB a por partldoa da aaquarda. Bata
aaseablela popular foi ua paaao aw praoadentaa na tadrlea Latina.
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(e preatdente da COHADE); Simon Beyes, secretario para aasuntos intemacionata; Vitor Lima, secretario; Hoel Vasquez; Liber Forti; Max Toro e outrcs
Gualberto Vega, llder ralnelro de Catavi, fol baleado e morto. Marcolo
Quiroga, llder do Partido Socialist#, foi ferido gravemente e morreu mais
tards em consequencia de tortures. Simon Beyes taabem fol barbaramente
torturado anquanto eateva pre so.

Banzer dlsaolvau a Asaaablaia, baniu oa partldoa da aaquerda a coloosu
oa lldaraa alndicaia na clandestinldade. aubstltulndo-os por palagoa da
conflan^a do govemo, chaaados da "coordenadore* trabalhlstaa . U»a encae
desvalorlzagao do peso provocou ua dacllnio no padrao de vlda. As grevei
e paralisafoes foram cruelncnte doalnadaa, com a ocupa^io mllitar daa
ninas a a prisao ou o exllio dos lldaraa.

Multos outros llderes sindicais e at!vistas foram cagados isplacavelaente
por grupxDs paramilitares, capturados e torturados selvagemente. Outros
tantos exllaram-se ou passaram para a clandestinldade.

Em 1977, "«"» delega^ao do Sindlcato Brl tanico da Minalroa (HUM) visl"
a Bolivia a, depots da const at ar as condl?oes nas mlnas, pressionou o
govemo brl tanico para suspender oa empresarios a corpora^ao mlneira
estatal COtOBOC..

Contra os dlstritos minalros foi langada uma grande operagao mllitar,
que inclulu o borabardalo e e destruigao das estagoes de radio dos raineiros.
e o assassinato de horaens, mulheres a criangas desarraados a o oerco das
mlnas em greve para cortar o abasteciraento de aliraentos.

Por volta de 1978, o protesto contra as vlola?oas aos direitos humanas
do govemo Banzer era tao grands que ele fol forgado a conceder usia
anistla polltlca e os trabalhadores congaraa a se reorganizar, Entr#
1978 e 1980, cinco presidentes govemaram a Bolivia. Golpes de estado
altemaram-se com elelgoes de resultados indefinidos, culmlnando coo a
vltorla de Heman Sties Suazo, candldato da Unldada Popular Democrattca.
de centro-esquerda, era 1980. Far a evltar e posse de Suazo, os mi It tares,
llderadoa pelo general Garcia Meze, orgenlzarem o mais sangrento golpe ia
historia de Bolivia, no dla 17 de julho de 1980. Hals uma vez era a COB
o priaelro alvo da repressao e da destrulgao.

Nas rainas, os llderes sindicais foram forgados a negociar aoordos com
as autoridades Dili tares para avitar malor darramamento da saague. Os
milltares, porem, mesmo tendo promstldo qus nao haveria rapresalias, logo
quebraran sua palavra a entao houva centenas da prisoes a demiasoas em
massa de raineiros. Ao mesmo ta^o, foram suspenaaa as atividades sindicais
s suas aedea foram fachadas.

A BEPKESSto
A prlmeira preocupagao dos generals que tomeram o poder ne manha de
17 de julho de 1980 fol silenciar s COT e essla impedir a organ!zagao
reststencta dos trabalhadores ao golpe. Antes mesoo qua o pa lac to Pre"^
denctal fosse ocupado ou que as radios fossea caladas, o edlflcio s
foi tornado violsntamenta por grupos paramilitares disparando metralh
Mult as das pessoas encontradas no local foram feitaa prisioneiras. Entre
alas estavaa llderes da COT e membros de COHADE, um comite coordanador ^
(composto por raprasentantes da Igreje, de pertidos politico# e de 1 ^
sindicais) foroado alguns swses antes para defender o processo democr
na Bolivia.
Bavla scab ado uata reuniao de emargencia, duranta a quel os lI<l•^•,
COT ♦-*-»'«- decidldo deflegrar uma grave gerel e a raalizagao de bloque
nas estradas em protesto contra o golpe.
Eacurralados dentro do edlflcio, varrido 2 bale de metrelhadora, va^
llderes da COB foram presos - Juan lechin Oquendo, secretario azmc v

O toqua de recolher foi laposto entre as nova da noita a as sals de
manha. Mllhares de pessoas foram prases a multadas por viola-lo, inclusive
minalros a camlnho do trabaiho no tumo da noita. As mulheres prases depois
do toqua de recolher eram frequenf mente violentadas. Em Catavi, 22 minalroa acusados de uaar dlnamlte na resistencia contra o golpe foram multedoe
am cinquanta por cento dos saus sslsrloe awnsels.
Oa minalros a suas fajsllias foram punidos de divmrsas formas por tenter
resistlr. As horas extras foram canoeladas, os allmsntos coamgaraa a
•scaasaar nas lojss dos minalros, os trebalhadores de mels de 45 anos foram
demitidoe • as vltlmas dm acldanta de trabaiho passaram a nao re caber
indenlzagoes. E toda pessoa suspeita de esconder llderes proeurados, are
demitIda.
Has cidedes, oa operarlos que partlciparam da grave antlgolpe foram
araeagadoa com demiasoas, comunicados falsos foram dlstribuldoe a o llder
Juan Lechin, da COB, fol lavado da prisao psxa aparecar ne talevisao
fazando ua apelo pelo fim da paralisagio.
No c&rapo, o objetivo das novas autoridades milltares ere dastruir a
alianga dos trabalhadores com os camponeses, ressuscitando o pacto
■ilitar-campones, de anoa atras. Para isso, usaram llderes caspcneses
corruptoa. Oa llderes camponeses autenticos foram perseguidos, presos a
torturados.

. ffl . If .
Nllharss 4* ca^poforaa (er^ados a comparacar a coalctoa para sjr
apolo aoa sovos llderaa ailXltazas. Foi providanclado transport* farrovtirio
gratulta para lewi-loa la aaBifaata^oaa ofldala. Oa tjoa sa racuaaraa a
colaborar torm aaltadoa a* (jolBbantos paaos (20 dStaras). Soldadoa Icrraarata araadoa eareava* as annrantrayoaa dos eaapooaaas, qua ourtaa tadc aa
stXaneto a aa raeosam a aplaudtr.
Ea toda a-Bolivia a* atlvidadas ilndicais foraa suapaaais. Ea luqar 4m
notlclarloa Indapandantaa daa rCdlos dos adnalros a daa aoiaaoraa cat6ltcas,
foi eriada oaa rada olfelal da notlclaa para as ridioa a talavisoas. A
i^>raasa ascrita passoa a sax caaaarada.
Logo o novo gave mo ailitar aostrou sua politics aa ralagao aos slndlcatos. Ho dia 22 da julho de 1980, o novo ministro do Trabalho declarou:
"As atlvldades sindicals peraanacerao prolbldas ate qua as entldades parcaa
suas caractsrlsticas nao naturals da assoclagao proletarla a dopandencia
isarxlsta..... O govemo asta Intaressado aa remover a politics dos sindicatos e sera inflexlval contra os pollticos infiltrados. Cstes perderac
seus cargos sindicals.,..*.
Durante cs meses que so seguiran ao golpe, muitos llderes sindicals
que tinhans passado para a cl&ndestinldade, para continuar organizando a
resistencla, forara presos a mortoE. No dia 15 de janeiro de 1981, as
forgas de seguranga surpreenderajs, e* La Par, uraa rauniio do Movinsanto
Revolucionario de Esgoerda (MIR) , convocada para dlscussao de maneiras
de reagir as ultimas e duras medidas economlcas. Oito possoas foraa
assassinadas. Alguaas morreram no local, outras foraa torturadas ate a
mcrte. Entre elas estava o inportanta llder Rineiro Artemio Camargo Crespo,
um dirigente da COB na clandestinidade.
No dia 19 de junho, outro llder clandestino da COB e taaben presldeata
da Federagao de Camp ones es (CSUTC), Genaro floras Santos, foi reconhecldo
e ferido por uraa rajada de raetralhadora, nuraa rua de La Pas. Atlngldo na
espinha. Floras ficou paralltico da cintura para balxo. So depots da fortes
pressoes de organlzagoes intemacionais, inclusive da Anlstia Intemaclonal,
ele foi liberado para trataraento urgent® nua hospital estrangeiro. Atualraenta Floras viva era Paris.

O trabalhador boliviano serapre foi ura dos raais Ral pagos do "undo a,
depois do golpe de 1980, a sltuagao ficou pior. Os salarios forara congelados a m pregora aumentados.
Isolada diploaaticrasente, por causa do envolviraento do regime railitar
no trafico de narcStlcos e vlolagoes brutais dos direitos huraanos, a
economla bollvlana estagnou nas raaos incorapetentes dos generals. O Prodnto
Naclonal Brute eaiu para 0,9% enquanto a populagao continuou a crescer
2,7% ao ano. Rasultados a renda per capita, ja uraa daa raais baixas do sendo,
dirainuiu 1,8%.
Enquanto a e con orala legal declinava, o coraercio 1legal da cocaina
prosperava, rendendo cerca de um bilhao e seiscent os railhoes de dolares
por ano, is to e, duas vezes a receita total das exportagoes da Bolivia.
Esta econonda paralela aumentou a inflagao e enriqueceu uraa mlnoria de
corruptos enquanto a massa da populagao tomava-se raais pobre. Agora
36% da populagao ativa do pals asta desempregada. Oltenta por cento de
toda a populagao recebe apenas 20% da receita naclonal.
Os salarios dos trabalhadores forara congalados mas os militares
decratarara para ales mesaos reajustes genarosos. Os nlvels da auraentos
alcangaraa 60% para subtenentes a 169% para generaia. Hoje, ura general
boliviano ganha 1400 dolares por raSs e o salario do ralnelro 5 de 140
dolares, aenos da netade do total caleulado para uraa farallia media subsistlr. Segundo a Federagao doe Mine!ros, "a grave sltuagao oconoraica do pals
esta levando os trabalhadorei aos limites da sobrevivencia, sobretudo por
causa da c on 11 nua redugao do poder da conpra a do auraento dos pregos de
generos essenciais.*
Antes de deixar a presidencla, era julho da 1981, o general^Garcia Meza
tevra o culdado de fazer paasar ura deorrato garantindo uraa pensao vitallcia
de 2000 d&lares raansals para ex-presidentes.
O rasultado dasta corrupgao e aS adrainistragao flagrantes 4 qua a
Bolivia agora * ura pals era bancarrota. O autoproclaraado govramo de recorastrugao naclonal, na vsrdada, destruiu eoraplataraenta a econoala.

Quatro dia. dn«l. do qolpe. « 21 d. julho da 19B0. o
ntal no 17531 suspendau todos oa direitos e atlvldades dos s n ca
cegio da aaooeiagio dos transportadoras, da dlrelta.
No dia 12 da agosto, outro deoreto, IN 17545, anunciava qua novas foiraaa
> organlzagio
dos trabalhadores estavara sando preparadas a qua ara c
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- ti encarrsgsdos era a da qua nunca tlveaaaa ocupado cargo alndlcal antaa.
Ruaa carlaonia da juraaaato dastea novos ralaclonadoraa trabalhistas,
no dla 16 da outubro, o novo ainistro do Trabalho, ganaral Caldaron, diasai
'Hos os soldadoa soaoa oa uatcos qua podaa falar diraito a coa proprledada
poique nos conhecemoa oa anaelos do povo".
Ea agoato da 81, o ainistro do Trabalho daclarou qua nea a COB nan a
Fedsragao da Mlneiros terlaa paralsaao para funcionar depots da reorganisagao do slndicallsao qua estava sendo aatudado pelo govarno da Junta Militar
qua substituiu Garcia Meza ea julho.
A resxstBmcia
Mbsbo forgada S clandestlnidada, a CM eontlnuou a organizar a raaiztencia ao golpe a pub11car coaunicadoa a boletins. Ela chegou a anviar uaa
nota ao Runcio Papal padlndo-lhe tntercassao parante a Junta Militar para
a libertagao dos mlneiros a opararlos prasos depots da tantatlva da
rebeliao an Santa Cruz a donunclando o as forgo para moatrar oa meadsros da
COB como axtrealstas a inialgos da let.
Roa mesas segulntes ao golpe da julho da 1980, oa mlneiros a outros
trabalhadores organizaram fraquentes parallsagoas a graves para protastar
contra medidas econonlcas irapopulares do regime a contra a parsaguigao aos
^<^*re3 aindicais. Quando a junta militar substituiu Garcia Rasa, os sindicates comegaran a publicar protaatos na imprensa.
Ho dta 20 da agoato, a Fader agio da Minairos dscretou greva gsral ea
p rotes to pa la aorta, por tortura, do llder mlneiro Julio Cosaio Maruvia,
am Oruro. A greva parou quando o minlstro do Interior prooatau invaatlgar
a morta da Maruvia a ofereceu garantias a todos os minairos. No dia 15 da
aetembro, os mlnelroa da Siglo XX a Catavi protestaram porque at« antaa
nenhuma invastigagao tinha sldo reallzada.
Em seteabro da 1981, urn grupo da Hderes aindicais publicou ua manlfasto
no jornal Preaencla, protaatando contra o anuncio do govarno da qua as
medidas restritlvas, com o toquo ds rscolher a o banlmanto das atlvidadea
aindicais, iriam contlnuar am vigor. Elaa pediam ainda aniatia gsral,
Uberdada da imprensa, solugio para os problenaa sconomicos dos trabalhaores, Mdidas contra o desemprego a a recontratagao doa trabalhadores
demitidoa por atlvidade polltlca nos sindicatos.
•to aia 4 da outubro da 1981, a Fadaragio da Minairos colocou urn anuacio,
n
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cla, axigindo a raatauragao doa dlreitos dos
sindicatos, prote.tando contra a di.crlmlnagao pr.tlcad. contra oa trabaadoraa bolivianos. Sag undo o anuncio, "oa trabalhadores sao vltimaa da
toda a aorta d. di.crimin.gao, aao d.mitldo. da a.u. empr.go. injuatwmnta,
tarn aeua aalarlo. raduzidoa, aeus banaflclo. aoci.i. .So ignorado. a
sofrem sangoa. a punlgoa. ilagaia, per.aguigoa. a prisoes*
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. ff CHILE: pequeno histOrico do movimento sindical
Aw idaiaa anarco-sindicalistas qua inspiraram o movimento operarlo da
1885, em Chicago, chegaram ao Chile noa barcos da carga. Foram os estivadoras a oa trabalhadores dos portos os primeiros a recebaram esae Ideario,
qua contribuiu para sustentar um primaira forma da organizagao. Foram,
tambem, essas trabalhadores, os qua comemoraram, am 1898, pels primeIra
vex, o dia 19 da Maio, coa a paralisagao total do porto da Valparaiso.
Aa ideias anarco-3Indlcallatas nao foram, no entanto, as prlmelras a
criar raizes no Chile. Ja em 1850 se havia fundado a Socledade da Igualdade, atraves da qual Santiago Arcos a Francisco Bilbao tentaram promover
o pensamento social vigente na Europa daquela epoca. Mas a grande aassa
dos trabalhadores carecia ainda da organizagao a consciencia. Os esiorgos
da Arcos s Bilbao atingiram somente os grupos da intelectuais.
Em meados do seculo passado, o desenvolvimento do capitalismo mundial
havia dividido o mnndo, com base nas relagoes da produgao, antre palses
industrializados a palses produtores da raaterias primas. O Chile, pals
eminentemente agrlcola, na epoca, acrescenta a sua produgao, antre 1830 a
1880, o ccbre a a prata. 0 pals passa a produzir 50% do cobra mundial a
12% da prata. A mlncragao, com sau rapido crescimento, peimlte a crlagao
dos primeiros buncos cotnerciais. A polltlca aconomica esta orientada para
a exportagio da mctcrias primas, sem qua os governos dassem importancia
para o desenvolvimento da industria naclonal. A quase totalldade dos bens
de consumo industrials sao importados da Europa.
Prlmelras orcanlzacoes
As prlmelras concentragoes opsrarias aurgiram era Tarapaca, Antofagasta,
Valparaiso a Santiago. Outro grande centro tam sua orlgem no descobrimento
dos depositos carbonlferos, era Concepci6n. A decade da 1870 a marcada pelo
auge do salltre, qua permitlu ao pals supsrar a crise aconomica qua afetava,
na epoca, os marcados mundials. 6 preclsamente nastas centroa da trabalho
qua naace o proletarlado chileno, imbuldo das idaiaa anarquistas provenientes do exterior.
A primaira tantatlva da organizagao foi a Socledade da Socorroa Mutuos,
conceblda como entldada ds ajuda a apoio, sen utllizar a grave como instrumanto da luta a, por isao me a mo, foi facilmenta neutralizada palo empresarlado. Posteriormente, surglram as "unices" ds P rot agio do Trabalho a as
Socladades da Rasistanda, qua tivaram pouca aflcacia porque atuavam da
forma separada.
Oma nova forma da organizagao surge no inlcio do seculo XX com as
Comblnagoes Operarlas promovidai por Luis Emlllo Racabarren, a qua se pzopagaram por todo o pals. Claramenta concebldaa para lutar contra o podar
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empresarial, elas deraB orlgem a uma serie de conflitoa socials.
Eb 1902, as Comblnagoes (las Mancoraunales) paralisam por urn mes o pccto
de Iquique, na luta por melhores salaries. Nesse mesmo ano paralisam, pa la
priaeira vez, os mineiros do carvao. Em 1903, uma greve geral em Valparaiso
e reprimlda pela pollcia e por seis regimentos enviados desde a capital.
A raesma coisa acontece era 1904, na greve dos trabalhadores no salitre en
Tocopilla. Era 1905, em Santiago, e reprlraldo o raoviraento do Comlte Contra
a Carestla da Vida. Era 1906, a greve ferrovlaria de Antofagasta sofre intervengao da Marinha. Em 1907, no dia 21 de dezerabro, a greve dos trabalhadores
no salitre termina nos sangrentos conflitos da Escola Santa Maria de Igrique.
A basca de vmldade
Buscando uma maior eficacia de luta sindical, Recabarren crla, em
1909, a Federagao Operaria do Chile (FOCH). Corao instruraento propriamecre
politico, o mesrao Recabarren funda, era 1912, o Partido Operario Socialiata,
o qual, posteriormente, era 1922, se convertera no Partido Coraunista do
Cnile.

- f4 incorporara no movimento sindical, pela prlmelra vez, grandes setores da
classe media.
A unidade da CTCH durou, no entanto, somente 10 anos. Em 1946, a orgmlzagao se divide em uraa CTCH ccmunista e era uma outra sociallsta. Uma dai
causas da divlsao decorre das analises distintas que fazem as duas corrsntes da realidade nacional e internacional, ao termino da Segunda Guerra
Mundial.
«
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88 86 a9rupare na Confedera 50
r..
" a priraeira
de Trabalhadores
Chileraal.
(CTCH),
organlzagao de carater? unitSrlo
constituidadopelas
diversas expres.oe, ideologlcas. sS ficara for. dela os anarqulstas.

"°tarl0 BleSt fundou » ^upagao Nacional de Empregados Fi.o^s (ANEF). Clnco ano. depols, e. 1948, 5 crlada a Conf.der.gao de Empregados Particular., do Chile (CEPCH). Atrave. de.ta. dua. org.nlzag5es se

Em 1952, o 19 de Maio e celebrado de fonu unitaria por todas as orginizagoes slndicais, inclusive as duas CTCH. Ao grito 'Unidade, Unidade" di
nultldao, na praga Bulnes, se crla uma Coraissao de 35 dirigentes de todss
os setores e ideologias, destinada a organizar o congresso constituinte do
que seria a Central Onica dos Trabalhadores (CUT).
En 12 de fevereiro de 1953 nasoa a CUT, com Clotarlo Blest corao presidents, cargo que ocupera ate 1961. Em sua declaragao de princlpios, a C7T
assinala que sua agio reivindlcativa frente ao regime capitalista se le-ara
a cabo "conservando sua plena independencla de todos os governos e sectirismos polltlcos partidistas (...) Sea duvlda, a CUT nao e uma central
political pelo contrario, representando a conjungao de todos os setores da
classe trabalhadora, sua agio eaandpadora sera desenuolvida por sobre ss
partldos polltlcos, a fie de aanter sua coeslo organlca".
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191.1. a 1915, ocorren rtais de 500 greves operarias no pais. Era 1911,
acontece a priraeira greve camponesa no Chile, era Caterau. Apesar da cresren^e movimentagao operaria, a FOCH foi perdendo sua iniluencia junto a raassa
trabalhista por rechagar o sindicalisrao legal - em 1924 surgera as primeiras
leis trabalhistas e o Codigo do Trabalho - e tarabem pela unilateralidade
polltica que predoraina nessa organizagao.
Eb 1933 nasce o Partido Sociallsta, forraado por setores da pequena
burguesia empobrecida, funcionarios, artesios, juventude intelectual e
setores operarios nao influenciados polo Partido Coraunista. No ano segutnte,
duraate uraa greve camponesa era Ranquil, centenas de trabalhadores agrlmlas
sao raortos pela repressao das forgas policials.
A greve ferrovlaria de 1936, que atingiu todo o pals, e recebeu apoio
dos sindicatos da capital, foi qualificada de subversiva pelo governo do
general Ibanez, que iraplanta o Estado de Sltio e entrega a adrainistragao
das ferrovlas 2s Forgas Arraadas. Alera de exonerar do servigo dezenas de
ferroviarios, o governo deterraina o desterro dos dirigentes slndicais a
diversos pontos do pels.
Depots dessa greve nasce a Frente Popular. Corao pesposta, o governo
decreta a priraeira Lei de Seguranga Interior do Estado. Nesse mesrao ano,

A hlstorla da COT

Ee 1957, da fusao da Falange e o Partite Agrario Trabalhista nasce o
Partido Democrata Cristio. A partir de 1964, se incorporara ao raoviraento
sindical as organ!sagoes de tecnicos e profiasionais liberals. Em 1967, com
a Lei da Reforima AgrSria e da Sindlcalizagao Camponesa, se Integra a gruide
isassa de trabalhadores agrlcolas, ate entao raarginalizados desse direlta.
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No perlodo imediatamente anterior ao golpe militar de 1973, os.princlpios que inspiraram a CUT se diluen com a exagerada intromissao, em szas
ativldades, do sectarlsno pollticoppartldarlo, pratlca condenada pela
propria Declaragao de Princlpios da organlzagao.
Sera duvida, a CUT chilena, com totes os sen problemas e tensoes, foi a
maxima expressao unitaria consegulda pelos trabalhadores chilenos era tod a
e sua hlstorla. O aporte desta Central foi significative na promulgagio de
diversas lels socials, e os benefldos alcangados nao foram somente de
carater economico, mas tarabem politico, tais como a reforma da Lei de
Eleigoes e a revogagio da Lei de Defesa Permanente da Democracia.
Gragas S organ!zagio e capacldade de luta deste organismo superior,
forara posslvels grande parte das vltfirias scononicas, socials e polltlcss
aleangadas pela classe trabalhadora am benafIclo da toda a sociedade
chilena. o atual governo, atravis de ua decreto, declarou em 1973, proscrita a organlzagao e suas ativldades, anexante seus bens ao patrimonio
do Estado.
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personalidade jurldica de mais de 30 slndlcatos.

A repressao direta contra oa trabalhadores chilenos teve inleio poucs
antes do golpe de Estado, en 1973, quando os nllltares, ajnparados pela
Lei de Controle de Armas, realizaram batldas nas fabrlcas, ajaeagaram e
pvenderan operarios. Nos dias 11 de setembro e segulntes, o comb ate das
Forgas Arnadae se dlrigiu partlcularmeata contra os setores popalares e
industrials, con o bombardelo de fabrlcas, detengoes nassivas e execagots
sunarlas.

Durante o ano de 1976 surgem alguns casos de paralellsmo slndical que,
incentivados pelo govemo, come gam a multlpllcar-se. Justamente naquelas
federagoes ou confederagoes cujos dirigentes sao nais independentes ou
crlticos da polltica trabalhista oflclal. Assln nascen as federagoes par alelas nos setores portuarlos e naritinos, na construgao civil, graficoe,
nos trabalhadores das pequenas e medlas empresas de mineragao e nos ferroviarlos. Essas estruturas conseguem manter-se apesar de reuniren una niroria,
ja que nao sao reconhecidas pelo grosso dos trabalhadores.

O reinldo das atlvldades produtlvas fol aeonpanhado de novas detengies
e assassinates, con total iaqpunldade e gragas a caspllcldade patronal. In
Santiago fol crlado un aparato repressive dependents do Reglnento Tacna,
que se constltuiu en centro de Infornagao e de torturas. Distribulu-se tn
questlonarlo aos enpresarlos para Infornaren, con detalhes, a vida de cida
trabalhador: militancia politics, partlcipagao en atlvldades coletivas
(esportaa, teatro, etc), atitude antes e durante o golpe.
Ao nessK) tenpo, os nllltares criaran Una rede de colaboradores encarregados de denanclar toda atividada de oposlgao ao reglne, e infiltrarsn
os agentes da DIHA en todos os centros de trabalho. Nas provlncias, foraa
crladas estruturas seswlhantes ligadas aos respectivos reglnentos de caia
reglao.
O obletlvo da dltadura
A dltadura nil!tar tenta estabelecer un slndicalisno controlado desce
ana diragio naclonal dependents dlretanente do govemo. A Central dnica dos
Trabalhadores (COT) e dissolvlda sels dias depots do golpe. No 19 de Maio
de 1974'sao criados os escritSrlos trabalhlstas, coao canals Infomatiros
da politics e agio trabalhista do govemo para os trabalhadores, dependentes do mnlstirio do Interior, e o Coniti Naclonal de Coordenagio Trabalhista, presldido pelo ninistro do Trabalho. En cada provlncia sio Instalados os Conltis Provincials de Coordenagio Trabalhista, con a partlcipagao
de nenbros do servlgo ativo das Porgas Amadas e de dirigentes sindlcals
provincials. Estes conltis a cab an sd transfomando en verdadeiros nuclaos
de oposlgao e o govemo decide dissolve-los. Ate o final de 1975, o Coniti
Naclonal estari extinto, por Inanigio.
Atraves de outros nelos, a Junta tenta consolldar un slndicalisno
ligado ao reglne i diregoes eleltas regulamentalnente sao afastadas s o
governo coloca en aeu lugar dirigentes da conflanga do reglne. Por exenplo,
en setenbro de 1976, o govemo destltui Gul Ihemo San tana, presidents da
Confederagao de Trabalhadores do Cobra, designando una nova dixegao presldlda por Bernardo Castillo. En desanbro de 1975, o govemo cancels a
personalldada jurIdles do Sindleato Onlco dos Trabalhadores na Bducagao
(SUTE). Bntra novenbro de 1976 e naio de 1977, dissolve e cancela a

Conjuntamente, o governo cria e reforga a agio da Secretaria Naciona.
dos Gremios, cabega dirigente de uma pretendida Frente Trabalhista com
instanclas intermediarias e grupos organ!zados na base. Esta inicia uma
Escola Sindical Naclonal com o proposito de capacitar eeformar dirigentes
sindicais em todo o pals. Ji nao se trata somente de informar a polltica
oflclal, mas de "formar dirigentes Imbuldos dos valores e da visio que
conforma e estrutura a agio do govemo neste campo".
£ formada, assln mesmo, a Uniao das Confederagoes, Federagoes e Sindicatos, presidida por Bernardino Castillo, em 1977, que tenta substituir a
dissolvlda CUT, mas a nova organizagao ten existencia efemera e sen consequencias.
A nova Investlda do regime
A 19 de outubro de 1978, o ninistro do Interior anunciou tres madldas
contrarias aos Interesses dos trabalhadores: a primeira estabelecia faculdades extraordlnarias para implementar o processo de desburocratizagao,
facilitando a remogao de qualquer funcionarlo da administragao do Estado,
passando por clraa das disposigoes legais: foro, inamovlbilldade, etc.
Posteriormente, a oplniao publica pode conhecer un informe confidenclal
gue ilustra a aplicagao dessa nedida: elaboragao de uma lista de trabalhadores considerados "perigosos" para serem denitidos em virtude do decreto,
A segunda medida anunciada fol a dlssolugao de sete federagoes sindlcals, sels delas de nlvel naclonal e una de nlvel regional, duas confederagoes nacionais camponesas (Ranqull e Unidade Operario-Camponesa), quatro
federagoes industrials nacionais (Metalurglca, Textil e Vestuarlo, Miners
e da Construgao, Madeira e Edificagao), a o Sindleato Profisslonal de
Operarios da Construgao de Santiago. A DINA-CNI e a pollcia toraaran as
sedes sindicais e se apropriaran dos bens dos trabalhadores. Esta nedida
afetou 528 slndlcatos afiliados a essas organlzagoes.
A terceira medida fol declarar a 1legalidade de toda assoclagao ou grupo
de pessoas que pretendam representar setores de trabalhadores ante os
organlsmos pub11cos e prlvados, lesando assln o direito de petlgao e de
expressao dos trabalhadores.

- fl No dia 27 d« outubro, o NtalNtro do Trabalho anuncla, rapantiaaoaata.
alaifoas atndlcala no setor private. Kstaa alal90aa davarlaa realliar-aa
dentro da 4 dtas, no dia 31, coa claras a airiaa llaita?oaa. Proiba-aa a
apresenta^io da Candida tor as foraals a a propaganda. Nao podlaa sar caodidatos os atuals dirlgentes a naa nlngute da qnaa sa poaaa prasoalr "pasaado
politico". Alaa dlsao, as alaifoas nao sari an no sindicato a sob sua suparvlsao, aas dantro da cap rasa a saparvislonadas por passoas design adas pelo
govamo.
Dasda o golpa, ao nanos ISO inportantes dlrlgentas slndicais foran prasos. Alguns j£ foran libarados, naa outros racabaran panas da ati 30 anos,
ou nesno prisao parpatua, a foran anvlados para acanpanantos da prasos
renotos. En 1977 outros 19 dirlgentes slndicais foran confined os an regloas longlqnas do Chila.
En 1981, o Ministro do Interior ordsnou a prisao da dols llderes slndicais, o prasidenta da CSN, Manuel Bustos Huarta, a o president# da
Federagao Mlnaira a tanban nenbro da CSN, Alanlro Guznan Ordenes. Junto cos
outros dlrlgentas,ales envlaran un docuawnto ao Presidante Pinochet, Intltulado o "Pllego da Chile". Quando Pinochet racusou-sa a raceber o docusento,
fol publicado cosm saterla paga na inpransa. Os dols foran datidos cos base
no Decreto-Lei 2347, acusados da "arrogar-sa raprasantatlvidada da trabaIhadores". Prasos no Circara Publlco da Santiago, a liberdade condlcional
lhas fol nagada por taren site considsrados "un perigo para a socisdade .
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legislacRo
A partir do golpe de 1973, o govamo da Junta Ml 11 tar balxou una aerie
de decratos-leis restringlndo a organlzagao e a liberdade slndicais, elininando dlreltos e conguistas dos treibalhadores e impondo novas nozaas
relagoes entre enpregados e empregadores.
Os principals Instrumentos "legais" da ditadura chilena sao os segulttes:
Decreto-lel 198
Publicado no Diarlo Oflcial de 29 de dezembro de 1973, estabelece "nsrraas
trans!torias destlnadas a regularizar a atlvidade slndical":
- Prorroga a vlgencia dos mandatos das diregoes slndicais que se encontravan a frente dos slndicatos en 11 de setembro de 1973 e proibe a
realizagao da novas elelgoes;
- Llmita o tempo dos dirlgentes para as ativldades slndicais e estabelece que as horas destlnadas a assas ativldades devera ser financiadas pelos
assoeiados, ao nesoo tenpo que estabelece uraa serie de dificuldades para
o recolhioento desse fundoi
- Duranta o Estado de Guerra ou Estado de Sltio (incorporado posteriormente ao Estado da Energencla, atualnente en vigor), sao permitidas unioansnte as raunloas de Infonsagao ou relatives ao funcionanento interno das
entidades slndicais, as quais devan ser comunicadas por escrlto, com 48
horas da antacadancia, i unidads dos Carabinelros nais proxima do local.
Este decrato ragulou o novinento slndical ate o ano de 1979. Por ocasiao
das elelgoes slndicais Inpostas pale Junta ao setor privado en outubro de
1978, fol suapanso, trmnsltorlaaanta, por un dia. Logo o decreto-lel 2.455
aodiflcou sen art!go 4* a, finalnenta, o Piano Trabalhista o raintegrou
naa novas dispoalgSes.
Decrato-lei 2,200
Pronulgado en 15 de junho d# 1978, representa un retrocesso na legislagao social chilena.
- Suprina o sistema de estabilidada no emprcgo e iapoe o slstema de livre
demissio, mediants o qual o estpragador pods despadlr o trabalhador sen
justa causa:
- ftestringe o direito de indenlzagao por anos de servlgo;
- Llnlta a estabilidada slndical a maternal;
- Peculta a parte patronal a nodlflcar unllateraiments o contrato da
trabalho, tanto no qua dls respeito a natureza do servlgo quanto ao local
da trabalho*
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- Os dlreltos assegurados nos contratog coletivos de trabalho ja nao
flcaa Incorporados automaticananta aos contratoa individuals, a, expiraia
a vigencia do contrato coletivo, os trabalhadores ficam com as condigoei
minimas garantldas pela lei, devendo voltar a negociar suas conqulstas.
Deereto-lei 1.446
Promulgado em malo de 1976, trata do programa de capacitagao dos traiaIhadores, controlado direteunente pelo Minlsterio do Trabalho, cob o objetlvo de "mudar a nentalidade e atitude dos chilenos para qua, desta m»r.»ira,
se integren todos os inilvlduos e todas as classes".
Decreto-lei 2.448
Publlcado a 9 de feverelro de 1979, modiflea o sistema previdanciarie,
ellralna a aposentadoria por anos de servigo e passa a contar pelo fator
idade: o homen se aposenta aos 65 anos e a mulher aos 60 anos de idade.
Estabelece tamben que so serao pagas pensoes por antiguldade, invalidez,
idade ou sobrevivencla, eliminando-se as aposentadorlas prematuras e aquelas
com carater de "perseguidoras" (reajustavels). Estas exigencias afetaraa
todos os trabalhadores, com excegao do pessoal das Forgas Armadas e os
Carbineiros, que poderao aposentar-se por antiguldade.
Mantem deflclenclas para as pensoes, que sao calculadas cob base na remuneragao media dos ultimos clnco anos, totalmente desvalorizadas pela
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piano Trabalhista, que tratam das organ!zagoes slndlcais, da negociagao
coletlva, da contratagao adicional da suk> de obra e outras dlsposigoes em
materla trabalhista.

0 Piano contempla varios tipos de sindicatos, aas o mais slgnificativo
e o slndlcato por empresa. Dentro de cada eapresa poderao formar-se ub,
dols ou Bais sindicatos, que, contando cm 25 associados, representem no
mfnimo 16 por cento dos trabalhadores. Mas espresas com nenos de 25 trabalhadores poderao exlstir sindicatos cm 8 associados.
As federagoes poderao ser constituldas por ma Is de 3 sindicatos e por
menos de 20. As confederagoes poderao ser constituldas pela unlao de 20 ou
mais sindicatos ou federagoes. As federagoes sao relegadas a um papel
decorative e see posslbilldade de representagao ativa de seus afiliados na
defesa de seus interesses econcmicos e socials.
O esquema sindical laposto pela ditadura, a curto prazo, inpllca na atoaizagao do mo vl mento sindical em milhares de or gani zagoes sea representativldade e carentes de um poder efetlvo de negociagao. De outro lado, ao
vincular a recelta sindical as espresas, a nova legislagao praticamente
destrulu a estrutura sindical dos casponeses, que desde 1967 (cm a lei
16.625) tinham sua organisagao baseada na comuna, e nao em uma propriedade
rural.
Hegociacio coletlva
O Piano da Junta limit, a negociagao coletlva ao ambito de cada eapresa
e, dentro dels, podem realizar-sa varias negociagoes simultaneas. to
proibir as federagoes de participar das negociagoes coletivas, o governo
procure debilitar mais ainda o poder de negociagoes do, trabalhadores, ao
mesmo tempo que impede a reuniao de convenlos coletivos de varios grupos
de trabalhadores.
Alea disso, o governo restringiu as condigoes ou os aspectos que podem
ser negodados, especialmente no que diz respeito ao financiamento das
proprias organizagoes sindicals, fundos de ajuda mutua ou de agao social.
A negociagao se inlcia cm a apresentagao de um projeto de contrato
coletivo e o empregador deverS dar uma resposta no praxo de 10 dias. No
caso de desacordo, pode-se recorrar a arbitragem do governo, que devera
decldir por usw das duas proposigoes, itas sea posslbilldade de uma solugaoc
intermediaria. A arbitrages e obrigatSria nas empresas em que hi proibigao
de grave, onde a parallsagao "afete a saude, o abastecimento, a economia
ou a seguranga nadonal", indicadas num. r el agao, todos os anos, pelo
presidente da RepSblica.
Se os trabalhadores nao aceltam a oferta patronal, podem aprovar ma

. Jt .
greve. Mas esta tera duragao oaxliaa da SO dlas a duranta a grava o eaprtgador pode contratar substltutos a declarar o lock-out total ou parcial
por tm perl do de ata 30 dlas. Dapols da 30 dlas da grava, qualquar trab*Ihador pode reintegrar-se Indlvldualaente, nas condigoes antariores de seu
contrato de trabalho. Depola de 60 dlas, os trabalhadores devaa voltar a
trabalhar aceltando as condlgoas da parta patronal, ou, em caso contralto,
se entendera que os trabalhadores se demlten voluntarlaaente da erapresa.
Em me ados de 1981, o governo Plnoci.et introduzlu nodlficagao no decreto-lei 2.200 (de 15 de junho de 1978) , para permltlr o eaprego de pessoas
com mats de 60 anos e menores de 18 anas sem que seja o empregadpr obrigado
ao pagamento do salarlo alnlao.
OS CDSTOS ECONOMICOS E SOCIAIS
A Instalagao do regime allltar Impllcou, tambem, para os trabalhadores,
em inseguranga no emprego, desemprego, deterlcragao das condigoes de trabalho e redugao drastlca do poder aquisltivo. Logo apos sua chegada ao
poder, a Junta Milltar baixou um decreto mantendo em vigor a chamada "Lai
de Inamovibilidade", que estabelece as causes de demlssao e agrega novas
causes de carater politico. Este decreto da amplas faculdades ao setor
patronal para desfazer-se dos trabalhadores qua se distinguiram por uma
ativa particlpagao nas lutas sindicais. Alera disso, as sangoes se estezdem
a fatos ocorrldos fora dos locals de trabalho. Isso provocou a demissac de
mllhares de trabalhadores da industria, do campo, dos servigos publlcos,
da Universidade. Estlma-se que o numero total de demitidos durante o prime iro semestre de governo da Junta tenha passado da cifra de 300 mil pessoas, para uma populagao de 10 milhoes de habltantes.
Este processo brutal de despreendimento da forga do trabalho nao terainou al: durante todos estes anos aconteceram novas demlssoes em massa,
produto da quebra generalizada da pequena e media burguesia, e da readequagao do setor empresarial a estrategia economics da Junta. Ao mesmo tempo
procurou-se manter a produtlvldade, incrementando a intensidade do trabalho (apllcando a disciplina milltar nas empresas) e aumentando em quatro
horas a semana de trabalho, com o pretexto de que os trabalhadores deveriam
partidpar da reconstrugao nadonal.
Os trabalhadores, sera posslbilldade de negociar suas condigoes de trabalho, sao submetldos a uma politics de remuneragao estabeledda unilateralmente, de acordo com o Indlce de pregos ao consumidor (IPC). O cSlculo do
IPG de 1973 fol feito, apos o golpe, segundo novos criterios, o que dee
uma taxa de 508 por cento em lugar de uma taxa real de 794 por cento. 0
resultado foi uma diminuigao dos salarlos reals em 50 por cento. Para

- 32 grandes segraentos da classe operaria, ease corte nos salarlos impllcou numa
remuneragao inferior ao mlnimo necessario para sua sobrevivencia flslologica. Era outubro de 1974 se inidou a aplicagao de reajustes salariais
trimestrais, com defasagem de dois meses, ate 1975, quando em setembro se
corrigiu a defasagem, mas o tratamento de choque dado a InflagSo durante
o ano provocou um descenso maior no nlvel medio das remuneragoes.
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Com isso, em 1976, os salaries estavam reduzldos a metade de seu
valor aquisltivo de 1972. O salario real se toma cada vez mala senslvel is
flutuagoes do desemprego. Consequenteraente, prepara as condigoes para o
funcionamento de um exerclto de reserva industrial. Sem levar em conta o
desemprego disfargado, a taxa oficial de desemprego evoliu de 3,6 por
cento, em dezembro de 1972, para 18,7 por cento em dezembro de 1975. Esses
dados correspondem a regiao de Santiago, onde o desemprego tem sido inferior ao existenta nas provlnclas.
As cifras oficials nao consideram tambem os trabalhadores incorporados
ao Piano de Emprego Mlnimo (PEM), sistema implantado pelo governo milltar
que organize a mao de obra parada para a realizagao de trabalhos de obras
publicas (e que tambem permite sua utllizagao pelas empresas) durante tres
meses, com uma remuneragao inferior ao salario mlnimo e sem nenhum tlpo de
beneflcio social.
Em carta dlriglda a Pinochet em outubro de 1977, para "apresentar os
angustlosos problemas enfrentados pelos trabalhadores desempregados", oito
organizagoes sindicais fazem uma anallse da situagao: "Sao raais de meio
miihao que se encontra* nesta situagao dramatlca e e por isso que nao
podemos compartir qom o julzo de que a polltica economica ha tido axito".
Aflrraa, ainda, o documento: "0 pals nao se deu conta de qua as atuais
taxas de deaocupagao sao quase tres vexes a taxa media da decada anterior.
Traduzlda a sua real dimensao: 2 de cada 5 camponeses nao tern ocupagao
alguma, 7 de cada 10 desocupados sao operarlos, e 1 de cada 4 operarlos
nao tem posslbllidades de consegulr emprego estavel e reraunerado."
Ao observar a inexlatencia de mudangas na situagao, os trabalhadores
chegam a uma opinlao mais categorlca a, at raves da Coordenagao Naclonal de
Trabalhadores Desempregados, denunclaa, em margo de 1979, a existencla de
632.075 desempregados, e declarami "Todas as declaragoes oficiais que
pretendem que com o atual modelo se terminara o desemprego, estao em contradlgao com o feto de que esta forma de desenvolvlmento economico de llvre
concorrencla necessita um grande exircito de mao de obra sea emprego, que
con
***'u* ■•h balao de oxiqenio. As autoridades nao farao nada, nunca, para
que o desemprego diminua".
i.
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resistEwcia. e HEowcaaniActo
Apeaar d»» condl^Qes rcatritlna • rapraastvav laposfcaa p«la dltadan
mllltar, o ■ovtamto alndical chllano pzoeora aodlficar o quadra dasfanraveL da xulaqoe* da forqaa a aooqulatar m eapaqo polltioo prfprto.
Paasada a atolaueia inlcial, qoaado allharaa da trabalhadoraa foraa aa?jcatrados, presos, aoaariaaenta faztladoa a aultoa aa ancontraa daaaparaciioa,
uaa daa prlncipala tarafaa para a rasrqaniraqao do aoviaento alndlcal fal
a da encontrar canals adequadoa para a expreaaao daa poaiqoes doa trabalhadorea.
Oa alndlcallataa aala coabatlvoa tentaa man tar aa funcionaaanto aa
federa^oas a sIndicates qua foraa organlzados, aaaao daatro daa lialtapaaa
<to decreto-lel 198. Tentaa taa&ea asaualr a defaaa doa trabalhadorea
presoa a dealtldoa, coa o apolo da organlaaoa a aaabroa da Igraja Catolica,
entre estaa o Coalta pro-Par a oa bispoa raglonala. Uaa parts laportante
*lla "tlvidade a a denuncla da alolaqao doa Dlraltoa Human oa no Chile a
da repreaaao contra oa trabalhadorea, princlpalaanta junto aoa organ!sass
Intamacionala (OIT a outroa). Pol crlado o Comite Exterior da CUT, coa
aadaa aa cada pala do exllio chlleno.
^
^
1978, 12 organizagoas alndlcal a envlaraa uaa carta ao
alnlatzo do Trabalho, na qual crlticaa a polltlca alndlcal do govamo a
relwlndlcaa a naceaaidada da raatltulr aa llberdadea alndlcala. Ea —
do aaaao ano, dlrlqantea da tendenda daaocrata-crlata, qua at< entao
aantlnham dlalogo coa o governo a Inteqravaa uaa coal a a so tripartite para
a reforms do Codigo do Trabalho, encaalnhaa a Junta Mi 11 tar ua dooaaanto
expondo a grave altuagao econoalca doa trabalhadorea a inaiatlndo na
urgencia da aa noraallzar a vigencla doa dlraltoa aindicaia.
Durante o ano da 1977, o aovlaanto alndlcal aa deaenvolvau conaideravelmente a. ralagao aoa anoa antarloraa, apaaar da continued, rapraaaio.
Oa dlrigentea procuravw raforgar auaa organlragoaa a sue capaddade da
expreaaao aedianta o raagrupaaento da antldadea e catagorlaa a nival
nadonal. Oa grupoa da dlrigentea .. divide, am torno do grau da acaltajio
ou rachago da polltlca trabalhlata oflclal.
Haste perlodo, sao ligados ao governo a UNTRACH (Unlao da Trabalhadorea
do Chile) a a Franta Trabalhlata. Oa grupoa crlticoa a indapendantaa mala
conhecidoa sao o "Grupo doa 10", o "Grupo doa 8" a a POT (Trent. Onltlzla
dos Trabalhadorea). For agio dastaa dlrigentea, aparacam virioa
de analiae da realldade doa trabalhadorea a do movimanto alndlcal, entre
os quais a Carta de 126 dlrigentes (abrll da 1977), a Carta da 852 dirlgentes, representando 479 entidadas slndlcais (agosto da 1977) .« , Carta sobra
o problems do dasemprago, asslnada por 8 organizagoaa naclonala (outubro
de 1977).

0 movimanto doa trabalhadorea, am 1977, nao aa reduziu a aasaa doeumantoss
no mis de janeiro, 105 operarios da conatrugio civil faxem uma paraIlsa~aor
no Banco to Chile, 1.050 funclonarlos sa negaa a almogar. 0 10 da Halo e
comemorado com dols atos p&licos: ua no adifldo "Diego Portales", ones
falaa o minlstro do Trabalho, Pinochet a o dlrlgente sindlcal Gullhemo
Medina e outro, na catedral da Santiago, lotada a com a partlclpagio de
varies dlrigentes slndlcais. 0 governo prolbe os atos programados pela
Confederagao Camponesa e Indlgena Ranqull e pela Confederagao Nacional
Mineira. Era agosto, se rea11za em Concepcion o Primelro Encontro da TraiaIhadores da Eona Sul do Chile. Em novambro, Pinochet reprime o movimanto
dos mineiros de El Teniente, que recebe anpla solldariedade dos trabalhadores.
A crlagao da Vlcaria Pastoral Operaria, diriglda por monsenhor Alfonso
Bahaza, abre novas perspectivas para uma polltlca de capacitagao mats
conforme coa as aspiragoes dos trabalhatores. A Pastoral elabora tambem
informes sobra a situagao doe trabalhadores e do movimento sindlcal e
edita um boletia informatlvo, "Dlalogando".
Clotario Blest, fundador a ex-presldente da CUT, cria, em meados da
novembro, o Comite de Defesa dos Dlreltos Slndlcais, do qual partlcipam
tambem Eduardo Long a Santiago Perelra.
Nao obstante a proibigao que pesa store os trabalhadores chilenos, estes
decidem celebrar o 19 de Malo da 1978, com uma raanlfestagao publica na
praga Pedro Agulrre Cerda, em Santiago, com a partlclpagio de sindlcalistas
estrangeiros convidados. A manifestagio fol dispersada pela pollcia, que
deteve cerca de 800 pessoas. Um grupo se refugiou na Igreja de Sio
Francisco, onde o a to acabou sendo realixado.
No mis de junho de 1978, i criada a Coordenadora Nacional Sindlcal, que
soma novas forges ao denomlnedo "Grupo toe 8". A 31 de julho, 800 trabalhadores de reflnerie de cobre de mine de Chuqulcaaeta decidem nio entrar
no refeitSrlo. O movimanto se alastra para outrae eapresas. Organlza-se am
toto o pals a Coordenadora Nacional doa Trabalhadores Deseepregadoa. As
organizagoaa camponesas - Ranqull, Unldade Qperirla-Camponesa, Triunfo
Camp ones e Llberdade - expreesam sua poslgio contra a polltlca aconomlca
e agraria do governo.
0 movimento sindlcal, alem de dlverslflcar-sa, se massiflca e delxa de
ser de responsabllldade excluslva dos dlrigentes. Varies reunioes plenarias
sio reallzadas durante o ano de 1978, tendo contlnuldade ea 1979. Em margo
deste ano, 400 dlrigentes slndlcais, Inclusive camponeses e professores,
agrupados na Coordenadora Nacional Sindlcal (CMS), reallzam um encontro e
decidem protester contra as primeiras medldas par« a Implantagao to Piano
Trabalhlsta do governo.
Em 1979, os distintos grupos slndlcais passam a fazer agoes conjuntas.

- ?5 taia como o a to comaoratlvo do 269 aniveraario da CUT, a 4 de favereira,
a declarafao da 9 de mar^o {aasinada pa la CNS, FUT, FEPCH a UNTRACH) •
outraa. Estas a?oes a acordos con juntos sarviraa de base para o 19 de
Maio de 1979, que so nao contou con a participa^ao da UNTRACH, qua aderiu
a solenidade oflclal do govemo.
A promulgagSo dos decretos do Piano Trabalhlsta ajudou a acelerar o
processo de reunl ficagao. A CHS a o Grupo dos 10 sa reunan a 17 de julba
coo o proposito de estudar crlterlos de coabata ao Piano. A esta reunias
conparecem, cooo observadores, os repres«itantas da CEPCH e da FUT. Finalmente, estas quatro organlzagoes decldeo crlar uoa frente coaum contra a
apllcagao da nova legislagao trabalhlsta a sindical.
Ea neados de 1980, as varies entldades fixaram uoa plataforaa coraun de
luta, baseada nos seguintes pontos: a) flo da peraagulgao aos dlrigentes
slndicals; b) restabeledoento dos direltos a llberdades sindlcais a
c) rechago da politics econoatlca da Junta a do desemprego.
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- St PARAGUAI: pequejw histDrico do hovihehto sindical
Desde as ultloas dicadas do sSculo passado se inicla o processo das
lutas operarias no Paragual, qua se desenvolvea confonae as grandes
correntas do panswento social qua se estendiaa pelo contlnente. O anarqulsso e o soclallss» doadnw a agio operaria ate depols da^Guerra do Csaco
can a Bolivia, quando o Parti do Ccaunlsta se converte no nficleo principal
de controle do Conselho Operario do Paragual, uma central clandestine.
Ea 1947, corn a derrota na guerra civil do setor legalista do Exercito,
aliado a oposigio e ao Partldo Conunista, contra o setor fascists apolido
pelo Partldo Colorado, os grupos operarios mals coabativos sao totalmer-te
desartlculados.
Em 1948, os setores fascistas do Partldo Colorado fundam a Organiiagio
Republicans Operaria (ORO), enquanto que o grupo mals democratlco fund&va
a Confederagao Paraguala de Trabalhadores (CPT). Esta dlvisao tersunou em
um enfrentamento em 1958 e 1959, quando foram realixadas grandes greves
contra as medIdas ditatorlals de Stroessner, inspiradas pelo Fundo Monetarlo
Intemacional■ Dal em diante, as vozes operarias sao silenciadas ate a
decs da de 70.
O desenvolvimento capitalista comegou a Intensificar-se nos anos 70,
provocando um crescimento dos setores assalariados, a migragao para os
centros urbanos (onde aumentava o desemprego e o subemprego) e grande queda
na capacidade aqulsitiva dos trabalhadores. Cooo parte da polltica de
"direltos humanos", a AFL-CIO (norte-americana) influenciou a realizagao de
uma "abertura" sindical, sob controle oficial.
Tambem o slndicalismo cristao esteve presente desde os anos 40 no mevimento operario, ainda que com escassa influencia. Sua primelre etapa
esteve marcada por aliangas com os setores fascistas contra o conunismc,
mas depols tambem resultou em vltima. Primelro coo a Juventude Operaris
Crista (JOC), depols com o Movimento Sindical Paragualo (MSP) e em segtida
com a Central Crista de Trabalhadores (CCT), a Igreja e o Partldo Democrats
Cristao tentaram estender suas bases operarias. Fol con a CCT que proocveu
a criagao das LIgas Agrarias em 1963, que passaram depols por um processo
dlferenciado. A CCT fol substltuida posterlormente pela Coordenagao
Nacional de Trabalhadores (CRT), afiliada a CLAT.
Intervencao do Estado
Desde 1958 a CPT tern somente existencia nominal, ja que na realidade
seus dlrigentes sio empregados do Estado e a entldade e controlada diretamente pelo ministro de Justiga e Trabalho. E os burocratas sindlcais
se mantern ha varies anos, inclusive nos cargos que sao oferecidos pelo
govern©. 0 secretSrio geral da CPT tem cargo no Instituto de Previdencia
Social» o ex-secretario i membro do Conselho de Estado; outros membros da

. J7 dire?So slndical partlclpaa do Banco Nacional doa Trabalhadores, do
Partldo Colorado e da dlreijao da Entldade Blnaeional Yasyreta.
Alera dlaso, o Bstadb paga uma subvenfao nensal a CPT. A falta da represent at Ividade dessa entldade faz coa qua a CIOSL a a ORXT nao a reconhecessem. Em oarqo da 1981, reallzou-sa o XXV Congresao Operarlo Nacional e
ha via alguna expectatlva na dlsputa eatre dois candidates oficiallstas:
Modesto All, reprasentando o setor "aberturista", favoravel a malor Inoependancla a democracla slndical a Sotero Ledesma, candidate do mlnlstrc
do Trabalho. No ultimo momento, o proprlo mlnlstro do Trabalho prolblu
Modesto All da concorrer, o qua pezmitiu a elelgao da Sotero. Olante de
algum protesto contra a Intervangao, o mlnlstro aflzmout "Como mlnlstro
a como Colorado, tinha o dire!to a o dever da culdar dos amlgos coloracos
qua trabalham na Confederagao Paraguala da Trabalhadores".
A REPRESSXO
Apesar da tar o controle da grande maioria das entldades slndlcais, o
regime ditatorlal do Paragual reprime coa violencla toda tentativa da
organ!zagio Independents dos trabalhadores. Por Isso, desde 1958 ate recentemente houve um grande vazlo no qua die respeito a organizagao e a
movimentagio slndical. A partlr da 1975, no entanto, o governo Strosssner
repriirdu varlos movlmentos da trabalhadores. Em 1976, as forgas pollcials
pratlcamente arrazaram a regiao da Hlslones, Qulindy a Caaguazu, prendendo
aproximadamente tres mil camponeses, famlllas intelras qua eram acusadas
da tar relagao com as Ligas Agrarias.
Em dezembro da 1977, um grupo da sindicalistas fol preso em Ypacaral.
Varlos deles ja havlam sldo presos anteriormente, como victoriano Centurion,
Marclal Britos, Emigdio Colman, Euls Farrelra, Feliciano Verdun (assassinado- posterlormente em Caaguazu) a outros.
Em margo da 1980, 300 camponsses sio presos a 15 sao assassinados.
Praticamente todos os mortos estavaa relacionados coa as Ligas Agrarias.
Apesar da toda a rep res sao do regime, os trabalhadores tentam reorgan'fzar
o movimento slndical a, em 1980, sao presos o secretarlo geral do sindicato
da Cocotera San floque a outros tres dirlgentes. Em 1980, o presldente
do Sindicato dos Jornallstas Paragualos, Alciblades Delvalle, fol preso a detido durante vSrios mesas.
As Ligas Agrarias nao sao mais ativas, mas campes inos contlnuam a sofrer
persegulgoes quando tentam sa organizar, mesmo numa base puramente crista.
No dia 23 da setembro da 1980 oito campeslnos da Horqueta, na zona da Yvype,
foram presos a levados a Asuncion onde flcaram detldos na prlsao da Tacumbu,

- Jl alguns depols da terem sldo torturados. Acusados da ocupar llagalmente
20 hectares da terra qua trabalhavam sob o sistema comunitarlo denorair.ado
"mlnga", flcaram presos dols mesas. 0 caso contra ales fracassou por falta
da provas, mas um de leg ado oflclal confessed a um dos julzes, numa conversa
telefonlca, "qua a certo qua todo este processo a uma invengio, mas era a
unica forma de por fla so novo feco comunlsta na zona", porque, segundo
ale, "os campeslnos detldos pregavam o trabalho em comum (mlnga) a qua se
devla coapartllhar algo com os qua nao tern nada".
PARAGUAI: LEGXSLACfo
A legislagao paraguala relativa a organizagao slndical a aos dlreitos
dos trabalhadores esta assentada, baslcamente, em seta artigos da Constituigao, quatro leis a quatro decretos. As leis sao: 729, de 31/08/1961, qua
sanciona o Codigo Processual do Trabalho; 388, de 22/12/72, qua estabelece
normas para o trabalho agrlcola, pecuario e florestal, a a 506, de 27/12/74,
que modlflca artigos do Codigo do Trabalho referentes ao trabalho dos
menores e das mulheres.
Intervencao a controle do Estado
De maneira geral, o Codigo do Trabalho consagra dlreitos importantes
para os trabalhadores, mas o criterio que insplra a legislagao a o do
Estado protetor, que Intervem em preticamente todas as esferas da atividade
trabalhista. O Codigo reconhece a liberdade slndical, sem autorlzagao
previa, mas estabelece a nulldade das organizagoes por falta de registro
a a possibilidade de sua llquidagao por decisao da autorldade.
O contrato coletivo como direito so tern validez se a horaologado pela
autorldade. O Codigo estabelece a jornada de oito horas, mas permita a
jomada extraordlnaria. Prolbe express amente a intervengao das autoridades
nas organizagoes slndlcais a consagra sua independencia, mas coloca scO;
as leis de excegao o transporte publico a todo o servigo publico, em caso
^ greve, onde se Incluem todas as areas da produgao, agriculture,
industries a servlgos.
O Codigo deterraina o aumento de salarios. Alera dlsso, prolbe a coagao,
a Influancla nas convicgoas passoals a as "listas negras", mas estabelece
varlos mecanlsmos de pressao, denuncia a controle.
Deslgualdade a favor do ampregador
Estabelece a validez do contrato verbal «. a possibilidade da ser reallzado segundo "usos a costumes de cada lugar". Estabelece ainda os cases
de horas extraordinarlas obrlgatorlas e extensao da jomada ate 12 horas,
co
* cariter legal, ainda que em caso de greve.

. 49 . 3t Outorga dinltoa mo HpndMtor para auapandar contratoa com auspanaao
doa aalirloa, at* 90 dias, aaa aaloraa requlaito* lagaia. Outorga mo
eapregadox a con trap art!da da grave, o dlrelto da paraliaagao patrona1f
aagundo a aituagao a o Intaraaaa da aag>raaa.
Alnda da ao a^pragador o diralto para tarminar contratoa da trabalho
iai 11 al ai alaanl a por 26 causas, antra alas inclul o trabalho aaa vontada.
a crltarlo do eaoregador. 0 trabaihador taa diralto a firlaa da ua aaa
dapoia da 12 anoa da trabalho continoado a o aapregador taa diralto da
suapandar as fdriaa. Estabaleca o pagaawnto parclal aa aapacle, qua no
easo doa Indioa so pezBlta ata 50 por canto.
Eabora o Codlgo estabelaga a astabllldado do trabalhador coai atala da
10 anoa da sarvlgo, da ao aaprsgador a posslbllldade da daaltl~lo com basa
nun Indanlxagao dupla. 0 parlodo da aprendlxagaa, cob aanor protagio
lagal, pods astender-ss ata tres anoa.
Cca reapaito ao trabalho da nulher. prolba-sa no parlodo noturno, aas
sstabslace as exesgoes de acordo coo o interesse patronal. Igualnente,
obrlga a existencla de naternals, aas sonants nas enpresas com aals da 50
vulhares. O servigo domestico nao tan dlrelto ao salarlo nlnlao, porqus
"ss prssuae* nao apsnas o pagannto en dlnhslro nas tanban a aliasntagio
a a habltagio; nao espedfica nsnhun tipo da contrato s astabelece
14 horas diarlas de trabalho, meio dla da dascanso senanal a trabalho
nornal nos fariados clvis e rallglosos.
Para o trabalho agrlcola, pemlte a jomada de 12 horas, con "dlrelto
a receber salarlo sen encargos".
Controle sobre oa slndlcatos
No Codlgo, o slndicato aparece cono un nero mad lad or nos prcblaisas
trabalhistas frente ao Zstado. Acelta a existencla de federagoas a confederagoas, ns nao de una central de trabalhadoras. Possibilita a fomagio
de pequenos slndlcatos debllitados e nega o reconhacinento da outros.
Assinala crlterios anplos e anblguos para a dissolugio da slndlcatos e
astabelece proiblgoes que pa ml tan aaspla Intarpratagio.
BestrlcSas a grave
A grave so e pemltlda no case de viol agio do contrato colatlvo. Nio se
astabelece sua lagalidade an outro caso. A resolugao da grave axlga a
adssao da 3/4 doa trabalhadores de una enprasa quando nio sao slndlcalisados a se ancontran en servigo ativo, ou de 2/3 dos trabalhadoras associados do slndicato. O voto s6 pods sar secrato a fiscalizado.
A declaragao da una grove supoa Inuaaros requlsitos: avisos antadpados,
por escrito, de sals a sessenta dlas antes da daflagragao: conform o
tlpo de enpresa, a conunlcagao e a conforaidade da autoridadet a negatlva,
tamben por escrito, do enpregador, para negociar, etc.

Existen tanben infimraa posslbllldades de sa declarer una greve 1 legal,
da acordo com crlterios qua vio desde o eetado de "eonogao interior* ata
o de afetar os servigos publicoa. O CSdlgo estipula, alnda, ridlculas
sangoea para o enpregador que viola a leli nulta da 200 a 10 nil guaranls
(de 1,5 a 70 dolares), cono no caso do enpregador que obrlga aulheres a
nenores de Id anos a trabalhar en lugares insalubres ou perigosos.

PR

as custos ecomOmicos e sociais
Nos ultinos 10 anoa, o Paraguai teve un crescinanto pernanente do PIB
(Produto Intamo Bruto) da B,8 por canto da afdia anual, ua dos aals elevados da AnSrlca Latina. No antanto, cresceu enomemnta tanto as inportagoes cono a dlvida axterna; as exportagoes e a produgao Industrial
estio estancadas. Isto signiflca qua a acononla do pals esti "Inflada"
con aaprastlao do exterior a qua nio i a produgao qua se desenvolve, mas o
andlvldanento, a depandencia a a nlsiria.
Entra 1969 a 1978, a renda per capita media cresceu 68 por cento; no
met mo parlodo, a renda dos ass alari ados calu 15 por cento e a dos
nao-assalariedos (propriatfrios da enprdsas) sublu 104 por cento. Ou seja,
aumanta acantuadamente a desigualdade social, a ninoria ganna mais e a
nalorla ganha mnos.
S eg undo o Infonoa do Programs Regional de Eaprego para a America Latir.<
e o Caribe (PREALC), publlcado pela Cepal, entre 1567 e 1979 os salaries
nlnimos urbanos no Paraguai calram 27 por cento, enquanto qua os saianos
rurais, que en 1968 eran 65 por cento mais baixos qua os urbanos, em 19 -.
passer am a ser 76 por cento nals baixos que oa salarios urbanos.
Alia disso, o reglne dltatorial manipula todoa os dados estatlsticos
do pails, cono o easo dos Indices oficiais da inflagao calculados pelo
Banco Central do Paraguai, nulto abalxo dos Indices calculados pela Federagio de Trabalhores Banclrios a outras organliagoes.
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A Iraportancia desses Indlcea fi ■uito grand* para o« trabalhadorea paraguaios, pels os aunentos salarials so podea ser reivlndlcados e concedldo.
quando a variagio do custo de vida alcanga a ordem doa 10 por cento e sea
Isso nio se pode dar legalaente is* ausento Am salSrios. Por exeaplo, ea
janeiro de 1980 houve uia reajuste salarlal de 15 por cento, quando as
estatlsticas oflclals assinalavae 18 por cento de auaento do custo de vida.

0 proceseo Am criagio e desenvolviamta das Ugas Agrarias nio e unifome e teve caracteristtens proprias nes diferentes regioes onde se
iaplswtoa. "Xa vases coaegaraa do sero, ou se desenvolversa a partir de
organizagoes anteriores onde ha via aaior prsparagio huaana, ccmo por
exeaplo a JAC, os Tercearios Praaciscenos, divers as classes de Ligas
Agrarias antigas ou algunas organitagoes epostollcas de tipo regional ,
expllca P. Caravias ea seu livro "Liberagao Caraponesa". Da setor das ligas
coaegou a desenvolver rapidaaente use perspectiva aais autonoaa, coa
intensa participagio das bases e trabalhos por aelo de cursos inspirados
no aetodo Paulo Freire.

Ea julho de 1980, o Indies fomecldo pelo Banco Central era de 6,9 por
cento, o que iapediu que houvesse re ajustea de salirios, eabora o Indlce
real (calculado pelas entidades sindlcais) ji alcangava 25 por cento. Cob
essa constants queda no poder aquisitivo, os trabalhadorea paraguaios ja
deixaram de consumir 13 dos 40 produtos alioentlcios usuals nuaa faallia,
ha aais de 10 anos, segundo revelou uaa pesquisa popular. De acordo coo
o Banco Paraguaio de Dados, ea janeiro de 1981 ua operarlo precisava realizar, por dia, gastos ea allaentagao da ordea d* ua ail guarania, aas
estava ganhando apenas 787 guaranis por dia.

Pouco a pouco esta posigao de independencia frente a hierarquia eclesiastica se foi convertendo ea enfrentaaento. Ha realidade, sob a
inspiragao evangel lea de uaa sociedade coaunitaria, de auto-educagao e de
participagio, traduzidas na criagio to arnazens de consumo, to trabalbc
socializado ea chacaras coanms, to escolas caaponesas dirigidas por eles
aesaos, foraa enfrentando a toda a investida to exp lor agio rural capitalists e da intenaediagio. De uaa consciencia ingenue, no inlcio, o
moviaento foi transitando rapidaaente ate ua nlvel to politisagao aaior,
que toaava caracterlsticas cada vez stais radicals.
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Feder.Banc./outraa
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A partir da 1969 coaegaa a realisar-se 1sport antes aoviaantoe de
protestos, que foraa duraaante reprinidos. a violencia coaegou a ser
reivindicada. Ea 1972, ua grupo das Ligas ocupa terras da Igreja ea
His tones. Esta experiencla, denoalnada "Jopoi" (solidariedade), desencadeou
a rupture tofinitiva entre ua setor iaportant* das Ugas e a hierarquia da
Xgreja.
Ea 1975, uaa coaunidada das Ugas foi assaltada por tropas to contz*-insurgencia, ea Jequl, a alguns dias aais tarto uaa inportante escola
caaponesa sofreu intervengio a seus professores foraa expulsos do pals.
Os setores aais politizados s* langaraa ao trabalho coa organlzagoes
clandestlnas. A represaio de 1976 contra uaa dosses organlzagoes levou
SNiitos eaaponeses is prisoes, outros foraa assassinados e witros desapareceraa depots de aprislonados pelas forges do govemo.
Apesar doa golpes sofridos, o aovlaento caaponis paraguaio se recupera
lenteaents, busca alternatives d* organlzagio e procure defender seus
direitoa frente a penstragio do capitallsao no caapo, qua tira as terras
doa eaaponeses * os subaete a aais coapleta alserla.

. 4d RESISTEnCIA E reorganiiac
A partlr de 1975, cooefou a haver naior agitafao slndlcal, corao resultado da crescenee penetra^ao do capitalisno e do elevado Indlce de
infla^ao. Nesse ano, os trabalhadores da usina hldroeletrlca de Acaray
realizaran xima grave, apesar do setor ser consider ado pelo governo de
area de seguranga naclonal.
Era 1976, com o fechaaento do aercado da Comonidade Europe la para a
came paraguaia, os principals frlgorlflcos entraraa em crise. A International Products Co. (Frigorlfico San Antonio), o Liebig's e o Inpacar
encerraran suas atividades,deixando cerca de cinco mil trabalhadores
desempregados.
1979, a con t e ce r am varios con f 11 tos import antes: a emp res a aaderelra
Carlos Casado demitiu 300 operarios e fechou c sindlcato; a empresa
textil Fomo e Valle e a Conpanhia Algodoeira Paraguaia aandaram prender
tres operarios acusando-os de roubo. Nesse ano se intensifica a ativldade
sindical, com o processo de "abertura" da Confederagio Paraguaia de
Trabalhadores e a criagao de novos sindlcatos. Ocorrem pequenas graves
espontaneas.
Em 1980, mais de 70 eepresas estlveram envolvldas em conf 11 tos com os
operarios e trabalhadores, a maioria delas por demissoes injustlficadas de
trabalhadores, ou castlgos e suspensoes. Em outubro, o presidente da Oniao
Industrial Paraguaia declarou: "O rurao que vai tomando o movimento sindical
e um verdadeiro drama". Este "drama* era justamente o esforgo de sindicalizagao de varios setoresi a Cocotera San Roque demitiu 16 sindicallstas;
a America Textil demitiu mais de 40 operSrios "por intengao de former um
sindlcato" e a fabrics de roupas Cone demitiu todos os operarios que
integravaa o comite de fabrics.
Apesar do mal-estar a da agitagao crescents. o controls sindical por
parte da CPT e bastante grande. O timido intento de "abertura" com Modesto
All, liquidado no m Coograsso Operario coo a Intervengao do Minlstro do
Trabalho e a indicagao de Sotero Ledesma para secretario-geral da CPT,
colocou de publlco as graves tensoes socials ocultadas e reprloidas
durante 20 anos.
Atualmente, a necessidade de um sindicalisoo autonomo, cat forgas
proprias, se faz sentir com muito mais forga. Com excegao da Federagao
dos Trabalhadores Bancarlos, que tem uma antlga tradigao de independencia
e do Sindlcato dos Jomalistas, que nio e reconhecido pelo Hlnisterlo do
Trabalho, quase todas as demais entidades sindicais estio submetidae ao
controls do Partido Colorado (govemista). Existem, ao todo, cerca de
150 sindlcatos recooheddos, ouitos dos quais sio "fantaamas, integrados
por poucos trabalhadores. 0 Indies de sindicallzagio i mxtto baixo e as
llmltagoes impostas pelo regime contra a mobillzagao sindical sio multas.

URUGUAh

peqoeno histOrico do mwimcnto sindical

O Oruguai, depols de uma histSria de lutas e conqulstas operirias e
beneficlado por uaa economia em expansao, crlou uma leg! si agio trabalhlsta
avangada e um movicanto sindical altamente organizado, durante a primeira
metade do seculo. A jornada de trabalho de oito horas dlarias de trabalho
foi introduzida no pals em 1915. A partlr de 1940, os altos pregos dos
dois principals produtos de exportagao do Oruguai - a came e a la poasibilitaram salaries sempre mais elevados, servigos socials asqilos e o
desenvolvimento de um sindicalismo organizado livremente.
A partlr de 1955, porem, a queda dos pregos intemacionais da la e da
came acarretou uma baixa senslvel no padrao de vlda, que foi enfrentada
com graves pelos sindlcatos. A inflagao sublu em esplral ate 140* en 1967
e, entre junho de 1967 e junho de 1968, alcangou o Indlce de 160*. E fci
este o momento escolhldo pelo presidente Pacheco Areco para anunciar ua
conge1amento de salaries e uma desvalorlzagao da moeda, provocando gratia
descontentamento entre os trabalhadores uruguaios.
A CUT
Fundada am 1964, a Confederagao Naclonal do Trabalho (CNT) congregava
a grande maioria dos sindlcatos e, na sua llderanga, tinha representantes
das tendencias oajorltirias e minoritarias dos trabalhadores. A maior
Influencia era do Partido Comunlsta mas a esquerda nao-comunista contrelava
alguns dos maiores sindlcatos, eomo o dos bancarlos, dos trabalhadores da
sauda e dos setores textil a da borracha.
A CNT convocou uma paralisagao no dia 2 de julho de 1968, ano em qua o
presidente Pacheco Arsco decretou o congalamento de salarios e a desvalorlzagao da moeda para enfrentar uma inflagao em constante elevagao.
Adarlran a convocagio setores de servigos clvls, bancarlos e trabalhadores
das ferrovias e dos servigos de distrlbulgio de eletricldade e combustlvel.
O governo daclarou todos sstes sstores estrateglcos s seguiram-se rep rasa 11 as e demissoes sua&rias, levando os trabalhadores a uma nova luta pelo
dire 1 to de organlz agio e de grave.
Nesse mesmo perlodo, aumentaram as man!festagoes dos astudantes e os
grupos gusrrllhairos, prlncipalmente o KEN (os tupamaros) intensificaraa
suas agoes.
No corns go de 1969, o Parlamento aprovou uma lei crlando a Ccraisaao de
Pregos e Salirlos (COSPRIN) para csntralizar a flxagio da aueentos
salariais a, na pritica, congelar os salirlos. ®» respoata houvs mais
graves. Os trabalhadores protastaraa contra a politics salarial do govern©
a defenderu os dlreltos do sindicalismo, atingldo por sangoes, damissoss
s pels recusa das empresas am rsconhecsr as entidades sindicais.

- 4S O govemo, entio, decretou • "mllituizagao" dos setorea de transport*
e eletrlcidade. Isto e, sujeitos a dlscipllna milltar, os grevlstas
passacan a ser considerados deaertorea. En julho, um fato sea precodentes:
a "militerltafao" fol eatendlda ao setor bancario. Milhares de bancarlca
tiveram qua passar para a clandestinidade aas a greve continuou ainda por
90 dias. Qu&ndo ela terainou, 182 bancarios tlnhaa aido demltidos e o
sindlcato eatava enfraquecido depois de ua conflito tao longo.
Ea 1971, a aobillzagio polltlca no Uruguai aatava polarizada pelas
elelgoes e pela organizagao da Frente Aapla, uaa grand* coaliaao de esquerda. No dla prineiro de oargo de 1972, Juan Harda Bordaberry aasuait
a presldencla, tendo conquistado 23% da votagao nuaa elelgao tida por
todos coao fraudulenta. laediataaente, ele iapos ua pacote com duras
aedidas economicas, que Inclula uaa desvalorizagao de 100% do peso. E a
inflagao disparou.
En abril, a CUT reallzou ua congresso de organizagoes trabalhlstas, ao
qual coapareceran aais de 500 entidades. Fol decidida uaa greve geral de
um dla contra a politics econonica de Bordaberry.
A greve, no dla 13 de abril de 1972, fol a aalor da his tor la do Uruguai
e parallsou Montevideu e outras cidades. 0 Parlaaento, nesse nesao dla,
sancionou a Declaragao de Estado de Guerra Interne * a suapensao das garantlas individuals.
Este fol o inlcio de uaa escalada da repressao, prlneiramente contra os
grupos guerriIhelros e depois, progressivanente, contra toda a opoalgao,
incuindo os sindicatos.
As Forgas Armadas, comandadas pelo general Gregorio Alvarez (agora
presidente do Uruguai), desencadearaa uma canpanha de perseguigao em larga
escala e, entre abril e novembro de 1972, cinco ou sete mil menbros da
guerrilha e llderes sindicais foraa presos. A tortura, garantida pela
suspensao dos direitos clvis aprovada pelo Parlamento, tornou-se pratica
comuia nas unidades policiais e mllitares.
O movlmento sindical respondeu a repressao com mobillzagao. Em agosto,
20 mil trabalhadores foram as ruas de Montevideu para protestar contra a
tortura. No dla 27 de junho de 1973, porem, os ultimos vestlgios da democracia uruguaia foram destruldos: o Parlamento fol dissolvido. Mais
tarde, no mesmo ano, todos os partidos pollticos foram banldos, as sianlfestagoes publicas foram proibidas e a Constitulgao fol suspensa.
Em protesto contra o golpe de Estado, a CUT convocou uma greve geral,
que durou 15 dias. A CUT logo fol declarada ilegal e seus llderes passaram a ser procurados. Durante a greve, centenas de fSbricas, bancos,
hospitals e a universidade de Montevideu foram ocupados pelos trabalhadores. Eles lilc-.raram a resistencia as Forgas Armadas, com apoio da Frente

- 46 Amp la e alguns setores dos dots partidos tradlcionais - os Blancos e os
Colorados. Quando a greve terminou, no dla 11 de julho, os empregadores
tlnhaa demitido centenas de atlvistas sindicais, revogado contratos
coletivos de salarios e denunciado seus operarios £ pollcia.
Trabalhando na clandestinidade, a CUT continuou a organizar a resistencia e, em 1975, promoveu uma manlfestagao no dla primeiro de maio que
levou a prialo de centenas de trabalhadores e o banimento de toda atividade sindical,
0 govemo, entio, tentou implantar uma organlzaglo sindical paralela - a
Confederagio Geral dos Trabalhadores Uruguaios (CGTU) - nas ela conseguiu
pouco apoio e nunca fol reconhecida pela OXT.

REPRESSiO
Desde 1972, milhares de homens e mulheres slndicalistas do Uruguai foram
presos, torturados e muitas vezes condenados a longas penas de prlsao pela
justiga milltar. Cerca de 10 ail pessoas perderam seus direitos pollticos,
todas as organizagoes pollticas e muitos sindicatos foraa colocados for*
da lei. A prfipria CUT foi banida. A prisao de llderes da CUT comegou am
julho de 1973 e desde entio 15 foram presos em Montevideu e ties (Leon
Duarte, Gerardo Gatti e Hugo Mendez) desapareceram depois de sequestrades
en Buenos Aires em junho de 1976. Entre os principals llderes sindicais
presos astaoi Hector Rodriguez, dirigente dp Sindlcato dos Texteis e fundador da CHTi Hashing ton Rodriguez Beletti, dirigente do Sindlcato dos
Trabalhadores Agucarsiros de Artlgas; Nladimir Turlanski, secretario-geral
do Sindlcato dos Trabalhadores em Eletrlcidade * Telecomunicagoes e
vice-presldente da CUT; Carlos Coitino, dirigente do Sindlcato dos Bancarios; Rosario Petrarrola, secretario-geral do Sindlcato dos Metalurgicos
e dirigente da CUT; Otillo Chicharo, secretario-geral do Sindlcato de Trabalhadores de "El Espinillar*; Juan Carlos Mechoso, dirigente do Sindlcato
dos Graflcos; Luis Iguini, secretario-geral da Federagao dos Trabalhadores
nos Estaleiros * dirigente da CRT; Julio Godoy, dirigente da Federagao
dos Trabalhadores nas Industrias d* Bebidas; Antonio Marotta, presidente
do Sindlcato dos Bancarios; Telman Borga, dirigente da Confederagio dos
Texteis; Jorge Velazquez, dirigente da Associagao de Empregados no Hospital
das Cltnicas; Juan Antonio Igleslas, secretario-geral do Sindlcato dos
Vldracelros e dirigente da CNT; a Alfredo Gonzalez, presidente da Associagao dos Trabalhadores nos Correlos.
Todos estio cumprindo penas no Presidio Llberdade, sob regime da
maxlaa seguranga.
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Em 197J, o Bxerclto Invsdiu o Sladlemto do* Fmrroviarioa prandendo c
torturaado todos os qua encontrou no local. Alquns aindicates, como o das
metalurgicos (UNTMRA) a o da construeSo civil (SUNCA), foram declarados
ilegala a suas sedea foraa usadas pelas Forgas Armadas para local da prlsao
a tortura da trabalhadorea.
Estaa datangoas, torturas, mortaa a o banlmento da toda vida sindlcal,
combinados com demlssoas am massa da ativistas a as listas negras dos eapregadorea, lavaram o outrora poderoso movlmanto sindlcal uruguaio a clandas tlnldade ou ao exllio.
En 1980, as Forgas Armadas, nao contentes com a destruigao do slndlcalismo, decldiram qua podarlam mudar tambdm a historia. Bias deerataram qua
o Dia do Trabalho, tradicionalmente celebrado no dia primeiro de maio,
deveria ser comeiaorado no dia 5 de maio a usaram de ameagas e de repressao
para evltar tentatlvas de paradas no trabalho para marcar o dia verdadeiro.
Durante urn incidents na fabrica Nordex, os soldados atiraram a mataran um
trabalhador chamado Jorge Reyes. Muitos outros foram detldos e alguns foram sentenciados a longas penas de prisao.
Em 1981, poucas semanas dapols do novo presidents (general Grcgorio
Alvarez) tomar posse, prometendo um governo de transigao para a democracia,
foi deslanchada uma nova onda de repressao contra os sindicalistas uruguaios.
Ito dia 28 da setembro de 1981, pollclais e militares invadiram o sindicato dos bancarios (AEBO) e d.tiv.ram 35 bancarios, qua foram interrogados.
fichados e llberados algumas boras depots.
Dots dlas depots, 28 da setembro, a sada da Oniao de Agio Oruguaia (ASU)
foi Invadida a todos os qua estavam la foram detidos a llberados sonanta
no dia sagulnta. Ao mesmo tempo as Forgas Armadas realisaraa uma serie de
batidas notumas gigantescas nos bairros de trabalhadorea de Montevideu,
ecmo Nueva Paris, Cludad Vleja a Cerro Horte. Em cada bairro. 700 a 800
pessoas foram brutalmente arrancadas de suas camas a levadas para distrltos pollclais, onde foram mantidas em celas suparlotadas a sea condigoas
sanltarias durante vSrios dias antes de serem llberadas.
r i
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LEGISLACXO
Antes do golpe da Estado da 1973, os trabalhadorea uruguaios ja lutavan
por inumeros direitos nio contempt ados na legislagao imposta pslos govarnos
conservadores anteriores a 1973. Cms o golpe, no en tan to, o regime clvico■i 11 tar nao apenas desencadeou uma viol en ta repressao contra os trabalhadoras
e o movlmento sindlcal, como tambem suspendeu e anulou direitos duramenee
conquistados.
A partir da 1973, a grande maloria dos sindicatos sofreu intervengio ou
sinplesmenta foi proiblda de funcionar. A CUT (Convengao Nacional dos
Trabalhadores), principal organilagio dos trabalhadoras uruguaios, crlada
en 1964, foi considerada ilegal, obrigada a clandestinidade e seus dirigentes foram presos e perseguidos. As poucas entidades peraitidas passarea a
ter todas as suas atividades controladas pelos orgaos governamentals - a
realizagao de qualquer reuniao ou assemblela deva ser comunlcada a autorlzada pelas autoridades do regime.
0 desmantelaswnto das organizagoes slndicals deixou os trabalhadoras ao
jogo dos interassas dos as^rasarios a do Estado. Deixaram de ser respaitados os direitos da estabilidade, os beneflcios socials, as negociagoas a os
contratos colativos da trabalho, fazendo com qua os salaries fosses violentamente reduzidos nos ultimos anos.
Apos seta anos da ditadura, nos quais deixaram de ser respeitados todos
os direitos dos trabalhadoras, o governo clvico-mllitar elaborou a Lai da
Associagoes Profisslonais, qua regulaaenta a criagio, o funcionamento a os
objetivos das entidades slndicals no Druguai. Essa lei, qua contraria os
convenios da OIT sob re llberdade sindlcal, a Declaragao Universal dos
Direitos Bosanos a o Facto Internacional doe Direitos Clvls a Polltlcos da
ONU, sintetiza toda a atividade sindlcal permit Ida no Uruguai de hoja.
Da acordo com a Lai da Associagoes Profisslonais, os trabalhadoras sd
podem organ!zar sindicatos a nival de empress, e nao por categorlas profisslonais; submete o movlmento sindlcal ao Ministerio do Trabalho, qua
pode aceitar, negar a cancelar o registro dos sindicatos, assin como fiscalizar as elaigoas slndicals.
A lei que culdadosamenta evlta a palavra "sindicatos* nao trata, por
exempio, do direito de grave, o que pressupoe que os movlmentos grevlstas
contlnuarao sendo proibidos, reprimidos a tratados a partir da doutrina da
"Seguranga Nacional". A lei a omissa tambem na quastao da Imunidade simdical, o que, naturalmente, debllita a coloca am risco toda a agao dos
dlrigantes eleltos. A nova lei nao garante a plena libardada da assoelagao,
j» qua nao oontaapla mm sau texto o direito de organizagio dos trabaliiadorss
pfiblicos. E o mais grava: a lei nao regula os convenios colativos, qpaeto
• sua durabilidade, ctnapriaento, etc, como tambem nio autoriza o deseomto
na folha da pagasento das cootrlbuigoes slndicals.
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- 41 En sua regulauenta<;ao, a nova lei nao apenas manten as arbitrariedades,
como ainda agrava algumaa delas. Prolbe, por exemplo, o acasso a cargos
sindlcais de todas as pessoas proscritas politicamente (eerca de 10 nil),
on que tenhan pertencido S CUT ou aos Sindicatos conslderados 1legais. A
Imposigao dessa lei pelo reglne urugualo, nun nonento de ausencla da liberdad e, demonstra boa a polltica Juitl-sindical adotada ap6s o golpe de 1973.

OS GUSTOS ECON'OMICOS E SOCIA1S
A polltica econonica inposta pelas Forqas Armadas no Uruguai i a nesaa
da Argentina e ten multos pontos en coaua cat a do Brasll. En none da
liberdade de mereado, foran introduzidas profundas mudangas nas estruturas
economlcas, socials e denograficas. Os valores reals dos salaries cairan,
as condigoes de trabalho pioraran e a emigragao en larga escala retirou do
pals a populagao mais jovem.
A inflagao passou a ser usada deliberadanente para favorecer a redistribuigao de ganhos, mas em detrimento de quen viva de salarios e dos
aposentados. Estatlsticas oficiais mostram que os salarios reals cairan
44* entre 1971 e 1979 enquanto que o desemprego chagou a 12,7% em 197S.
Para continuar con o mesmo padrao de vlda, os trabalhadores uruguaios
tivaran que trabalhar mais e nais horas, frequentemente assunindo urn
segundo emprego ou envlando outros membros da familia para o trabalho. No
final de dezenbro de 1979, 57,3* dos trabalhadores de Montevideu estavan
trabalhando nais de 12 horas por dia, e 17* trabalhavam mais de 15 horas.
A perda dos direitos dos sindicatos e da sua protegao acarretou urn
dramatico aumento nos acidentes de trabalho, que passaram de 33 mil em
1968 para 42 -nil em 1977.
Entre 1960 e 1969, OS salarios cairan de 40,2* da recelta nacional para
apenas 28*. O consuno de came, parte iraportante da dieta dos trabalhadores
num pals produtor de came coma o Uruguai, caiu de 25 a 30* ate 1979. Boje,
ua aluguel modesto no Uruguai significa cerca de 2500 pesos por me8, o que
e mais do que urn salario mlnimo. Trabalhadores texteis, que recebem 1749
pesos por mes, calcularam que una famllia tipica precisaria de cinco vezes
mais para viver nomalmente.
O novo modelo economico.no entanto, beneficiou alguns. Os salarios dos
executivos e das Forgas Armadas subiram multas vezes nais que os dos
trabalhadores conuns e os lucros bancarlos cresceran espetaculamente.
Por exemplo: os lucros do Pan de Azucar Bank aumentaram 76 vezes entre
1976 « 1980 enquanto que os salarios noninals, no mesno perlodo, aumentaram apenas guatro vezes.

^■ri

resistSncia e formas be luta
No dia 30 de novembro de 1980, sessenta por cento do povo Urugualo votou
ua ressonante NXo no plebisclto do govemo mllitar para escolha de uaa nova
constltuigao, destinada a instituclonalizar as Forgas Armadas no poder. Urn
eleaento declslvo para a vitoria dos NXO foi a silenciosa resistencia do
povo urugualo, especialaente dos trabalhadores, durante os 1ongos anos de
repressao. A destruigao da maioria dos sindicatos e dos partidos pollticos
provocou falta de canals para o deseontentanento popular ao nesmo tempo en
que o nedo c a us ado pelo terror dos metodos das Forgas Armadas estava ec
todo lugar.
Mesno assln, no entanto, pouco a pouco novas formas de resistencia e
organizagao comegaran a aparecer nos sindicatos, nas universidades, nas
organisagoes culturaia, nas comunidades, etc.
Entre os sindicatos, havia varies situagoes. Alguns foram declarados
ilegais e trabalhavam clandestinanente. Outros cons eg uiran continuar
abertos apesar das pressoes. Em nuitas fabricas pequenos grupos sindlcais
surgiram, organizando centenas de pequenas lutas durante v£rios anos. A
redagao de petigoes contendo reivlndicagoes de trabalhadores (coiaparando
os salarios con os lucros das firnas) tomou-se uaui das nais inportantes
atlvidades• s* ■ resposta fossa negative ou se nio houvesse resposta
nenhuna, entao as horas extras eran recusadas, as ffiaricas paravm por
pouco tenpo ou outras nedidas eran toaadas.
Assin a luta slndical foi nantida e en 1980 a decisao desastroea do
govemo de nodar a data do Ola do Trabalho notivou una coda de
•"t** <•• trabalhadores, indignados con esta nova ofenslva. Resultadot o
dia prinairo da naio foi narcado por parallsagoas parciais on totals,
assanblalas an nuitas fibrlcas e firnas e os bancirioa cbaorearna
nlnutos da silinclo.
0
Ptoeiro da naio da 1981 nostrou naior atividade: ua a to pfibllco na
igreja de Tlerra Santa, una daacoatragio i lux da velas an frente ao
nonunento do trabalhador an Montevidiu, concentregoes e panflatos reclenando naiores salerloe a libardade.

Agora os trabalhadores uruguaios eatio reclaaando o dlreito da libardade
da organizagao s lutando contra a nova lai do govemo sob re ■ i ndi calisno.
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- SI A INVASXO DO DISTRITO MINEIRO DE CARACOLES - BOLIVIA,

a

Apos o golpe milltar do dia 17 de julho, oa nlnelros bolivianos antraran en grave e se prepararan para rsistir. Para esnagar esta res is tend a,
os nilitares cercaraa os distrltos minairos, invadiraa os povoados watando,
ferindo e levando presas centenas de pessoas.
Una testemunha ocular destes acontecinentos assin relata:
"As quatro horas da tarde, cerca de 400 soldados desceraa das nontanhas para o povoado da Ulla El Cansen. Saquelaa tudo o qua encontran en seu
canlnho. Arrebentan as portas das humildes casas. Maltratan as pessoas.
Violent am as mlheres. Rouban dlnheiro, utensllios de cozinha, vestldos,
novels, cobertores...
Prendea todas as nulheres, colocaa-nas en fila e ameagando-as de morte,
obrlgan-nas a se colocar de cara contra a parade, con as aaos na nuca.
Os honens sao forgados a tlrar a roupa a golpes de chicotes e coronhadas.
Em seguida sap anarrados con aranes e levados presos.
Carlos Gomez, ttabalhador da nina Argentina, depois de ser castigado
ate ser deixado inconsciente, aorre de forma horrorosa, apos Ihe teren
posto urn exploslvo dentro da boca e detonado. Seu cadaver, destrogado, fol
langado a poucos quilometros do povoado.
Martin Urquiola S golpeado selvageaente, vlndo a norrer no hospital da
cidade de Oruro devldo as tortur as.
Olinpia, viuva de Sanchez, de 65 anos, e norta quando tentava se esconder. Andres Villca, 12 anos, norre instantaneanente, quando una bala lha
perfura o peito. Alberto Inga, trabalhador da nina Don Vicente, tamben e
alcangado por una bala que Ihe perfura o pulmao. Outro jovem teve o rosto
selvagenente cortado con una baloneta. (In campones de Llcona e gravemente
ferldo quando tentava cruzar o canpo de futebol de Pongo. Un nlneiro da
mina Pacunl, ape11dado "El Toro", e preso e levado 2 casa do subgerente,
onde e Interrogado sobre o paradeiro dos llderes nlnelros; ao se negar a
falar, cravan-lhe una baloneta nas pemas. Donato Chambi, chofer de
ambulancia, e golpeado ate ficar inconsciente.
As seis horas da tarde, tanto Villa El Carmen, como Pongo e Los Molinos,
estao sob o controls nllitar. Os llderes e a malor parte dos nlnelros se
manten escondidos nas serras, perto das neves, por varios dias.
Nos acampamentos nlnelros tudo e desolagao e nedo. Durante a nadrugada,
os caminhoes nilitares llunlnan as casas con seus fardis, dlsparando a
qualquer ruldo s us pelto.
Un grupo de jovens e obrlgado a cavar una grands fossa atras do Ceniterio de Villa El Carnen para enterrar os nortos." (t
ago,to de 19e0)

r
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Em margo de 1980, un grupo de honens, mulheres e criangas da regiao de
Caaguazu, no Paragual, tentou sequestrar urn onibus para leva-los a
Asungao, capital do pals, onde queriaro protestar junto ao presldente
Stroessner contra a situagao desesperadora de fone na sua comunldade agrfcola de Acaraf.
O onibus fol imediatamente interceptado pela polfcia, mas alguns dos
camponeses conseguiram escapar. O governo paragualo deterrainou e montou
una ampla cagada huraana contra os camponeses, que eram charaados oflcialmente de "bandidos" ou "bandolelros".
O Comite de Igrejas do Paragual descreveu o eplsodio da segulnte maneira:
"Sen duvida, a perseguigao de alguns "bandolelros", dellnquentos corrans,
usualmente nao preclsa do extraordlnarlo aparato mcntado pelas forgas
repressivas. Urn grande contingente humano Cque alguns infomes ditcm chegar
a clrra de cinco mil honens) , entre unidades de luta antlguerrilheira
das Forgas Armadas, brlgadas pollclais da regiao e do Depart airmen to de investlgagoes e inclusive millcianos civis do partido oflcial, amados e fanatizados por una exaltada propaganda polltica, se langou com carros de
assalto, velculos, avioes e helicopteros, a caga de ura pequeno grupo de
camponeses arnados com apenas tres armas de fogo convencionsiis. Somente uma
repressao polltica, destlnada multo mala para o amedrontamento da populagao,
justifies a enorme prqporgao da resposta govemanental.
Por outro lado, a inforraagao polidal nao apenas distorceu a verdade,
ocultando a Importancia do fato, como tanbem nentiu ao afirmar que os
camponeses mortos faleceram "na refrega can as forgas da ordem". Temos
testemunhos de que varlas dessas pessoas foram aprisionadas com vlda, e
depois de tbrturadas em locals desabitados da regiao, foram degoladas e
enterradas nas cercanias, onde nao se permitiu a presenga de ninguem".
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0 SEQUESTRO DE OSCAR DIONISIO RIQS, UM OPERXRIO ARGENTIWO

A MORTE DE HUMBERTO PASCARETTA, UM OPER&RIO UROGUAIO

Oscar Dionisio Rios trabalhou na industria textll SNIAFA, em La Plata,
e foi dirigente sindical da AOT (Associagao Operario Textll). Na noite do
dia 2 de novembro de 1977, ele e a sua esposa, Beatrix Norma Longhi, e
mals dols casals forara sequestrados por membros das forgas de seguranga
argentlna enquanto seus quatro filhos menores foram deixados na rua.

Hugo Garcia Rivas, ex-torturador da Companhla de Contra-Inteligencia
do Exerclto do Urugual, que fugiu para o Brasil em 1980, contou como
Humberto Pascaretta, operario da fabrlca de papel CICSSA morreu:

Facundo, filho de Rlos, entao com sels anos, vive agora no Mexico e
contou o que aconteceu naquela noite. Disse que o seu pal estacionou c
carro e foi ao apartamento, enquanto ele e a mae esperavam no carro.
Depois de alguns minutos, o menino viu, horrorizado, homens armados
apontando as suas armas para a mae e para ele, e tiveram que descer ca
carro. A sua mae foi algemada e levada para o apartamento. La ele viu
seu pal deitado no chao, de brugos, cabega, narlz e boca sangrando, cco
maos e pes anarrados. Junto com o seu pai encontravam-se os outros dors
casais que estavam no apartamento.
Ao mesmo tempo o menino ouvlu os gritos da sua mae que estava senco
levada aos golpes para outro quarto. Dentro de algum tempo, seu pai vcltou a si e, vendo o menino ao seu lado, pediu que ele o soltasse. Ele
estava tentando fazer isso quando os homens voltarar.i correndo, trazendo
a sua mae com a boca sangrando e com as suas roupas rasgadas. Golpearsm
a cabega dela e ela desmaiou ao lado do marido. Alguns minutos depois todos
foram levados embora, e posteriormente Facundo e as outras criangas fcram
abandonadas na rua.
Entre 4 e 5 de ngvembro, varies jornais de Buenos Aires publicarar
fotos das 4 criangas com legendas dizendo "Anjos Perdidos". Os jornais
disseram que tinham se perdido e nao sabiam voltar para a casa, e apelavam as suas f ami lias que fossem buscar as criangas na Casa da Crianga
onde se encontravam.
Mais tarde Oscar Rios e a sua esposa foram vlstos num campo de detengao secreto perto do aeroporto de Ezeiza, Buenos Aires. A pessoa que
os viu, era fevereiro de 1978, disse que estavam detidos em condigoes
subhumanas junto com um grande numero de outras pessoas de 18 a 70 anos,
algeaados e vendados. Muitos tinham sldo selvagemente torturados.
Nao houve mais notlcias de Rios ou da sua esposa Norma.

"Particlpel do seguimento e da vlgilancia da casa de Pascaretta, que
trabalhava na CICSSA; a casa dele ficava na rua Soria, quase Proprlos. Isso
foi em 1976, um dos meus prlmeiros trabalhos na Companhla; havia pouca
gente na Companhla porque muitos estavam em Maldonado. A patronal denunciou
que a produgao de sacos de papel para a Portland (fabrica de cimento) estava
sendo sabotada... A finalidade da operagao da Companhla era encontrar os
sabotadores.
Recebemos a missao de vigiar Pascaretta, do Capitao Armando Mendez...
Nos segulamos Pascaretta de onibus.. . Querlamos ver se entrava em contato
com outra pessoa no caminho... A vlgilancia durou uns quinze dias aproximadamente... Alem disso, o Capitao Mendez infiltrou dots elementos da Companhla em CICSSA, para trabalhar e observar Pascaretta e os outros...
Num deterrainado momento se recebeu a ordem de parar com os seguimentos
e prende-los. Entao uma noite foram a casa de Pascaretta e dos outros tres
e os prenderam. Depois das detengoes, comegaram os interrogatorios.. .cob
o metodo que se usa sempre, com o metodo de tortura para fazer a pessoa
falar. Todos os detidos afirmavam que nSo tinham nada que ver, apesar da
tortura. Acho que nenhum deles disse nada que pudesse levar a outra raedida
ou que desse lugar a uma operagao mals importante, porque em relagao com
esse ass unto foram as unlcas pessoas detldas. Inclusive nao sei se houve
conflrmegao de sua implicagio nos atos de sabotagem.
O responsavel era o Capitao Mendez, e quando ele nao estava, o Major
Calcagno. Eles dols foram responsavels por tudo isso. Inclusive pela morte
3e Pascaretta. Eles sabiam perfeitamente que Pascaretta tlnha ulcera e que
tlnha que tomar certos remedies. Alem do mals, ele foi torturado como qualquer outra pessoa. Foram muitos dlas (de tortura), nao sei exatamente, mas
foi mais de uma semana e nao chegou a um raes; era torturado e deixado na
■"esma sala, e a tarde ou no dia segulnte era torturado de novo. Acho que
Passou van mes ate sua morte. Morreu entre onze e doze horas da noite.
Nessa noite, eu estava de plantao; Pascaretta nao fora torturado nos
ultimos dias. Estava deitado na sala onde estavam todos eles e de repente
disse que se sentla mal; entao qulsemos levanta-lo e telefonamos para o
Major Calcagno, que estava em sua casa. Ele veio e disse: "Ah, esta morto,
temos que chamar o medico". Quando o medico chegou, Pascaretta ja tlnha
falecldo. Ouvl que o medico (doutor Mario Genta) colocou no atestado que a
"orte tlnha sldo causada por um ataque cardlaco.
0 corpo foi entregue a famllla, com o calxao aberto porque nao havla

. it .
final* de violancla. Depots, un dos ince^rantM da Coapanhla qua tinha sido
infiitrado em CICSSA foi ao velorioj ela podia ir saa cauaar auapaita porque
era cenpanheiro de trabalho. Foi con a aissao da escutar a ver o qua ocorria la.'

0 DESAPARECIKENTO DE GUTIERREZ RODRIGPEZ. UM TRABALHADOR CHILENO
Dots dias apos o golpe de Estado que derrubou o presidente Salvador
Allende, em 11 de setembro de 1973, 19 pessoas forara presas nos povoados
de Laja e San Rosendo. Sets deles foram presos em San Rosendo e levados
para a sub-coraissaria dos carabineiros em Laja. Os outros foram detidos
em Laja. Entre 13 e 17 de setembro, .todos foram vlsitados por suas
famllias, mas na manha do dia IS, quando os famlliares foram Ihes levar o
cafe, nao estavam mats na sub-ccmissaria, e os carabineiros deram a todos
a mesma resposta: "Forara transferidos para o Regioento de Los Angeles".
Entre os 19 presos, oito trabalhavam na Companhla Manufatureira de
Papel, dots erara maquinistas de trem, tres operSrios especializados, tres
eram professores, dots estudantes e Jack Eduardo Gutierrez Rodriguez, de
45 anos, que tambem trabalhava na Fabrica de Papel e foi detido ao salr
do servlgo, no dia 13 de setembro de 1973.
Numa entrevlsta a urn jornal, Rosa Gutierrez, esposa de Jack Eduardo,
contou o que aconteceu quando ele foi detido:
"Ele foi preso pelps carabineiros de Laja no dia 13 de setembro.
Deteram-no a salda do trabalho e o levaram a Comlssaria. Mais tarde, com
meus filhos, fomos perguntar se era certa sua detengao e se estava all.
Conflrmaram a prisao e entao eu level roupas para ele. Nao falei com ele
porque nao se podia conversar com os presos. Logo me retire! para minha
casa. Depots, ia todos os dias pela manfia para deixar o cafe, almogo e
janta, ate o dia 16. Nesse dia me pagaram onde eu trabalhava e comprei
sapatos novos para ele e deixei-os na Comlssaria. No outro dia, quando
voltei a Comlssaria com o cafe da manha, ja nao estavam all. Perguntei a
um carabineiro, que depots soube que seu norae era Montoya. Estava 11mpando a prisao e me disse que haviara levado Jack Eduardo para Los
Angeles, junto com os outros. Lhe perguntei: e aonde o vao entregar em
Los Angeles? Respondeu-me que seria no Regimento. Por isso, tomei um
onlbus para essa cidade, cheguel ate o Regimento e perguntei pelo meu
martdo. vieram as lisbns de presos, mas o nome de Jack nao aparecia em
nenhuma. Eu exatamente nao tenho ideia porque foi preso. Creio que foi
por suspeita de partlclpagao em ativldades pollticas. Ele era um homem
tranquilo, nunca discutia com ninguem."

Rosa Gutierrez deu essa entrevlsta logo depots que ela, juntamente com
outras esposas e pals. Identifiesram en restos mortais dos sees marldos
e filhos. encontrados numa vale comum clandeatlna no Cemlterlo de Vusbel,
no dia Z de outubro de 1979. Mo die 27 de noveabro, os restos. mortais
dos 19 trabalbadores foram devolvidos a suas fanlllas am Laja e Sam
Rosendo. dm boletls distrlbefdo mm Laja, no nesao dia. aflrmout
"Todos sablaa que os "desaparecidoa" nunca chegaram a Los Aageles e
nem viram o amanhecer do fatldlco dia If de setembro. Sablaa do fasilaaento e enterro num bosque da fabrica de papel, e a posterior transferencia
clandestine dos restos para Yumbel. Todos sablaa, com excegao talvez dos
famlliares mats proximos e do padre, para quern tal impiedade era incrlvel
e a esperanga era irrenunciavel. Se sabia e se sabe de muitos "enterros*
mais na zona que agora estao saindo a luz. Pols a "operagao" Laja parece
ter-se repetido nesses mesmos dias era Antuco, Santa Barbara, Canteras,
Mulchen e outras partes. Dezenas, senao centenas, desaparecerara no
"translado" a Los Angeles e outros lugares".
Antes do ultimo enterro dos 19 trabalbadores, no ccmiterio de Laja,
foi celebrade uma r.issa em sua memcria, durante a qual o padre denunciou
o que aconteceu como resultado de "um ato irracional de Sdio e vinganga".
0 padre Jose Aldunate, um jesulta, estava presente a essa missa. Mais
tarde ele escreveu:
"Fiquei pensando, enquanto concelebrava, que talvez tudo nao havia
sido tao irracional. Mac havera operado aqui uma impllcita e diabolica
astucia, a mesma que temos vlsto operando era tantas outras partes? Estes
19 chilenos sacrificados, nao constituent parte do "custo social" necessario para que pudesse firmar-se "o sistena", para que a fabrica de papel
de Laja nao tivesse em muitos anos nenhura problema mais, e a empresa
ferroviaria tampouco; para que se pacificara o campo e pudessera ingressar
capitals estrangeiros? E quem que se identifique com estes objetivos
podera logicamente sustentar que o "custo" foi excessive? A polltlca
econoraica atual que iraplica deseraprego e salaries baixos nao c no fundo
a aplicagao da raesma logics assassina? Be se opta pelo dinhelro, a este
Moloch ten que conceder-lhe suas vltlraas. Portonto, mais que ura mero revanchisrao dirigido contra 19 cldadaos, o pecado que haveria que denunciar
®eria o golpe dirigido contra o coragao de um povo, sua redugao a uma
massa temerosa de fantasmas, o esvaziamento de suas existencias. E isto
planificado desde as altas cupulas do poder economico e politico".
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DIHICENTES SIITOICAIS g TRABAUADORES MORTOS E PESAPARgClDOS HQS PAlSES
DO CONE SOT.
As rela^oes apresentadas a segulr nao saO completas, jS que a Inexistencia de Informagoes oficiais Impossibllita o levantamento completo
de todas as vltimas da repressao. Na Argentina e no Chile, o numero de
mortos e desaparecidos chega a nilhares, e nao ha espago para inclul-los.

BOLIVIA: DIRIGEWTES SIWDICAIS E TRABALHADORES MORTOS DEPOIS DO COLPE DE 1980

1. Gualberto Vega
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Carlos Goaex
Martin Orquiola
Francisco Cheque
Rufino Apaza
Julio Guezo
Quintin Colque
Ignacio Miranda
Pedro Cheque
Rufino Chaabl
Olimpia Sanchez
Artemio Caaargo Crespo

13. Julio Cossio Meruvia
14. Hunberto victoria

Data da Morte
17.7.80
4.8.80
4.8.80

4.8.80
4.8.80
4.8.80
4.8.80
4.8.80
15.1.81
7.8.81
12.9.81

go Slndlcal e Proflssao
Llder ninelro, Catavi,
■eabro da COB
Mineiro, Caracoles
Mlneiro, Caracoles
Mineiro, Caracoles
Mineiro, Caracoles'
Mineiro, Caracoles
Mineiro, Caracoles
Mineiro, Caracoles
Mineiro, Caracoles
Mineiro, Caracoles
Viuva de aineiro. Caracoles
Dirigente aineiro, Sigla XX,
llder do COB na clandestinidade e da FSTMB
Llder mineiro, Catavi
Mineiro, Quechisla, secretario
geral do Sindicato de Tasna

Urn numero desoonhecido de mlneiros, mulheres e crianqas tambem morreram
durante os ataques milltares contra os distrltos mlneiros de Viloco,
Huanuni, Catavi e Siglo XX. Muitos outros trabalhadores contlnuam desaparecidos depois de presos em La Par e outras cidades.

ARGENTINAi DIRIGEWTES SINDICAIS DESAPARECIDOS 1976-1980
Data do
Desaparcclnento Carg
01. Abregu, Marcelo
02. Abrera, Lorenzo Miguel
03. Acuna, Teodoro

12.09,76
...
03.04.77

04. Aguero, Fernando Felix
05. Aguirre, Mario

04.09.77
09.76

06. Aguirre, ...

24.03.76

07.
08.
09.
10.
11.

05.05.77
26.04.76
27.01-.76
27. 01-. 76
10.76
12.05.76

Alaye, Carlos Esteban
Alvarez, Cesar Gody
Alvarez, Manuel Antonio
Alvarez, Pedro E.
Apaza, Arturo

12. Apontes Palomo, Jose
18.05.76
Antonio
13. Aragon, ...
12.76
14. Arce de Hostierloy, Adrians 12.05.78
15. Areas, Florencio
11.76

Slndlcal e Proflssao

Operario - delegado da FIAT
Operario - delegado gremial
Operario metalurgico - delegado gremial
Mecanico - dirigente slndlcal
Funcionarlo publico - secretario de organizagao da CGT
Operario da construgao delegado sindical
Operario - delegado metalurgico
Delegado de SMATA
Operario textil — delegado AOT
Operario - delegado grenial
Operario metalurgico dirigente de DE CARLO

27. Benitez, Armando

19.02.76

28. Beron, Ramon

12.05.78

29.
30.
31.
32.

25.07.77
25.03.76
23.02.77

Operario - dirigente de SITRAM
Delegado sindical
Professora - membro de CTERA
Operario grafico - dirigente
sindical
Coureiro - dirigente sindical
Bancario - delegado sindical
Operario - delegado gremial
Operario - delegado S0PE
Operario - delegado da Tigre
Operario - sindicalista
Operario - dirigente sindical
Mecanico - delegado da RENAULT
Jornalista - militante sindical
Delegada sindical
Operario mecanico - delegado
SAFRAR/PEUGEOT
Operario mecanico - delegado
TRANS AX (FORD)
Operario da SWIFT - dirigente
sindical
Operario da CITROEN
Operario - delegado sindical
Operario — delegado slndlcal

21.10.76

Artista - secretario do
Sindicato dos Atores

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Aredes, Rosario Laureano
21.03.76
Arguello, Juan Domingo
23.09.76
Arruzoni, Pedro Francisco
Aseguin, Juan
Ayala, Zoilo
25.03.76
Aratti, Hector Carlos
23.02.77
Barrionuevo, Daniel
23.03.76
Barrionuevo, Raul
Bedoyan de Ikonicoff, Maria
Bellochlo, Irene Ines
06.08.77
Benegas, Marcos
24.03.76

Berrozpe, Roberto Jorge
Boncio, Carlos Ignacio
Bonin, Eduardo Roberto
Bravo Zacca, Juan Hunberto
Ruben

n

33. Bruzuela, Nicolas Hector
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24.03.76

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

02.76
27.01.76
18.06.76
28.02.77
15.08.76
21.11.77
24.03.76
22.04.76

Burgos, Felipe
Bustos, Leopoldo Carlos
Butron, Miguel Angel
Berardi, Julio A.
Bonfante, Luis
Brandar, ...
Benitez, C.
Cabral, Argentino

42. Caceres, Jorge Ellseo
43. Calderon, Raul Luis

20.05.76
28.04.76

44.
45.
46.
47.
48.

03.11.76
03.80
12.05.78
03.03.76
03.12.76

Campari, Ricardo Hector
Carbajal, Angel
Cardoso, Hilda Yolanda
Caro de Sitraza, Rene
Carpinetti, Roberto

49. Carreno, Enrique Oscar

28.05.76

50. Casariego, Ernesto Raul
51. Castillo, Andres

07.12.76

52. Cazenave, Jorge Omar
53. Claro, Fernandez
54. Claverla, Noel Hugo

22.04.77
05.01.76
11.09.77

35. Coconier, Luis Alberto

14.04.76

56. Cohello, Roberto
57. Colombo, Alvaro Martin
58. Congetti, Jorge Luis

16.04.76
19.11.76
20.11.76

59.
60.
61.
62.

24.08.76
27.08.77
08.06.77

Corbalan, Felix Victerbo
Cordero, Julio Ignacio
Cordoba, Pablo Marcelo
Coumou de Grand!, Maria
Cristina

22.06.76

63. Cello, ...

24.03.76

64. Ctzoa, Jorge
65. Chado, Alberto
66. Chaves, Oscar

23.03.76
07.08.76
12.76

67. Chersanaz, Juan Carlos

11.05.76

Operario vitivinlcola delegado gremial
Agricultor - dirigente FCSTCA
Operario - dirigente FOT1A
Delegado sindical
Delegado sindical
Delegado sindical
Delegado UTA
Delegado sindical
Operario metalurgico delegado sindical
Delegado sindical
Mestre de obras - delegado
sindical
Ex-dirigente telefonico
Professor - Dirigente sindical
Membro da Coordenagao Sindical
Operaria - dirigente sindical
Funcionario da Y.P.F. sindicalista
Funcionario publico - delegado
sindical
Bancario - delegado sindical
Bancario - delegado sindical
e da CGT
Professor - secretarlo de CTERA
Dirigente sindical
Operario - dirigente sindical
de DOM
Operario metalurgico delegado sindical
Operario - delegado sindical
Sindicalista
Funcionario municipal delegado sindical
Ex-dirigente ferroviario
Operario - delegado sindical
Delegado sindical
Professora - delegada sindical - gravida de quatro ceses
Operario da construgao dirigente de UOCRA
Dirigente sindical
Operario - delegado gremial
Operario metalurgico secretario CGT
Operario metalurgico delegado sindical
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Fabri, Luis Alberto
Falcon, Carlos Agustin

19.06.77
27.03.76

Faraldo, Jose Luis

06.10.77

Operario eletricista sindicalista
Operario - delegado sindical
Operario da SULFACID dirigente sindical
Caldeirista - delegado sindical
Delegada sindical
Operario de Molinos delegado sindical
Operario - dirigente sindical
Jornalista - delegado sindical
Comerciante - ex-dirigente AOT
Operario metalurgico delegado sindical
Dirigente sindical
Operario do tabaco
dirigente da federagao
Secretario do sindicato de
empregados de farmacla
Dirigente Luz e Forga
Membro da comissao intema
de Molinos
Funcionaria municipal delegada sindical
Funcionario publico delegado sindical
Empregada em DXNEA delegada gremial
Funcionario municipal
Operario metalurgico delegado sindical
Ex-secretario do sindicato
dos maritimos

28.08.76
02.06.76
14.01.77
04.76

Ator - dirigente sindical
Dancaria - delegada sindical
professora - delegada de SEPAC
Operario - delegado sindical

16.04.76

Chiaravalle, Carlos Jose

14.08.79

Dadin, Hector Jorge
Dalmaso Lopez, Jose

28.10.76
10.79

De Iriarte, Jorge Luis
Delgado, Irma Susana
Delli, Hector Jorge

25 .08.77
13.07.76
28.10.76

De Luca, Ricardo
Demarchi, Hector Ernesto
De Martin, Pedro
Diaz, Luis Alberto

03.07.76
05.08.76
12.11.76

D1 Conza, Rocco
Digon, Roberto

19.10.77

Di Pascuale, Jorge Fernando 29.11.76
Di Toffino, Tomas Carmen
De Hipollto, Humberto

23.11.76
06.10.76

Edelman, Delia Hilda

25.01.76

Escobar, Carlos

20.04.76

Espejo, Julia

Fernandez, Jesus Carlos
Alberto
Ferrari de Roldan, Carmen
Ferrari, Mariel Silvia
Ferrelra, Juan Esteban
Ferreira Coelho, Rodolfo
Antonio

03.77

Ferryra, Marta Nellda
Figueroa, Carlos

27.10.76
24.03.76

Flore, Enzo Vicente

23.09.77

Comerciante - dirigente
sindical
Operaria - delegada sindical
Operario agucarelro delegado de FOTIA
Operario PEUGEOT sindicalista SMATA

Fleury, Halter Benneth
Nelson

09.08.76

Operario FIAT - delegado
sindical

ou Floreani de Roldan, Carmen

130. Gross!, Charles del Carmen

- ii 05.08.77

131. Gualdoni Mazon, Juan
Carlos
132. Guaglicone, Jose Luis

26.06.76
19.08.77

133. Gutierrez, Ricardo
134. Hardoy, Ruben Guillermo

28.09.76
29.04.76

135. Hassan, Jose Luis
136. Herrera, Mario

03.08.79
24.03.76
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98. Flores, Pedro Ventura

09.03.75

99. Fonseca, Nestor Narclso
100. Forte, Fortunate Leandro

1<?.12. 76

101. Frigoli, Alejandro Jose
102. Frigoli, Carlos Alberto

02.09.76
02.09.76

103. Funes, Susana Isabel
104. Galan, Paulino

04.03.77
14.10.76

105.
*106.
107.
108.

Gallardo, Gustavo
Gambaro Nunez, Raul
Gambarino, Antonio Alberto
Garcia Lopez, Alberto
Horacio

24.03.76

Empregado do Lar Operario
29.07.76

109. Garcia Aniz, Enrique
110. Garcia, Antonio
111. Garcia Bazan, Hugo

24.03.76
24.03.76
12.08.76

112.
113.
114.
115.
116.

18.05.76
09.12.76
18.04.77
14.09.76
02.77

Garcia, Hugo Alberto
Garin, Arturo Martin
Gasparini, Leio Antonio
Gas, Sergio
German, Carlos

117. Gimenez, Alberto C.
118. Gimenez, Oscar
119. Ginese, Juan Domingo

2' .02.76
19.06.76
!-!*!2.75

120. Glasman, Jorge Luis

19.07.76

121. Glasman, Jose
122. Gleyzer, Raimundo

23.12.75
27.05.76

123. Gomez de Aguero, Eva
de Jesus

31.08.77

124. Gomez, Nabar
125. Gomilla, Juan Pablo

05.76
17.05.77

126. Gonzalez, Delida

03.11.76

127. Gonzalez, Gaston Roberto
128. Gonzalez, Jose Alberto
129. Goyeneche, Carlos Henrique

06.76
14.06.76
17.01.77

* Uruguaio

Tecnico mecanico delegado SMATA
Operario frigor!fico secretarlo da CGT
Operario agucareiro delegado de FOTIA
Delegado sindical
Operario metalurglco delegado sindical
Operaria de Luz e Forga
Mestre de obras - delegado
sindical
Dlrigente sindical

Escriturario - delegado
sindical
Operario - dlrigente sindical
Delegado sindical
Operario da PERKINS - delegado
sindical
Dlrigente sindical da ATE
Operario - Secretarlo da CGT
Operario - dlrigente sindical
Operario - dlrigente sindical
Operario da FIAT-CONCORD delegado sindical
Padeiro - dlrigente sindical
Dlrigente sindical de FOTIA
OperSrio mecanico - delegado
da TRANSAX
Operario da PEUGEOT - delegado
sindical
Dlrigente sindical
Jomalista - sindicalista
do SICA
Operaria metalurgica - delegada de Letrica
Bancario - dlrigente sindical
Mecanico de YPF - ativista
sindical
Professors rural - Llgas
Agrarias
Dlrigente campones
Operario - dlrigente sindical
Delegado gremial

137. Herrera, Ramon Antonio
138. Ibaiiez, Marcos

15.12.76

139. Idelman, Mario Hugo

29.09.76

140. Ikonicoff, Ignacio

12.06.77

HI" Iriondo, Marta Susana
142. Jara, Fernando

29.04.77
05.12.75

143. Jaramillo, Luis Adolfo

29.11.76

144. Juarez, Enrique
145. Juncos, Hugo Alberto

11.76
04.08.76

US. Kramer, Rodolfo Abel

23.04.76

147. Laciar de Carrica, Ixma
1*8. Lazcano, Jorge Omar
149. Landln, Horacio Ramon

18.04.77
24.03.76
09.09.77

150. Lelva, Luis

09.05.76

151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.

Lellin, Nestor Gllberto
Leon, Jorge Raul
Lescano, Leonardo
Liwachy, Oscar Ventura
Logiurato, Haroldo Santos
Lojo, Manuel
Lopez, Alfredo

06.09.76
02.04.76
76
12.05.76
13.06.77
19.08.77
22 .04.76

158.
159.
160.
161.

Lopez Mateos, Els a NoemI
Lopez, Hector
Lopez, Luis Alberto
Lopez, Nestor

15.10.76
24.03.76
08.01.76
13.01.76

Operario metalurglco de
Duratomic
Bancario - delegado sindical
Dlrigente sindical dos
funcionarios publlcos
Operario - dlrigente grenial
Operario - delegado de Martin
Amato
Operario textil - sindicalista
Jomalista - redator de
"Confirraado"
Operario da CHRYSLER - delegado sindical
Funcicnario publico - dlrigente
da ATE
Jomalista - dlrigente da
APBA
Jomalista - dlrigente sindical
Operaria - delegada sindical
Operario - dlrigente sindical
de Luz e Forga
Operario metalurglco - delegado sindical
Dlrigente sindical
Operario frlgor£fico delegado sindical
Eletricista - delegado
sindical
Enfexmeira - dlrigente da ATE
Operario - delegado sindical
Operario textil - delegado
sindical
Ferroviario - secretarlo da
UFIW
Operario FIAT - delegado SMATA
Dlrigente sindical
Ferroviario - delegado sindical
Operario - secret&rio de FEC
Qperario - da CGT e da ATE
Delegado sindical
Operario metalurglco - delegado sindical
Professors - delegada de CTERA
Operario - dlrigente da CGT
Operario - dlrigente sindical
Hoteleiro - dlrigente sindical

Lujan, Ricardo Adolfo
luna, Geraldo Benjaain

07.03.76
01.09.77

Machado, Gerardo
Margarines, Ernesto
Magglo, Horaclo Domingo
Manfredl, Jose
Manzur, Oscar Ruben

24.01.77
04.10.76
02.76
10.08.76

Marln, Pablo
Marucco, Heraldo Juan

05.01.76
03.05.77

Mateu Gallardo, Abel Rector 01.07.78
Medina, Jose Fell*

10.11.77

Medina, Luis

Merolla, M.
Merolo, Hugo Alberto
Mestre

24.03.76

Molina, Armando
Molina, Jorge Luis
Molina, Julio Cesar
Monaco, Luis Carlos
Mongiano, Maria Cristlna
Moreno, Ramon

17.05.77
02.09.76
11.01.78
23.06.76

Mullier, Hector

28.05.76

Muruaz, Jose P.
Navarro, Elba Rosa
Navarro, Orlando

16.08.76
24.03.76

Nadalicha, Ricardo
Oberlin, Hector Guillermo

07.01.76

Ocano, ...
Ochoa, Candido Victor

14.05.77

Olivo, Juan Antonio

17.03.76

Dirigente sindical
Operario e dirigente sindical
dos mecanicos
Dirigente do SMATA
Grafico - dirigente da FGB
Bancario - delegado sindical
Dirigente sindical
Delegado sindical no Saratdrio
Britanico
Bancario - dirigente sindical
Jornalista - ex-secretarlo
da APBA
Operario - delegado sindical
textil
Delegado sindical no Hospital
Lavalie
Operario agucareiro - secretario da CGT
Operario mecanico - dirigente
do SMATA
Mineiro de Serra Grande dirigente AOMA
Bancario - delegado sindical
Dirigente sindical
Funcionario de Luz e Forga dirigente sindical
Campones - dirigente das
Llgas Agrarlas
Grafico - dirigente da FGB
Dirigente sindical
Jornalista - dirigente sindical
Professora - delegada do STSC
Operario - dirigente de Luz
e Forga
Operario aposentado - er-delegado de fabrica
Operario mecanico - delegado
na FORD
Professora - delegada sindical
Operario metalurgico - dirigente sindical
Campones - dirigente do
Movlmento Rural Agao Catollca
Funcionario municipal - do
STMC
Operario da construcao dirigente de UOCRA
Operario metalurgico dirigente sindical
Campones - dirigente das
Llgas Agrarlas

194. Oppenheimer, Alicia Nora
195. Orazluk, Eugenio

- t4 31.07.76
22.03.76

196. Orianki, Carlos Hector

04.75

197. Onores, Luis

11.76

198.
199.
200.
201.
202.

Palacios, Jose Serapio
Parra, Jose Maria
Pandolfino, Antonio
Pasero, Carlos Roberto
Pander Gross, Luis Roberto

11.12.75
16.02.76
19.04.76
10.06.77
10.05.76

203.
204.
205.
206.

Pereyra Perez, Martin
Perez, Daniel Ricardo
Perez, Marts
Perez, Nestor Antonio

•••
13.04.77
04.76
08.07.76

207. Perez, Remigio
208. Persoglia, Alberto
Francisco
209. Plla Lopez, Carlos

16.06.76
75

210. Pogglo, Horaclo Norberto
211. Ponce, Rodolfo Enrique

23.07.76
13.09.76

212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.

07.77
07.77
18.09.76
09.77
24.03.76
22.03.77
05.01.77

Porfirio, Roberto
Prado, Maria Elena
Quinteros, Jose Alberto
Ramirez, Ernesto
Ramon, Horaclo
Redondo, Hugo Luis
Reimer, Esteban Alfredo

16.10.77

219. Requena, Eduardo Raul
220. Rios, Humberto Cecilio

23.07.76
21.01.76

221. Riaau, Juan Carlos

21.07.76

222. Rivarola, Jorge
223. Rivero, Juan Alberto

28.02.77
12.05.78

224. Rodriguez, ...

24.06.76

225. Rodriguez, Americo
226. Rodriguez, Juan Faustlno
227. Roman, Nicolas Miguel
Angel

19.12.76
16.02.77
08.05.76

Comerciaria - delegada sindical
Operario da saude - secretario
da ATSA
Campones - dirigente das
Llgas Agrarlas
Operario da IKA - delegado
sindical
Dirigente operario
Operario - dirigente sindical
Operario - dirigente sindical
Operario - dirigente sindical
Qperario em SAFRAR - delegado
sindical
Comerdante - sindicalista
Operario - delegado grenial
Jornalista - delegada de APBA
Operario em Mono-Ford - delegado sindical
Grafico - ativista da FGB
Funcionario municipal
Operario - delegado em
Motorola
Jornalista - dirigente do SPC
Operario textil - delegado
sindical
Professor - dirigente sindical
Sindicalista
Delegado sindical
Secretario da ATOLP
Operario - dirigente da CGT
Sindicalista
Operario da MERCEDEZ BEHZ dirigente sindical
Professor - membro do SEPAC
Operario da FIAT - delegado
sindical
Pslcologo - secretario do
gremio da FAP
Operario - dirigente gremial
Operario metalurgico - dirigente da DOM
Operario da S00IBB - delegado
sindical
Operario - dirigente sindical
Campones - secretario do SOS
Tecnico na Tensa - dirigente
da DOM

i Romano, Domingo Nicolas

12.01.78

Romero de Aiub, Beatriz
Romero, M. Pedro Pablo

09.06.77
...

Rouseaux, Miguel Angel
Ruggeroni, Dante
Ryan, Santiago

04.76
29.01.76
07.04.76

Salamanca, Rene

28.03.76

Sanchez, Domingo
Sanchez, Fernando

20.03.77
23.09.77

Sanchez, Maximo

28.03.76

Sandoval, Geraldo Orfelio

04.01.78

Sandoval, Pedro Fabian

IV.07.77

Saracho, Carlos Alberto
Sarmiento, Esteladel
Rosario

16.11.77
10.09.76

Scafide, Juan Carlos
Seijo, ...

24.03.76

Senar Feigelmuller,
Alberto
Slgra, Pedro
Silva, Pedro Benicio
Smith, Oscar

15.09.76
22.03.76
17.11.76
10.02.77

Stival, Angel

07.08.76

Suarez, Eduardo

12.08.76

Suarez, Ida Luz
Tapleta, Pedro
Tello, Maximo
Tomasln, Emllio Jaime

13.05.77
30.04.76

Tropeano, Francisco
Valentich, Jose

15.09.76

Vallejo, Hector
Vazquez, Victor

04.06.76

Empregado em Talleres Esperanza
Dirigente sindlcal de ATOLP
Campones - secretario das
Ligas Agrarias
Operario da GIIiETE
Professor - delegado de CTERA
Grafico - delegado sindical
da FGB
Operario - secretario da
SMATA
Dirigente sindical
Operario - ativista sindical
da DOM
Operario - delegado da
IKA-RENAULT - dirigente SMATA
Grafico - delegado sindical
da FGB
Operario da SUDAMTEX - delegado sindical
Marinheiro - ativista greraial
Operario metalurgico - delegado sindical
Operario metalurgico - dirigente sindical
Operario - delegado sindical
de Luz e Forga
Bancarlo - delegado sindical
Operario - dirigente sindical
Dirigente campones
Operario - secretario do
Sindicato Luz e Forga
Jornalista - dirigente sindical
Jomalista - dirigente sindical
Dirigente sindical de OSN
Operario rural - dirigente
da Comunidade Tapieta
Dirigente da FOETRA
Operario metalurgico - delegado sindical
Sacerdote/campones
Operario textil - delegado
sindical
Operario minelro - dirigente
em Sierra Grande
Ferrovlario - dirigente da UF

31.03.76

Vllches, Laura
Villaflor de Hassan,
Josefina
Villaflor, Raimundo Anibal

Empregado telefonico - dirigente sindical
Operario da alimentagao membro da comissao de Molinos
Operario rural - dirigente
da FT RE
Professora - dalegada sindical

03.08.79
04.08.79

Vilte, Marina Leticia

31.12.76

Weisz, Jorge Osvaldo

07.12.76

Willenberg, Rodolfo Miguel

07.07.76

Graflca - dalegada da FGa
Operario metalurgico - ex-dirlgente da CGT
Professora - secretiria do
SMPJ e da ADEP
Operario do angenho Ledesaa dirigente sindical agucareiro
Operario da FORD - dirigente
sindical

Vazquez, Pedro
Vazquez, ...
Vallejo, Secundino

7. Wilson Mi no, Roberto
Alejandro

14.02.76

Operario frigorlfico - delegado da comissao de fabrics

3. Yornet, Julio Roberto
"Tito"

23.07.76

). Zarate, Maria Angelica

12.04.77

Membro do Sindicato dos
Funcionarios Publicos ATE
Membro do Centre de
Empregados de Cordoba
Funcion&rio publico - dirigente sindical
Dirigente do SOMU
Ativista do SOMU
Dirigente da CODEX
Delegado sindical em Cordoba

). Zelarrayan, Raul
L.
I.
3.
I.

Peralta, ...
Bonano, ...
Martinez, Oscar
Mezoni, Wilfredo

10.76
fim de 77
10.76
06.07.76

a
V.
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- tl PABAGUAI' MORTOS E DESAPAKECIDOS ENTRE 1970-1981
Mortos
01 - Albino Vera, 50 anos, pal de sals fllhos, campones de Qulindy,
membro das Ligas Agrarias, detido era 03/06/76 e assasslnado era 09/06/76.
02
" ft*ejandro Falcon, dirlgente d?s Ligas Agrarias em Santa Rosa,
Mlsiones, assasslnado era 17/05/76.

flernal. dirlgente nacional da Ligas Agrarias e merabro do
PDC, detido era 12/05/76 e assasslnado em 06/07/76.
-^on^s^Q Rodas. mllitante das Ligas Agrarias em Santa Rosa,
assasslnado em 13/05/76.

- t>t .
~ Martlno Rolon Centurion, dirlgente das Ligas Agrarias era Mlsiones,
casado, tres filhos; em urn informe da pollcia figura come morto era um
enfrentaraento em 04/04/76, mas suspeita-se que possa estar vivo.
- Qctavio Ruben Gonzalez, 30 anos, dois filhos, operario da
hidroeletrlca Acaray, membro do Comite Central do Partido Coraunista Paraguaio, detido em 03/12/75, foi fcrutalmente torturado no Departamento de
Investigagoes; a pollcia nega sua detengao.
"'Policarpo Lopez, detido em 14/05/76, irmao de Adolfo, Elixto e
Francisco Lopez.
~ Raraon Pintos, 21 anos, irilitcnte das Ligas Agrarias em Santa Rosa,
detido em 06/05/76 , desapareceu posteriomente.

05
~ Dorote° Silvano Floras, dirlgente das Ligas Agrarias em Santa Rosa,
assasslnado era 14/04/76.

^'stanlslao Soteln. railitante das Ligas Agrarias, assasslnado ec
Caaguazu, era margo de 1980.
Reliciano Verdun. railitante das Ligas Agrarias, assasslnado em
Caaguazu, era margo de 1980.
*9"aclo Martinet,, railitante das Ligas Agrarias em San Juan,
Hisiones, com oito filhos, morreu de tubarculose na prisao, em agosto
de 1976.
09 - Juan de Dlos Salinas, dirlgente das Ligas Agrarias em Quiindy,
assasslnado era 09/07/76.
10
" Sixto Me]-q3rei?-. 25 anos, mllitante das Ligas Agrarias era Quiicdy,
detido era 10/06/76 e assasslnado em setembro.

11 - Sotero Vera, railitante das Ligas Agrarias era Santa Rosa, assasslnado em maio de 1976.
Desaparecldos
01 - Adolfo Lopez, railitante das Ligas Agrarias em Santa Rosa, detido
era 14/05/76, desapareceu juntamente com seus irraaos Elixto, Francisco e
Policarpoi sua raae, de 73 anos, foi detida tarabem.
02 - Diego Rodas, 37 anos, guatro filhos, irmSo de Dlonisio Rodas (assasslnado pola pollcia), detido era 11/05/76, desapareceu posterlorraente.
03
04

~ Elixto Lopez, detido era 14/05/76, irmao de Adolfo Lopez.

" Eranclsco X-oraez. detido era 14/05/76, irmao de Adolfo e Elixto Lopez
~ Lorenzo Lopez. railitante das Ligas Agrarias era Piribebuy,
Cordilleras, detido era 09/04/70, desapareceu posterlorraente.
05

Data do
Des aparecitnento> Proflssao
1. Anuncio Jara Torres
Operario da construgao
20.09.78
2. Armando Culzoni
Metalurgico
22.09.76
3* Daniel Antero Esquivel
Eletrlcista. Membro da Comu02.02.77
nidade Paraguaia em Buenos
Aires. Ex-miiitante da JOC
4- Edilberto Chamorro Vera
Trabalhador na industria do
01.02.77
gesso
5. Edilberto Soto
Sapntairo
05.08.76
6- Eaillo Roa
Ex-secretario geral da Confe27.08.60
deragao de Trabalhadores do
Paraguai
Federico Jorge Tatter
15.10.76
Eletricista
Florencio Benitez
21.07.76
Operario da industria do papel
Griselda Elizabeth Orue
25.01.78
Operaria textil
Ignaclo Samaniego Villamayor 18.09.78
Crafico
Irraa Gonzalez de Benitez
21.07.76
Operaria. Esposa de Florencio
Benitez
• Manuel Samudio
Operario
11.04.78
■ Mario Farina
Operario
20.09.78
• Mario Ramirez Medina
Operario
09.02.79
• Maria Antonia Vargas
Comerciaria
Bustaraante
22.09.77
Maria Paula Caceres de
Operaria
Slmonetti
16.02.77
Nlseforo Peralta
Operario
16.09.76
Oscar Eladio Ledesma Medina
Operario plastico
05.08.76
Bicardo Barreto Davalos
Sapateiro
15.10.77
Toriblo Patlno
Pedrelro
20.06.78
• * •

TRABALHADORE5 ORUGUAIOS DESAPAKECIDOS
Data do
Desaparaclieanto Cargo Slndlcal a Proflasio
N« Argentina
01. Javlar Washington Barios
Fernandez

18.09.74

Fotografo e carpintelro

02.
03.
04.
05.

08.02.76
05.04.76
17.04.76
09.06.76

Vendedor de livros
Bancarlo
Professor de educa^oo flslca
Operario grafico. Dirigenta,
iundador e nembro do pritelro
secretarlado executlvo da
Confederagao Nacional do
Trabalho - CNT
Operario textil. Oirlgente
do Congresso Operario Textil.
Membro do secretariado executive da CNT
Operario textil. oirigente
do Congresso Operario Textil
Operario de FUNSA. Oirlgente,
secretario geral do sindicato
de FUNSA e raembro do secretarlado executivo da CNT
Operario ttrtll
Operario de frigorlflco.
Militante de balrro
Operario grafico
Mecanico
Empregado da industria autoaotriz
Torneiro mecanico
Operario raetalurgico
Operario grafico
Empregado do comercio
Operario da construgao civil
Medico e dirigenta do
sinaicato Medico do Uruguai

Winston Mszzuchl
Ary Cabrera Prates
Eduardo Chlzzola
Cerardo Gattl Antones

06. Jose Hugo Mendez

15.06.76

07. Ruben Candla

06.06.76

08. Lecn Duarte

13.07.76

09. Walner Bentancour
10. Adalberto Soba

03.09.76
26.09.76

11. Pablo Errandonaa
12. Washington Cram
13. Miguel Aagel Moreno

26.09.76
28.09.76
IP.10.76

14.
15.
16.
17.
18.
19.

19.10.76
02.10.76
04.10.76
04.10.76
31.12.76
19.05.76

20.
21.
22.
23.
24.

Carlos Rodriguez Mercader
Bernardo Amone
Washington Quelrg
Segundo Chejenian
Carlos Hernandez Machado
Manuel Liberoff
Jorge Gongalves Busconi
Lujan Sosa Valdez
German Garcia Calcagno
Maria Manciro
Mary Luppi

14.04.77
23.04.77
12.05.77
08.06.77
10.06.77

Ralojoelro
Grafico
Fotografo
Funcionarla
Bibllotecaria

25.
26.
27.
2 8.

Luis Martinez Santoro
Pedro Alfaro
Jorge Hernandez Rodriguez
Elena Lcrena

29.07.77
11.08.77
23.08.77
21.12.77

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Alfredo Bosco
folanda Casco
Raul Bo re Hi
Aida Sanz
Gustavo Golcochea
Atallba Castillo

21.02.77
22.12.77
22.12.77
23.12.77
23.12.77
23.12.77

35. Miguel Rio

24.12.77

36. Castro

28.12.77

37. Raul Gambaro

27 12.77

38. Gustavo Arcs

27 12.77

39. Carlos Cabezudo

30.12.77

<0. Cellca Gomez
41. Jorge Martinez Hozminogue
42. Ary Severo

03.01.78
21.01.78
24.01.78

<3.
14.
15.
16.

24.04.78
05.06.78
OS.06.78
13.08.78

Beatrix Anglet
Raul Olivera Cancels
Fernando Diaz de Cardenas
Felix Bentin

Metalurglco
Pintor da construgao civil
Operario
Enpregada em estabelecisento
educaclonal
Bancario
Funcionarla admlnlstrativa
Funclonarlo admlnistrati to
Enfersielra
Qperarlo na industria qulziica
Operario em canavial e carpintelro. Fundador e dirigente
da Uniio do Trabalhadores
Agucareiros de Artigas - OTAA
Operario da indGstria de
plasticos
Operario em canavial a
dirigente da UTAA
Operario textil. Dirigente
da Federagao Administrativos
da Industria Textil - FAIT
Operario textil. Dirigente
da FAIT
Professor secundarista
Funcionarla admlnlstrativa
Pintor da construgao civil
Operario em canavial a
dirigenta da UTAA
Fuaclon&ria de fibrica
GrSflco
Grafico
Trabalhador rural. Membro a
fundador da UTAA
Tapaceiro a carplnteiro

17. Jose Luis Urtasun

13.08.78

1979
18. Alfredo Loza

15.03.79

Enfenmlro a mi lit ante slndlcal da Associagao doa
Funcionarlos do Hospital
das Cllnicas

1977
19. Gustavo Insaurrale

28.03.77

50. Nelson Santana

28.03.77

FunclonSrlo do Sindicsto de
FUNSA. Professor
Operirio da FUNSA

Mo Paragual

- Jt CHILE: DIRXCTHTES SIMOICAIS DESAPAKECIDOS DEPPIS DE PKESOS 1973-1976
SI. Luis Eduardo Gonzalez

Operirlo da indfiatria de
plasticos. D1rlgente da FEUU

52. Luis Arlgon

Empregado do comerclo e dirlgente da Pederagao de
Operarlos e Empregados do
Comercio e da Industria-FTJECI
Bancarioe dlrlgente da
Associagao dos Empregados
Bancarios do Uruguai - AEBU
Metalurgico
Professora e dlrlgente da
Pederagao Uruguaia de Magls-

53. Julio Escudero
54. Uvagennwn Chavez
55. Elena Quinteros

28.05.76
28.06.76

56. Oscar Tassino

19.07 77

57. Oscar Ballnas
58. Rlcardo Blanco

15.01.70

Punclonario das Usinas Telecomunlcaclones del Estado e
dlrlgente sindlcal de AUTE
Bancarlo
Punclonario das Usinas Teleconunicaciones del Estado
do nuniclpio de Soriano.
Dlrlgente do Plenario
Interslndical de Mercedes

Data do
Desaparecliaento Cargo Sindlcal e Proflssao
01. Jorge Eladio Altamirano
Vargas

15.09.73

Secretario do sindicato campones de Puerto Octay

02. Luclo Kenan Angulo
Carrillo

15.09.73

03. Jose Neicul Paisil

16.09.73

04. Rene Burdiles Almonadd

16.09.73

05. Arturo Chacon Salgado

17.09.73

06. Jose Mateo Vidal Panguilef
07. Carlos Zapata Aguila

17.09.73
17.09.73

Presidents do sindicato campones Libertador. Assodado
da U.O.C. Puerto Octay
Dlrlgente do sindicato
comunal "Onion de- Puyehue",
assoclado a Pederagao
Catrihuala de Osono-Ranquil
Secretario do sindicato campones O Libertador. Assodado
da O.O.C. Puerto Octay
Secretario do comite Union
Campesinos de Maule, ccmuna
San Pablo
Dlrlgente provincial da CUT
Presidente do sindicato campones de San Pablo
Dlrlgente campones de Linares
do Sindicato Nuevo Horizonte.
Assodado da U.O.C.

08. Jose Gabriel Campos Morales 18.09.73
09. Anselao Antonio Canclno
Aravena
10. Plutarco E. Coussy
Benevides

18.09.73

Dlrlgente campones de Linares

21.09.73

Ex-dirlgents da CUT, da proving i a Los Angeles. £*»• dlrlgente control Central
Hldroeletrlca El Toro

11. Nibaldo Cayetano Seguel
MunOl

27.09.73

12. Cesar Avila Lara

27.09.73

Dlrlgente da CUT de Los
Angeles e dlrlgente da construgao civil
Dlrlgente provincial de
SUTE em Osomo

1974
13. Gerardo Isaael Rubilar
Morales
14. Alfredo Rojas Castaneda
15. Jose Luis Baasa Cruces

25.01.74
04.03.74
09.07.74

18. Enrique Segundo Toro Romero 10.07.74
13. Maximo Antonio Gedda Ortiz 16.07.74
- V Xy

10. Newton Morales Saavedra
10. Arturo Barrla Aranada

13.08.74
28.08.74

Ex-dlrigmnte Juvenil da CUT
Dlrlgente sindlcal da FFEE
Dlrlgente da construgao.
Pederagao Juvenil
Dlrlgente operirlo da FFEE
Ex-dirigente dos jomallstas
da TV
Ex-presidents da SUMAR
Ex-dirigente de associagao
de professores

.7520. Isldro Hlguct Arn^el Plzzaro
Manlconi. 19.11.74

□Irlgente caepones regional

43. Juan Antonio Glanalli
Company

26.07.76

Ex-dirigente de professores
da SU1E

44. Nicolas Alberto Lopez
Suarez

30.07.76

Dlrigente da fedaragao sineira CUT

05.08.76

Ex-dlrlgente slnelro da
Oflelna Saliterra Pedro de
Valdivla

1975
21. Rodolfo Axturo Marchant
Vlllaaeca
22. Ezequiel Ponce Vlcenclo
23. Alonso Fernando Sahonna
Chavez

02.01.75
24.07.75

Ex-presidente de EKAMI
Dlrigente nacional da COT

45. Gabriel del Rosario
Castillo Tapla

08.09.75

Ex-dlrlgente Juvenll da COT

12.'>9.75

46. Jose Eduardo Santander
Miranda
47. Victor Hugo Morales
Mazuela

06.08.76

24. Lois Eduardo Vega Ramirez

09.08.76

25. Luis Reman Trejo Saavedra

15.09.75

Ex-dirigente municipal de
La Clatema
Vice-presidents da Confederagao Ranquil
Dlrigente de 0.0. Municlpales
de Curlco

26. Jose de Carmen Sagrado
Pacha co

03.11.75

Ex-dl rl gente operixlo da
conatrugao

48. Pedro Eduardo Sllva Bustoe
49. Jorge Salgado Salinas

09.08.76
09.08.76

27. Huafeerto de las Rlaves
roentas Rodriguez

04.11.75

Ex-dlrlgente da COT

1976
28. Cesar Domingo Carda Cuevaa

Jose Corvalin Valencia
Mario Jesus Julca Vega

09.08.76
09.08.76

19.03.76

29. Bernardo Araya luleta

02.04.76

Ex-dlrlgente da Confederagao
Indigene Camponesa
Ex-dlrlgente e fundador nacional da COT

Presldente do slndicato da
eapresa construtora
"Etchenique Hurtado"
Ex-dlrlgente aunicipal
Ex-dl rigente da confederagao
de Ranquil, slndicato de
Colina
Ex-dlrlgente nunlcipal
Dlrigente de operirios zanlclpal

Anibal Ralmundo Riquelae
Pino

09.08.76

30. Luis Bmllio Rocabarren
GonzSlez

29.04.76

11.08.76
11.08.76

Carlos Mario Vlzcarra Cofra 11.08.76

31. Juan Ellas Cortes Alruls

29.04.76

Ex-dlrlgente da Associagao
de Professores e Empregadoe
da Oniversidade TCcnlca
Ex-dlrigente do Hospital
San Juan da Dlos

Miguel Nasal Quiroz
Vicente Atencio Cortes

32. Manuel Segundo Rocabarren
Rojas
33. Miguel Morales Ramirez

30.04.76
03.05.76

Ex-dlrlgente grifico
Dlrigente, presldente en
•xereleio de urn slndicato
8e trabalhadores na indfistria de bebldaa

34. Jaime Patrlcio Donato
Avendaiio
35. Victor Manuel Diaz Lopez
36. Juan Rene Orellana CatalSn

05.05.76
12.05.76
08.06.76

37. Hector Manuel Contreras
Rojas

Ex-dlrlgente de Chllectra
Ex-dlrlgente nacional da CUT
Bx-encarregado juvanil da
fedaragao Ranquil

28.06.76

38. Jorge Eduardo Solovera
Callardo

Ex-dirigente dos radiocontroladores

04.07.76

Bx-dirigente da federacao
do
T
metal
Ex-dirigente grifico
^""dlrlqente da federacao da
construgao
Ex-dirigente graflco
Dlrigente juvanil da fedaragao da construgao

39. Jose Vicente Toloza Vazquez 15.07.76
40. Raul Montoya Vilches
21.07.76
41. Guile mo Martinez Ouijfin
42. Juan Hector Moaraga Gareas

21.07.76
22.07.76

Ex-dlrlgente dos Gasflters
e da CUT
Ex-dirigente da CUT da Terauco
Ex-dirigente da construgao
em Arlca
Ex-dirigente slndlcal da FIAT
e ex-dirigente juvenll da CUT
Ex-dlrlgente de fotogravado

Juan Vlllarroel Urata

13.08.76

Julio Roberto Vbga Vega

16.08.76

Ex-dlrlgente de operirios
nunlcipal

Francisco Juan Gonslles
Ortiz

09.09.76

Armando Port!11a Port1Ila
Fernando Navarro Allende

09.12.76
13.12.76

Dlrigente da fedaragao da
construgao
Ex-dirigente da ENDESA
Dlrigente da federacao Stgo.
Matt. Ex-dirigente da CUT
Ex-dirigente da associagio
de professores de unlversidade do Chile
Ex-presidente de Chllectra
Ex-dlrlgente municipal

Juan Fernando Ortiz Letelir 15.12.76
Luis Segundo Lazo Santander 15.12.76
Rdctor Velez Ramirez
15.12.76
Llncoy&n Yalu Barrios
Cataldo
15.12.76
Llzandro Tucapel Cms Diaz

18.12.76

Dlrigente de funclonarios
municipals
Dlrigente de Cerro Blanco de
Polpaico
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SIG1AS
URUGUAI

GERAL
OIT
ORIT
CLAT
CIOSL
AFL

OrganlzafSo Intemaclonal do Trabalho
Organizagao Interaaericana do Trabalho
Confedaragao Latino-Amarlcana da Trabalhadorea
Con fade ragao Intemaclonal da Organlzagoaa Sindlcaia Li vres
Foderagao Americana do Trabalho (EUA)

ARGENTINA
CGT
OCH
SMATA
ACT
FOTIA
CTERA
CNT
ATE

Confederagao Geral dos Trabalhadorea
Unlao C^>ararla Metalurglca
Sindlcato da Mecanicos a Aflns da Transporte Autonotor
Aasoclagao Operaria Textil
Federagao da Operarioa a Trabalhadorea na Industrie Agucareira
Confederagao da Trabalhadorea na Educagio da Republica Argentina
Comiaaao Nacional da Trabalho
Aaaociagao da Trabalhadorea da Estado

BOLIVIA
COB
CONADE
FSTIO
CSOTC

Central Operaria Bolivlana
Comlte de Defeaa da Denocracia
Federagio de Sindlcatoa da Trabalhadorea Mineiros da Bolivia
Confederagao Sindical Onica de Trabalhadorea Camponeses

CHILE
COT
CSN
POT
UNTRACH
DINA
CNI

Central Onica dos Trabalhadorea
Coordenagao Nacional SindicalFrente Unitarla dos Trabalhadorea
Oniao Nacional de Trabalhadorea Chllenoa
Dlregao de Informagao Nacional (Pollcia Secreta)
Centro Nacional de Informagao (substltuiu dina)

CNT
UTAA
FAIT
FUECI
AEBU
MNL
FUNSA

Convengao Nacional dos Trabalhadorea
Uniao dos Trabalhadorea Agucareiros de Artlgas .
Federagio dos Trabalhadorea Adeinistrativos na Industrie Textil
Federagio de Operarioa e Eapreg&dos do Conercio e da Induatria
Assoclagao dos Empregados Banearioa do Uruguai
Movimento Nacional de LibertagSo (Tupamaros)
Fabrica Uruguaia de Pneus (Firestone)
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CPT
Confedergao Faraguaia da Trabalhadorea
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