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Um dos aspectos que nos permitem

diferenciar

processos de transição de.regimes autoritários para uma ordem
democrática diz respeito à forma, profundidade e "timing"

da

~udança política. O caso brasileiro tem sido tratado como tí
pico da chamada "transição pelo alto". Trata-se de um modelo
caracterizado pelo lento rítmo das reformas desencadeadas, pe
10 papel decisivo desempenhado pelas elites do regime
.,..

- .

1

tarlO e pelo carater moderado da mudança ~

autori
-

_ContrapondQ.:::se
as

duas outras modalidades - "transição por colapso" e

"transi

ção por retirada" - a via da transição controlada não implica
a rupturada ordem política, nem o desmantelamento do antigo re
glme.
1974,

'Assim, no Brasil, desde que, sob'o governo Geisel,

em

deslanchou-se o processo de "dist ensào lenta e gr-adua.L'",

teve início um longo percurso, que culminou com a instauração
da.Nova RepGblica atrav~s da eleição de um presidente
Esta caracterização,

civil.

embora pertinente em seus

·aspectos mais gerais, torna-se insuficiente quando o objetivo
da anál~se desloca-se da comparação entre tipos contrastantes
para ~ interpretação em profundidade de casos específicos

de

liberalização política .. Tal como já ·tivemos oportunidade

de

2

~
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ressaltar , a enfase no controle das elltes autorltarlas
bre o processo de abertura tende a superestimar os

so

aspectos

voluntaristas envolvidos na mudança do regime, reforçando uma
visão unilateral de seus principais mecanismos.

Eis

porque

Eli Diniz ~ professora e pesquisadora do IUPERJ (InstitutoUni
versitário de Pesquisas do Rio·de Janeiro)
lMainwaring, Sco t t .e Sha r-e, Donald', "Transitions from
Above:
Democratization in Brazil and Spain", mimeo, agosto de 1984.
2Ver Diniz, Eli, "A Transição política no Brasil: Uma
liação da Dinâmica da Abe r-t
ur-a!!
, DADOS, vo L, 28, n. 3,
pp. 29/346.
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preferimos optar por um outro tipo de abordagem. Segundo es
ta linha alternativa, a explicação da abertura reside na con
. fluência de·duas dinâmicas básicas: uma dinâmica de n~goclaçao
e de pacto conduzida pelas elites e uma dinâmic~ de press5es
e demandas irrad~adas da sociedade. Estas duas l6gicas
arti
culam-se através da atuação das organizaç5es políticas e
movimentos sociais.

Dest~ forma, a análise deve

dos

~ontemplar

tanto os esforços inovadores das elites dirigentes para a pre
servação de seu poder, quanto a capacidade de resistência
sociedade civil.

r mos

da

Tendo em vista estas considerações, podería

ver os desdobramentos da transição brasileira como a

re

~ultante do choque entre o projeto de mudança concebido pelos
mentores do regime autoritário e a vontade política das
ças que lhe opuseram resistência.

for

A partir deste

confronto,

a abertura caminharia por ,avanços e recuos, estes

representa

dos pelas ~~cessivas tenta~ivas do regime de não perder a lnl
ciativa da ação para os g;upos oposicionistas, mantendo
o
processo de mudança sob estrito controle.

Esta estratégia de

concessõ~s graduais ~s forças democratizantes dentro dos

mar

cos da preservação do regime to~nou-se, porém, crescentemente
inviável. A partir de 1980, aguçou-se a instabilidade
que
lh~ era inerente, culminando com a desintegração da ordem au
toritária.

Para esse' desf~cho, foi decisivo o papel das

ticas eleitorais e dos partidos políticos.

pr~

A preservação

da

arena eleitoral refletiu uma escolha das elites dirigentes do
período pós-54.

Como é sabido, uma das particularidades

regime autoritárib brasileiro consistiu na ausência

do

de

uma

ruptura ~rástica com a fas~ precedente, maritendo-se,embora
sob controle, o funcionamento das instituições

representati

vas e dos procedimentos eleitoriis. No decorr~r do tempo, o
processo eleitoral evoluiu, porém,segundo uma dinâmica
pr~
pria, transcendendo de fato os limites impostos pelo regime.
Da mesma forma, os partidos, criados pelas elites autoritári
as para fornecer-lhes uma base de sustentação e legitimar

a

~ordem em vigor, escaparam-lhes do controle, terminando por de
sempenh ar- a contento suas funções de canalizar as preferênci
as reais do

eleitorado.

Assim é que a insatisfação

geral

com o regime, a oposição ao governo militar e enfim o repúdio
ao autoritarismo puderam expressar-se através dO sistema

par

3

tidário.

Esta capacidade dos partidos de exprimir o protesto

popular foi um dos fatores cruciais para a erosão do

regime.

Efetivamente, a capacidade de resistência da sociedadé

civil

encontrou ~i um espaço para manifestar-se e crescer at~
ponto de colocar em xeque as forças situacion~stas.
~tros termos, a despeito de termos experimentado um

o

Em

ou

processo

de transição pelo alto, os grupos anti-sistema conseguiram _a
~ propriar-se dos partidos de oposição; transformando-os em in~

I

trumento de seu protesto.

Apesar de sua debilidade

ta,· as organizaç6es partidirias fortalecera~se,

~~onomia

congenl

ganhando

au

Efetivament~, o que se observou entre fins

de

e viabilizando a transição.

1982 e inicio de 1985 - qu~ndo o Col~gio Eleitoral,
cuidado
samerrt e
pr-ep ar-e do, at r-avés de toda a sorte de artifício
le
.

I

gals, para garantír a vitória do candidato situacionista

ele

-

ge o nome apoiado pel~s forças oposicionistas - foi o' grande
avanço _da capacidade de contestação da sociedade civil.
ás, desde 1974,

Ali

os resultados eleitorais vinham revelando, c~

mo num jogo soma zero, os ganhos relativos do partido
cionista, paralelamente
do r-e ga.me

•

às perdas do partido de

oposi

sustentação

A r-e f'or-ma de 1979 que instaurou o p Lur-Lpe.r-t i.da
r-Ls

mo não trouxe para o goverho os beneficios esperados.
.

Entre

I

fins ~e 1983 e início de 1984,

o movimento da oposição a

vor das eleições diretas para presidente adquiriu força
cente.

fa
cres

Os partidos de oposição, sob a liderança do maior

de

les, o PMDB, conseguiram articular uma frente anti-regime, re
.veLaridogrande capacidade de mobilizar apoio popu Lar,
tendo
a campanha assumido proporção inesperadas.
movimento da sociedade imp5s-se.

Desta forma,

o

Dotado de um potencial

de

autonomia que surpreendeu as elites dirigentes e revelando-um
teor inovador _singular, transcendeu os estreitos limites
ordenamento legal definido pelo regime, contribuindo

do

decisi

vamente para sua erosao.

r

evidente que a transição não chega ao

seu

ponto terminal com a derrota do regime autoritário, senão que
se inicia uma nova fase.

A questão central passa .a ser

-a

de como instaurar ef~tivamente no pais uma ordem democr~tica.

4

Neste sentido, algumas perguntas se colocam.

Terão os

parti

dos, os sindicatos e os movimentos sociais condições de

re

forçar os ganhos alcançados, consolidando e ampLiando o

espa

ço conquistado? Saberão os partidos manter a autonomia,
a
vitalidade e o vigor revelados nos filti~os anos de
vig~ncia
do autoritarismo?

Ou 'estarão os indícios desse primeiro

ano

de exist~ncia da Nova Repfiblica apontando numa outra direção?
Como estão se comportando alguns setores estratégicos como os
militares e o empresariado?

Estas são algumas das

questões

a que procuraremos responder.

'---o __
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Os Partidos e o Congrésso:
,

Como vimos, nos anos que precederam a der
rocada do regime autorltárío, as organizações políticas, prln
cipalmente os

partidos e o Congresso, transformaram-se

pro

gressivamente numa arena primordial para o desenvolvimento do
processo de transição.

Tal evolução ocorreu paralelamente ao

fortalecimento da sociedade civil, que alcança níveis

sempre

maiores de complexidade e densidade organizacionais. Muito em
bora relativamente desvinculados, o movimento dos partidos

e

I

o da sociedade, a partir d~ um dado momento, passariam a
verglr na crítica ao situacionismo.

Para tanto, a

con

flexibili

dade e o desenraizamento social dos partidos parecem ter tido
um peso considerável.
)

Em outros termos, o relativo

desarrai

gamento e a consequente falta de rigidez ideológica favorece
ram-lhes a função de expressar a dinâmica social fundamental
calcada na aceitação ou, inversamente, na recusa do
sistema
político em vigor. O ~xito da transição no Brasil foi,
em
grande parte, a resultante da conciliação entre difenmtes for
ças políticas e distintas tend~ncias ideológicas.

A

possibi

lidade de formar uma grande, frente contra o autoritarismo foi
decisiva.

Portanto, a não radicalização e a não

polarização

das posições ao nível dos partidos permitiriam a c~iação

de

um espaço para exprimir as qspirações da sociedade a favor da
mudança do regime político.

5
Instaurada a Nova República, um novo
mento se inicia, marcado pela definição de uma
lidade política mais aberta e pluralista.

mo

instituciona

Para alcançar esse
;

objetivo, uma das condições essenciais é a estruturação de um
sistema partidário capaz de representar os diferentes
segmen
tos e de canalizar os~conflitos e cliv~gens de uma

sociedade

com um alto grau de diferenciação econômica e social.
trata mais de expressar o sentimento·de repúdio a

Não se

um

dado

regime,. mobilizando a oPinião pública na luta contra o

siste

ma dominante.

Agora, o movimento é de afirmação de

de e não de negação de um dado estado de coisas.
gia de frente, centrada na capacidade

identida

A

estraté

de articular

amplas

coalizões, conciliando tendências e atenuando a~

dissidênci

I

as, já não basta.

O desafio do momento decorre das

no sentido da organização :de um espectro~deol6gico
.

.

I·

.

pressoes
am

mals

pIo e diversificado, caraqterizado pela definição de posições
mais precisas e pela procura de uma maior clareza e nitidez
de orientação.
Observando-se, porem, o prlmelro ano
Nova ..
República, este não parece ter sido o caminho
.pelos
partidos em vigor.
.
,

da

escolhido

O PMDB - partido majoritário e prin

cipal integrante da Aliança Democrática criada para

garantir

a sustentação parlamentar ~o governo - não tem desempenhado a
.contento esta função.

Recusando-se a.assumir·sua nova

condi

ção de partido no governo, hesitou .entre uma·postura de

OfilS

sões e de crític~ aberta, evitando comprometer-se com as
de
cisões do governo. Este padrão permaneceu relativamente cons
.tante, alterando-se apenas por ocasião do último pacote econô
mico que instituiu a nova moeda, o cruzado, com o chamado pl~
no inflação zero.

A adoção de uma prática de omissão manife~

·tou-se logo ao instaurar-se o novo governo, quando o preside~
te solicitou ao partido maj.oritário que assumisse a

coordena

ção das atividades necessárias à articuiação do pacto democr~
tico .. Ao recusar-se, o PMDB abriu mão do controle sobre
impo~tante arena de negociação, alheando-se de uma

respons~

bilidade que poderia trazer-lhe alguns ganhos em termos
visibilidade política.

uma
de

O retraimento, o imobilismo e a perda

da·iniciativa da ação para o Executivo desencadearam um·
to porém ininterrupto processo de esvaziamento, que

len

culmina

6

rla com as perdas relativas do partido nas eleições
pais de 1985.

munlCl

Como é sabido, se o grande perde dor destas

leições foi o antigo partido de apoio ao regime militar,

e
o

PDS, por outro lado, o PMDB não conseguiu prosse~uir em
sua
marcha ascendente. Até 1979, este partido deteve o monopólio
do voto oposicionista.
ria das capitais.

Em 82, obteve a vitória. na

grandemaio .

Já em 1985, embora o PMDB tenha vencido em

19 das 25 capitais (76%) e em 110 das 201 prefeituras

(54,7%)

nao se pode esquecer que perdeu em capitais estratégicas,
(

mo são Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza.

Em

co

outros

termos, ganhou as eleições, mas perdeu espaço e com isso teve
'seu poder de barganha reduzido.

Em grande parte, essa

perda

de espaço refletiu o avanço de partidos situados à sua esquer
da, como o PDT e o PT, que conseguiram atrair o voto oposi cLo
nista, assumindo uma postura mais agressiva e uma
mais contundente.

retórica

Desta forma, em termos de tendências,

o

que se depreende dos resultados eleitorais é o crescimento do
PT e do PDT, paraielamente ao declinio do PMDB.
aqueles. são partidos de base r-e gi.ona
L,

Entretanto,

que ainda nao se

pro

jetaram nacionalmente:
Se considerarmos o debate em torno
grandes questões nacionais, notaremos também o
dos partidos.

das

retraimento

Assim, por exemplo, na discussão sobre a

cons

tituin±e e a nova constitulção a ser elaborada no próximo ano
observa-se uma lacuna quanto à posição de 6ada partido
o teor e o alcance das
reformas pretendidas.
.'

sobre

Aliás,
o debate
.

sobre o tema tem se fixado na forma da constituinte, se
·gressual ou, ao contrário, exclusiva, relegando-se a

con

segundo

plano a questão não ~enos polêmica relativa ao conteúdo

da

constituição. Da mesma forma, os prlmelros debates em torno
da reforma agrária mobilizaram os órgãos de classe patronais
e as associações rurais, sem que os partidos assumissem
posição clara.

Esse ab sent ei srno

:

uma

situa-se num quadro mais am

pIo marcado pela ausência, ao nivel dos partidos, de uma age~
da,de mudanças sociais. substantivas.
I

Não há uma

definição

•

progrillmtica.
capaz de permitir a diferenciação de posições quan
to

ao direito de greve, reformulação da legislação

..• .

sindical

e trabalhista, mudança da estrutura agrarla, entre outras
formas.

re

..
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Em outras
quém das responsabilidades
crise de identidade,

do momento

que os impede

e inequívoca

às questões

de contrasta

com a exigência

dos por parte

uma grande

mais

de eleitores

nhas e diretrizes,

crescem

lhe darem

controvertidas.
de perfis

da baixa

capacidade

as Lnc er-te za s quanto

são tomadas

de paralisia
fluenciado
opinião
em todas

os partidos

políticos
Essa

os eleitores.

realizadas

antes

as capitais,

de

predominou

imagem

a importância

das

que

ao invés

As

re

decisões
Assim,

sinais

ativo

negativos

disfavorável

tem

ln

que as pesquisas

aspecto,

de

adaptar-

de 85 mostraram

do voto.

mu

lances

de
que,

ao voto nos
houve

can

uma, rever

de 82 o peso da sigla

na orientação

no Rio de Janeiro

.agregaçao

cada vez malS

a tendência

,Sob. esse

de

Tais tendências

emítem

das eleições

são, já que até as eleições

palmente

li.

diante

procurando

Não é sem razão

~ didatos. e não no partido.

nas confirmaram

clara

de

e parlamentar.

de um governo

e estagnação.

era determinante

premência

aos· rumos

do Executivo.

partidária

com a imagem

e empreendedor,

à transição,

as iniciativas

fora da arena

contrastando

uma

diferencia

Na verdade,

que se vão delineando.

sobretudo

e

dos grandes

política.

submetem-se

-se às tendências

vivendo

Esta ambigüida

nítidos
pela

a

de questões.

a situação

o tom,

estão

de dar uma resposta

Os partidos' estão a reboque

vão redefinindo

fletem

político,

pressionados

Diante

danças.

os partidos

que lhes permitam. orientar-se

diversidade

dos partidos,

palavras,

partidária

Os ,resultados

do voto personalizado,

das ur
prlncl

e em São Paulo.

-Se pensarmos

que a instauração

de

uma or

dem derrocr-àt
i.caexige, além da ampliação das 'liberdadescivis, a revitali
zaçào do .s.i.stereapàr1:idárioe a devolução das prerrugativas do' Congresso,
tornam-se evidentes as.dificuldades com que nos depar-arros
. Em outros ter
lIDS,

corroviabilizar a democracia na ausência de partidos fortes, eis

pergunta

3 -

a

que se coloca.

O Empresariado
Como

já tivemos

oportunidade

de

res.saltar,

8

..

um aspecto essencial do processo que levaria ao fim do reglme
autoritário no Brasil foi a formação de uma ampla coalizão ln
tegrada por diferentes setores da sociedade, cuja unidade

se

ria assegurada pela aspiração comum de instauração de uma

or

dem democrática.

in

Entre os grupos que progressivamente se

corporariam a esta frente, o empresariado viria a destacar~se
com um dos principais críticos da experiência autoritária.
tom incisivo de tais críticas, sobretudo a partir de

1978,

levou a que se atribuísse ao inconformismo empresarial um
so decisivo no desencadeamerito da transição.

O

Assim ~

p~
que,

nos meios jornalísticos e acadêmicos, difundiu-se a id~ia

de

que a ruptura da aliança deste setQr com o Estado autoritário
teria determinado o esgotamento das condições de legitimidade
do regime,minando suas bases de sustentação e ameaçando
sobrevivência.

sua

Entre os principais formuladores desse

tipo

de interpretação, destaca-se Bresser Pereira, autor de

inGme

ros trabalhos sustentando este argumento.

Segundo este ponto

de vista, .o protestodo empresariado - que se manifestou,
primei~o momento,

através da campanha contra a

num

estatização

da economia e, posteriormente, através do movimento pela red~
mocratização do país - expressaria um projeto da burguesia em
busca de um r-e g i.me político mais adequado à satisfação de seus
interesses, que já não podiam ser atendidos urnavez

cessada

a prosperidade econômica t~pica do período conhecido por
lagre econômico.

Além.disso, o desencanto com o

mo não seria apenas circunstancial.

Refletindo o

ml

autoritaris
amadureci

mento ideológico da burguesia, fruto do grande avanço do
pitalísmo ao longo dos Gltimos vinte anos, teria raízes

ca
malS

profundas, expressando efetivamente um grau mais avançado· de
consciência política e a formulação de um projeto de
hegemo
nia burguesa.

(3

)

( .3")Emvários de seus trabalhos Bresser Pereira desenvolve es
se tipo de argumentação.
Ver principalmente,
Pereira~
Luiz Carlos Bresser. O Colapso de UrnaAliança de Classe;
Rio de Janeiro, Editora Brasiliense, 1978; "Seis
Interpretações sobre o Brasil", DADOS, vol. 25, ·n? 3,
1982,
pp. 269~306; Development and crisis in Brazil, 1930-1983,
Boulder, Co, Wes~view Press, 1984, principalmente capo 9;
"Os Pactos Políticos Possíveis Depois da Rederrocratização",
.m.imeo , 1985.

,-,-
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Em inúmeras ocaSloes, já tivemos

oportunidade

de discordar deste tipo de explicaçãof4) Segundo nosso

ponto

de vista, as atitudes de protesto da classe empresarial,

que

t~m inIcio no governo Geisel e se intensificam a partir

de

fins.dos anos 70, não podem ser interpretadas em termos

de

uma ruptura radical com o'regime, embora tenham

~ontribu!do

para aprofundar sua crise de legitimidade e reforçar o mOVlITBn
to oposicionista.

Inicialmente, seriam preponderantes as crI

ticas ao governo, procurando~se paralelamente manter a possibilidade de recomposição com

O'

regime.

A t~nica da

atuação.

do grupo consistiria em procurar preservar sua posição de alia
do potencial, muito embora reivindicando mais espaço para
-

~

•

I

•

_.

•

•

a
•

'expressao polltlca de seus lnteresses atraves'da lnstltuclona
lização de novo tipo de relacionamento e de novas formas
conviv~ncia entre os setores
público . e privado.
,

de

Posteriormen

te, as diverg~ncias seriam acirradas, porém tolhidas em

seu

!mpeto renovador, dada a heterogeneidade do setor e a ausência.
de uma;plataforma comum entre os vários grupos
ta forma, a relativa unidade doempresariado

empresariais.
Des

industrial,

sob

a égide do capital monopolista, em torno da bandeira da
ralização política, teria um sig~ificado restrito, na
-'

libe

medida

em que não expressou um copsenso em torno da redefinição

das

regras do jogo político. Na verdade, os industriais, através
de suas L'i.de r-ançe-s+maé
s expressivas, não chegariam a formular
um projet-o~ternativo
/
tica.,./'

Esse tipo de limitação não tem uma
·conjuntural.
país, o

po Lf
-

de transição para uma nova ordem

natureza

Ao longo dos principais surtos industriais

ernpr-e sarxiado

do

chegaria a alcançar considerável grau de

autonomia ideológica face às demais frações dominantes.

Não

obstante, a definição de um perfil próprio ou de uma identida
de grupal não significa a formulação de um projeto de
nação po lItica.

As diferentes frações empresariais

domi-

evoluiriam

para um padrão altamente diferenciado e setorializado de

de-

El·"
. do e Tr-ansa.ç
. ao
- P011t1ca
~.
. Pro
1,
Empr-esar í.a
no Brasí.Ir
b1emas e Perspectivas", IUPERJ, Série Estudos, fevereiro de
1984; ''O Empresariado e o Momento PolItico: Entre a Nost aL
gia do Passado e o Temor do Futuro", IUPERJ, Cadernos
de
Conjuntura, n9 1, outubro de 1985 ..

(4) D··
ana z ,
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,

"mandas, sem a explici tação de um programa" global capaz de inte
grar os vários segmentos da classe em torno de uma
unificada.

proposta

Historicamente, a ação unitária em torno de

.

obj~

tivos políticos teria sempre uma significação conjuntural,rom

-

pendo-se a unidade uma vez cessadas suas causas mais
tas.

imedia

Tal instabilidade está em grande parte associada ~ fal-

ta de consenso em torno da forma" de ordenação
burguesa no país.

da

sociedade

Posições liberais quanto ~ gestão da econo

mia coexistiriam com o apego ~ herança autoritária-corporativa
da legislação sindical.

A condenação do gigantismo

estatal

• conviveria com a aceitação e valorização da intervenção do E~
tado como fator de contenção do conflito, sempre "que ~ confrcn
to capital-trabalho,

adquirindo uma dinâmica própria,

ameaç~

va transgredir os princípios e regras consagrados pela ordena
çãó corporativa.

I

A observação "do comportamento do

empresariado

face ~"atual conjuntura, em que os contornos da nova ordem po
lítica começam a se esboçar, não fornece evidências de urnamu
dança radical de atitude face ~s reformas em andamento.
A int~graç~o do empresariado ~ frerite democrática expressou sem dúvida isua adesão ao objetivo comum representado pelo fim do autori tarismo.

Em nome "desta meta, aliou-

se aos demais setores interessados na instauração de um
reglme.

Naquele momento,

áS

diferenças foram colocadas em se

gundo plano, ddLui.ndo+
se na aspiração cole-ti
va pela
do sistema.

novo

Tratava-se, então," de combater um inimigo

mudança"
comum,

o que invariavelmente leva ao predomíni~ dos fatores de
con
vergência. A fase de destruição de um dado estado de coisas
obedece a uma lógica centrípeta.

A unidade de propósitos

tava, porém, restrita ao repúdio ao passado.

Se havia

es

acor-

do quanto ~ recusa do autoritarismo, o mesmo não ocorria

em

relação
~ sociedade a ser construída. Quanto a este ponto,
não se poderia mesmo obter "consenso. Como administraras t.rens
formações por todos desejadas, qual a direção, o ritmo,o
teúdo e o alcance das mudanças a serem implementadas, eis

con
al

gumas das questões mais controvertidas, em torno das qu~is se
"

"

explicitariam as principais divergências entre os vários inte
grantes da coalização anti-autoritária.

Estamos num

momento
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em que as forças cientrífugas começam a ser preponderantes.

f

então que se coloca o problema relativo ao grau de dissensocom
patível com a tarefa de negociação em torno das reformas pri~
rltárias.
No queOdiz respeito aos empresários; sua lnser~
çao nesse debate deixa a descoberto sua ambiguidade básica. En
tre aoretórica francamente progressista

quando o movimento

democratizante tornou-se irreversível -- e a recente

reaçao

conservadora, um dos elementos de continuidade está representado pela postura do setor. diante da questão operária. O

que

se observa é a persistência de uma visão que tende a afastarse dos padr6es pluralista~ e liberais, quando o que está
pauta são as mudanças que omais diretamente afetam seus

em
inte

re-sses,tais como as reformas da legislação trabalhista e Sln
dical ou ainda a reformulação da atual lei de greve.

Contras

tando, porém, com o predomínio de uma atitude conservadoraquan
to à tais reformas, o comportamento" dos empresários

durante

as greves desencadeadas pelos sindicatos operários, a

partir

-

de 1978, revelou certa abertura as demandas dos trabalhadores.
Considerando-se os setores industriais mai.s

mo

I

dernos, orepresentados pe Las indústrias automobilística, siderúrgi"ca, eletroeletrônica é a de bens de capital,
verificaremos

a

generalização da prática de negociaç6es diretas,
superando,
frequentemente, os estreitos limites impostos pela legislação
em vlgor.
-momentos.

Quanto à política salarial, podemos detectar

três

O primeiro, que se estende de 1979 a 1981, caracte

riza-se pelo apoio do empresariadoa

urnapolítica

salarial

mais flexível. O segundo, que se desdobra entre 1981 e 1983,
apr-esenta=se unar-ca do por sua adesão a urnapolítica mais
res
tritiva de arrocho salarial.

Finalmente, a partir de

observa-se a evolução" no sentido de urnaprática mais
quanto aos conflitos salariais.

1984,
liberal

Cornosalienta Wilma Keller,a

observação das cláusulas salariais fixadas nas

negociaç6es

ocorridas entre os anos de 1983 e 1984 revela que os

limites

estipulados pela legislação recessiva foram sempre ultrapassa
dos, quer

através da concessão de "abonos

de

emer>gência",

quer através de reajustes correspondentes a 100% do INPC para
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as faixas

até 10 salários

são de antecipações
tuir, na prática,
de.

Em alguns

mínimos,

trimestrais.
apesar

casos,

ou ainda
Estas

da proibição

houve

choques

através

da conces

terminaram

legal,

a

por insti-

trimestr~lida

entre a direção

da

FIESP

I

e o Ministério
.

.

-

do Trabalho,

vlndlcaçoes

trabalhlstas.

negociações

coletivas

cânico

paulista,

reivindicações
do número

este

"(5)

Quando

verifica-se
operárias,

total

coletiva~.fixadas

expressivo

processo

as bases,

torno

de descentralização

das negociações,

atra

estabelecidos

deflagradas

ao nível

pelo

setor

de cada

em

metalúrgico

do movimento

empresarial

su

ou seja,

as empresas

desencadeada

a mais

chegando

metalúrgicos

reune

automobilística,

de só negociar

os 22 sindicatos

siderúrgico,

e

as dos ramos

de

posi~ão

A
as
de
em

do grupo ·ll,t-da
FIESP.'

empresariais

metal-mecânico

mo

paulistas. (7:,

firmaram

a t r-avâs

do

de são Paulo)

sobretudo

53

a paralização

cidades

do Estado

durou

da história

a envolver

de oito

das Indús~rias

e indústria

longa

e

individualmente.

no dia 11 de abril,

como

do ABC,

consideradas

do setor metalúrgico,

tomobilístico,

nas

entre. a cúpula

da exigência

Este grupo

atendidas,

po

(Federação

autopeças

ou parcialmente

aumento

acentuando-se,

sindical

indústriais

ao const~nte

de

foi mantido,

mais de 200.000
FIESP

das pautas

um

caracterizando-se

vimento

metal-me

esse padrão

A onda grevista,
dias,

a diversificação

e

das

(6.)Nota-se ainda

Nas greves

r~m os, choques

a evoluçãO

no setor.

dos acordos

em 1985,

as rei;..'

se observa

paralelamente

convenções

paulista

em conter
.

nos 'setores a~tomobilístico

de demandas

v~s da difusão
presa.

preocupado

.

dos setores

e

au

eletro-eletrôni

(5)Keller, Wilma, "Reflexões sobre o Empresariado
e a Transi
ção Democrática:
A Questão das Relações de Trabalho (notas
preliminares)",
CEBRAP, outubro de 1985, mimeo, p. 32.
(6)Id'em, l"b"d
l em, p. 34 .
(7)

;

-

b

-

.

~ Esta e as demals observaçoes
so re a atuaçao do empresarl~
, do diante das greves de 1985 baseiam-se em estudo que
rea
lizamos naquele ano.
Ver Diniz, Eli, "O Empresariado
e o
Momento Político: Entre a Nostalgia do Passado e o
Temor
do Futuro", op. cit .. pp.13
Ç'I 24.
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co, tendo

sido criado

ções entre
(8 )
sentados.
negociação

com o objetivo

industriais e operários
Os trabalhadores,

direta

entre

de cada categoria

de coordenar

as

dos setores

nele

por outro

os sindicatos

industrial.

lado,

repre-

defenderam

patronais

O argumento

negocla

e

a

operári9s

utilizado

chamava

do

14.

I

a atenção

para

a heterogeneidade

te, englobando
nacionais,
acordos

desde

seria

os menores

sendo

índices

pazes de acomodar
. negociações

destas

Desta
pelo

e vantagens

empresas

a recuar

necessidade

de negociar

empresarial

teve,

porém,

meros empresarlos,
dos acordos

por se generalizar,

que

tornavam-se

lnca

eram

o que levava
isoladas

em separado.

para

insistindo

tanto

con

a

pelas

na

da cúpula
de

inú

adotar,

Este tipo de acordo

sido adotado

os

e~presarlals,

a resistência
Vlrlam

pa

de conceder

A intransigência

que enfrentar

nas

artificiais

Os dirigentes

progressivamente

tendo

basE

de suas posições,

em bloco.

Os

por

condições

greves

multi'

estabelecido

adicionais,

mais realistas.

porem, recusaram-se

prazo

Es

realistas.

tomando

forma,

teriam

a novas

grandes

a soluções

por baixo,

Estas

grupo

até as

já que os ajustes

empresas.

segulr aumentos

prática

nivelados

os conflitos

superiores

operários

de chegar

de aumento.

coletivas,

ra as grandes
salários

as micro-empresas

incapaz

acabavam

excessiva

a

acabou

pequenas,

(8)~ a seguinte a relação dos sindicatos integrantes do Grupo
14 da FIESP.
Sindicato da Indústria de Aparelhos
Elétricos,
Eletrônicos e Similares do Estado de são Paulo; S.I. de A~
tefatos de Ferro, Metais e Ferramentas em· Geral no
Estado
de são Paulo; S.I. de Artefatos de Metais não Ferrosos
de
são Paulo; S.I. de Artigos e Equipamentos
Odontológicos, Me
dicos e Hospitalares
do Estado de são Paulo; S.I. de Balan
ças, Pesos e Medidas de são Paulo, S.I. de Condutores Elétrl
cos, Trefilação e Laminação de Metais não Ferrosos do Esta
do de são Paulo; S.I. de Estamparia de }1etaisdo Estado de
são Paulo; S.I. de Forjaria no Estado de são Paulo; S.I. de
Fundição do Estado de são Paulo; S. I. de Funilaria e l"Dveis
de Metal do Estado de são Paulo; S.I. de Materiais de Iluminação no Estado de são Paulo; S.I. de Materiais e Equipa
mentos Ferroviários
e Rodoviários no Estado de são
Paulo;
S.I. de Mecânica do Estado de são Paulo; S.I. de Parafusos,
Porcas, Rebites e Similares do Estado de São'Paulo; S.I.de
Proteção, Tratamento e Transformação
de Superfície do Esta
do de são Paulo;S.I.
de Refrigeração,
Aquecimento
e Trata
mento de Ar no Estado de são Paulo; S.I. de Reparação
de
Veículos e Acessórios do Estado de são Paulo; S.I. de
Tre
filação e Laminação de Metais Ferrosos de são Paulo; Sindl
cato Interestadual
da Indústria de Máquinas (Sindirnag); Sin
dicato Nacional da Indústria de Componentes para
Velculos
Autornotores (Sindipeças) '; Sindicato Nacional da Indústria de
Tratores, CamUru1ões,Automóveis e Veículos Similares
(Sinfavea).
Keller, Wilrna,op.cí.t . , p.22.
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quanto

pelas

que um líder
retor

grandes

empresas

de projeção

superintendente

vado do país,

do Grupo

çoes

quer

solicitados,
de trabalho,

Ermírio

Votorantim,

para

salariais,

ção quer do governo,

jornada

como Antônio

veio a público

ção das negociações

reajustes

do setor metalúrgico.

a

sem qualquer

das entidades

muitas

empresas

uma das mais

de Morais,

o ma10r

defender

é

Assim

grupo

di
pr~

descentraliza
tipo

de interven

patronais.
aceitaram

Além

dos

reduzir

a

controvertidas

reivindica

-

.
dos operar1os.
Desta

forma,

do ponto

de vista

•

• das negociações

salariais ,os empresários

ta do parque

industrial

paulista

afastando-se

dos rígidos

ta, implantada

e 40

dos setores

já vêm, há mais

~r~ceitos
30

nos anos

da sistemática
po~

de 5

da legislação

e até hoje

de

anos,

trabalhis
9

em vigor.

I

i_

Quando,
rança

industrial

face

do novo .governo, como
da do período
sindical,

porem,
a certos

ã tona uma postura

itens

a reformulação

autoritário

implantada

se considera

da pauta

o primeiro

c?nservadora

de

lide

reformas

da lei de greve,

ou a reestruturação

durante
ma1S

a pos1çaoda

herda

da organização

governo

Vargas,

de resistência

à

vem
mudan

ça.

Tais
rante
classe
greve

as já referidas

questões
greves

empr-esar-i.a
I defendeu
não deveria

a greve ~olítica

foram
de 85.

discutidas

du

os debates,

a

de que o direito

de

Durant~

o argumento

ser absoluto
não

amplamente

e irrestrito.

se enquadraria

Nesse

noi princípios

sentido,
da

liber

(9)São as seeuintes as características
básicas do'
sistema
trabalhista
brasileiro,
consubstanciado
na'
Consolidacão'
das Leis do' Trabalho (CLT), de 1942: 1) urnaestrutUra sindi~al
Vertical de caráter coroorativista)constituídaDelos sindicatos mu
niciuais. federais estaduais e confederacõesnacionais.·desvinculada
dos locais de trabalho e submetida ao controle do l".Linistério
do Tra
ba.lho ; 2) um arnnl.o
coniurrtode direitos Leza.i.s
(e cor-tanto fora do
.camoodas neQOciacões coletivas) aue abraneem o salário-mínimo.
a
reP.Ulamentacãodo trabalho da mulher. entre outr-os3) um
relaciona
mento institucionalizado entre errorezedose emorezedoresaue
subire
te as disDutas à rrediacãodo Ministér40 do Trabalho e à decisão da
Justiça do Trabalho. imDedindo dessa forma.a nezoc.i.acáo. direta.
Maria He~a
Tavares de Almeida. "Novas Tendências'do
l'bvirrento
Sindical"; em Hélgio Trindade (org.), Brasil em Perspectiva:
Dile
mas da Abertura política, Porto Alegre, Sulina, 1982.
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dade sindical.

Em contraposição, para os líderes operários

o direito de greve deveria ser assegurado sem restrições.
Desta forma, serla incabível questionar a legitimidade e

a

legalidade de uma greve, sob a alegação de tratar-se de
greve política.

uma

'Segundo o líder sindical e presidente

PT (Partido dos Trabalhadores),
para os trabalhadores;toda

do

Luiz Inácio Lula da

Silva,'

greve é ~olítica, p01S,

quando

vitoriosa, reforça a combatividade da classe operária e

seu

poder de barganha.

tra

A lei não deve institucionalizar um

tamento diferenciado, caracterizando um dado tipo de

greve

como ilegítima ou ilegal e, portanto, como um caso de
Cla.

polí

Sendo um dir~ito reconhecido por lei, a greve deve ser

exercida sem limitações de ~atureza conceitual, como a
tinção entre demandas legítimas e não legítimas,

dis

colocando-

-se a legitimidad~ na depend~ncia do contefido -estritamente
econômico das reivindicações,

como sustentavam os empresári-

os.

o

go~erno interveio neste debate

elaborando

um anteprojeto, encaminhado pelo ministro do Trabalho
Presidente da Repfiblica, no dia 28 de maio.

O

ao

anteprojeto

propunha uma nova forma de regular as negociações

coletivas

de trabalho e o direito de greve, revogando os artigos
a 625 da CLT, a Lei n? 4.330,' de l? de junho de 1964,

611

o

Decreto-Lei n? 1 632, de 04 de 'agosto de 1978 e demais disp~
sições em contrário.

Segundo

o

ministro, a,lei proposta

verla ser entendida como um instrumento de mudança,

de

parcial

e de caráter transitório, que procurava antes de tudo

esti

mular as negociações, devendo a greve ser utilizada como

úl

timo recurso, depo~s de esgotadas todas as possibilidades de
acordo. Mudanças mais profundas só poderiam ser
das pela Assembléia Nacional Constituinte, já que

introduzi
implicariam

alterações na Constituição.
A análise do anteprojeto revela que ele consa
gra urnapresença ainda excessiva do Estado e do Poder
ciário na resolução dos conflitos trabalhistas,

assegurando

um espaço para a negociação direta entre patrões e
dos inferior ao espaço de fato conquistado pelas

Judi
empreg~

entidades
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rao ijo oanreâjo lôWgeXjo) ah Vpere_V_a aooaiA0V0P a Vo

mqa

bjooah) _abgVcnV_Vo ljn

"urs~ e-rj
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iVpqnavV pnVWVgdeopV) pVeo Xjhj9 hjperjo ljgépeXjo)
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mqan naerei_eXVâóao mqa eipanaooah) _enapV jq gacepehVhaipa)
v XVpacjneV lnjbeooejiVg- 11 Mnjlóa V eipanraiâáj) lagj %lnVvj _a
oaeo haoao) ijo oei_eXVpjo naoljio·raeo ljn cnarao

egacVeo)

Vgãh _a lnaran naoXeoáj _j XjipnVpj _jo ahlnacV_jo mqa
XelVnah _a co-dra _aXgVnV_V egacVg-

lVnpe

Mnjlóa V rjgpV _Vo

âóax lnareopVo iV Iae 0-521 lVnV jo ahlnacV_jo mqa

lqiV
bevanah

cnara ijo oanreâjo lôWgeXjo jq Vpere_V_ao aooaiXeVeo)

aolaX0

beXVi_j _ao_a V V_ranpçiXed) Vpã V oqolaioáj ljn 2/ _eVo
S

V _aheooáj ljn fqopV XVRoV_a b·WneXV-

-

MnjeWa V bjnhVâáj _a

a

Xjheooóao

Ajipai_j 31 ,Vnpecjo) 01 V hVeo _j mqa j

Vipalnj

fapj _j Jeieopãnej) j oqWopepqperj oqcane_j%lagjo ei_qopneVeo
WqnjXnVpevV jo no-mXa_-e
jdoorm o a _ebeXqgpV V -aXIjoxm _Vo U
cna
)rao- %DeiVghaipa) aopVWagaXa mqa jo WaiabéXejo XjiXa_e_jo la
)GV Ajiraiâáj AjgaperV) qhV rav panheiV_j oaq lnVvj _a
recçi
XeV) iáj _araneVh oan VqpjhVpeXVhaipa eiXjnljnV_jo Vjo XjipnV
pjo _a pnVWVgdj-

Ch jqpnjo panhjo) jo cVidjo _jo VXjn_jo iáj

_araneVh Xjiopepqen _enaepj V_mqene_j> lnjljopV aiXVheidV_V lagV AKG bje
pa%mqaopejiV_V lagVo ge_anViâVo oei_eXVeo_Vo lneiXelVeo aipe_V_ao

Ajiba_anVâáj

Lo

VhlgVhai

lnaoe_aipao

KVXejiVg _jo

(1/) Lo _aWVpao ah pjnij _V gae _a cnara aiXjipnVh,oa

QnVWV

ah :hohh.t,
Cge) "L ChlnaoVneV_j a j Jjhaipj MjgépeXj") jl- Xep-)ll02.14-

F

07

gdV_jnao _V Gi_ôopneV 'AKQG() AaipnVg LieXV _jo QnVWVgdV_jnao
'ARQ() Ajjn_aiVâáj KVXejiVg _Vo AgVooao QnVWVgdV_jnVo 'ALKAI>Q()
Wah Xjhj _enecaipao _a _eranojo oei_eXVpjo ,, hViebaopVnVh,oa
lqWgeXVhaipa Xjipn·nejo Vj mqa Xjioe_anVrVh qh

napnjXaooj iV

_eoXqooáj _V nabjnhV _V gaceogVâáj pnVWVgdeopV-

L

Jeieopnj

_j QnVWVgdj) ljn oqV rav) naVbenhjq oqV _eoXjn_àiXeV ah
âáj E eipanraiâáj ah oei_eXVpjo) Xjioe_anV_V lagj

nagV

Jeieopãnej

Xjhj qhV danViâV Vqpjnep·neV) mqa _araneV oan WVie_V _V
gaceogVâájx

ijrV

CopV _araneV XjioVcnVn V VqpjijheV oei_eXVg)

pnVrão _V iacjXeVâáj _enapV) XVWai_j Vj Jeieopãnej _j
gdj VpqVn VlaiVo Xjhj)ha_eV_jn iVo _eolqpVo aipna

V

QnVWV

lVpnóao

a

ahlnacV_jo) mqVi_j XdVhV_j ljn qhV _Vo lVnpao·

MVnVgagVhaipa) SgngV V pjiV j _aWVpa ah pjnij
_V nabjnhqgVâáj _V jncVievVâáj oei_eXVg -- Lo

ahlnao·nejo) ah

_jXqhaipj aipnacqa ij _eV 16 _a fqidj lagj lnaoe_aipa

_V 9I;,

oaiV_jn >gWVij DnViXj) Vj Jeieopnj _j QnVWVgdj) bjnhVgevVneVh
oqVo oqcaopóao ij pjXVipa v jncVievVâáj oxi_eXVg

WnVoegaenV-

Cipna oqVo lneiXelVeo _ahVi_·o) _aopVXVrVh,oa V lnjeWeâáj _VoXaipnVeo oei_eXVeo

d.

V lnaoanrVâáj _j lneiXélej _V qie_V_a p h.l

_eXVg a V hViqpaiâáj _j ehljopj oei_eXVg-

Pacqi_j V

V VqpjijheV _jo oei_eXVpjo _araneV oan cVnVipe_V Xjh x
âáj _a êncájo ei_alai_aipao _jo eipanaooao

XneV

cjraniVhaipVeo lx

nV naceopnVn jo oei_eXVpjo d fqgcVn Vo mqaopóao
Xjh j oaq bqiXejiVhaipj-

AKG)

>ooeh) V Xjheooáj _a

nagVXejiV_Vo
aimqV_nVhaipj

oei_eXVg) naoljio·rag lagV VqpjnevVâáj _a bqiXejiVhaipj
_jo
oei_eXVpjo) _araneV oan hVipe_VAjhljopV ljn ecqVg
iôhanj
_a nalnaoaipVipao _j cjranij) _jo ahlnacV_jnao a _jo

ahlnacx

_jo) XVWaneV V aopV Xjheooáj vagVn lagV lnjeWeâáj _Vo XaipnVeo
oei_eXVeo _a pnVWVgdV_jnaoQVeo jncVieohjo banah j
lneiXé
lej _V VqpaipeXe_V_a oei_eXVg) ljeo pai_ah V XjgjXVn Vo aipe
_V_ao _a _abaoV _jo eipanaooao _jo pnVWVgdV_jnao "ojW j

Xji

d

pnjga _a qh jncVieohj ôieXj Xjh reiXqgVâáj ljgépeXV
lVnpe
_·neV _abeie_V)" bneoV j _jXqhaipj'gg(MjnpVipj) lVnV V ai
pe_V_a h·tehV _j ahlnaoVneV_j ei_qopneVg) V qie_V_a

Xjhlqgoê

neV a V jWnecVpjnea_V_a _V XjipneWqeâáj _jo VoojXeV_jo) laâVo
'gg(B%
Cge ,
gigv)
t . 23.

11/

ChlnaoVneV_j a j Jjhaipj MLgépeXj) jl-Xep-

08
'

..
aooaiXgVgo _V gaceogVâáj XjnljnVperV) _araneVh oan
_Vo-

lnaoanrx

AVWa gahWnVn mqa) _qnVipa pj_j aooa lanéj_j) jo

pneVeo lanoeopeneVh ah oaq XjhWVpa eiXaooVipa v

ei_qo

eipanraiâáj

_j CopV_j iV aXjijheV) hqepj ahWjnV) Xjnijrehjo) gda

bjooah
L

bVrjn·raeo ij pjXVipa v jncVievVâáj oei_eXVgBeVipa _j XgehV _a lnaooxao mqa oa Xnejq
Jeieopnj _j QnVWVgdj) >ghen MVvveVijppj) aoXgVnaXaq V

j
ehljn

pàiXeV _a oa lnjooacqgn j _aWVpa ah pjnij _aopVo mqaopxao
pao _a pjniVn qniV_aXeoáj-

CopV bje pnViobane_V lVnV j

Vi
Vij

oacqeipa )VcqVn_Vi_j
Vpã j hjhaipjmqa j CtaXqperjaiSea j VipalnjfapjVj
Ajicnaooj-

>ooeh ã mqa V ji_V _a lnjpaopje XjnepnV V Iae

_a

cnara a jqpnVo ha_e_Vo aopq_V_Vo lagj cjranij XjipneWqeq

lV

-

nxV oqo~_o- Vo nabjnhVo mqa oa lnapai_eV ehlgVipVn iVo VnaVo _V
gaceogVâáj pnVWVgdeopV a oei_eXVgBaopV bjnhV) VlaoVn _j bjnpVgaXehaipj _V
lVXe_V_a jncVievVXejiVg _j ahlnaoVneV_j a _a oaqo

XV

VrViâjomqVi

pj v oeopah·peXV _Vo iacjXeVâxao oVgVneVeo) lanoeopah oqVo Vh
Wecqe_V_ao) daoepVi_j aipna j Vlacx ±o bê-nhqgVo _j

lVooV_j a

V bgateWege_V_a _eVipa _V bjnâV _j ijrj hjrehaipj
jlanVngLQVeo rVXegVâóao ehla_ah mqa V XgVooa oa Xna_aiXea V atanXan V
ge_anViâV _j lVXpj ojXeVg mqa lj_aneV reVWegevVn Vo

hq_ViâVo

mqa V ojXea_V_a ateca _j cjranij _V KjrV OalEWgeXV-

MVnV pVi

.

-

pj) oaneV iaXaoo·nej mqa%j oapjn bjooa XVlVv _a _abeien

qh

lnjcnVhV Xjhqh mqa) pnVioXai_ai_j V êpeXV XjnljnVperV)
oa oan VXaepj XjnijWVoa _a iacjXeVâáj-

lq_ax

Rh oacqi_j namqeoepj

oaneV V oeipjieV _j oapjn Xjh Vo hq_VneâVo Iio do-h_Vo iV
_V pnVioeâáj-

Lo _V_jo ljn iêo garVipV_jo oqcanah Vj

nej) qhV cnVi_a _ebeXqg_V_a _j ahlnaoVneV_j _a

lVqpV
Xjipn·

_aolnai_an,oa

_V danViâV XjnljnVperj,Vqpjnep·neV ij mqa pVica V gaceogVâáj
- oa jWoanrV qhV
oei_eXVg a pnVWVgdeopV- Ch jqpnjo panhjo) iVj
_exljoeâáj lVnV VWnen hxj _jo eiopnqhaipjo gacVeo _a Xjipnjga
ojWna V XgVooa jlan·neV-

L mqa oa XjiopVpV ã V nafagâVj

Xjibgepj a _j Xjibnjipj) ah ijha _j lneiXélej _V

_j

XjgVWjnVâáj

aipna cnqljo bqiXejiVghaipa _ebanaiXeV_jo) Wah Xjhj V

_abaoV

_j lneiXélej _V gacepehe_V_a- _V eipanraiâxj _j CopV_j-

>

gi

panbançiXeV aopVpVg ã lanXaWe_V Xjhj qh naXqnoj iaXaoo·nej lx
nV hVipan j aoXjlj _j Xjibgepj XenXqioXnepj ± aobanV

oei_eXVg-

2/

Kaooa oaipe_j) Vo cnarao ljgépeXVo _arah oan lnjoXnepVo)

_a

rai_j,oa ecqVghaipa ehla_en V ljge pevVâáj _Vo-_ahVi_Vo-

>

iacjXeVâáj _ara lnjXaooVn,oa ij àhWepj aopnepj _Vo lVnpao
panaooV_Vo) oah atpnVrVoVn jo gehepao _V XjhlapçiXeV _a
XVpacjneV ojXeVg-

ei
XV_V

Kj mqa _ev naolaepj v jncVievVâáj oeieggXVg)

jWoanrV,oa V nafaeâáj _j lgqnVgeohj a _± VqpjijheV

oei_eXVg)

ranebeXVi_j,oa) Vj Xjipn·nej) V _abaoV _j lneiXélej _V
Xe_V_a a _j ehljopj oei_eXVg-

Ch oéipaoa) V jn_aiVâáj

qie
gacVg

lnjljopV lagV ge_anViâV ahlnaoVneVg aop·) Vpã haohj) Vmqãh _a
oqV ln·peXV

ljgépeXV) ljeo mqa aopV f· iáj jWa_aXa Vjo

_jo lVnàhapnjo XjnljnVperjo a Vjo nacqgVhaipjo hVeo
rjo _V gaceogVâáj Vqpjnep·neV-

NqVipj V aopa ljipj)

néce

naopnepe
Vge·o)

jo lnêlnejo jlan·nejo iáj xrViâVnVh hqepj) ljeo mqaopejiVh

V

nacqgVâáj aopVpVg) hVo iáj- VWnah háj _j ehljopj oei_eXVg a _j
hjijlêgej _V nalnaoaipVâáj)

mqa iáj oê _anerVh oqV

_a _V nacqgVâáj aopVpVg) Xxhj Xjiopepqah pnVâjo

reVWege_V

deopjneXVhai

pa VoojXeV_jo v dapanjijheV oei_eXVgRh jqpnj ljipj hanaXa _aopVmqa-

Kj mqa oa na

bana v lanXalâáj _Vo nagVâóao CopV_j PjXea_V_a) jo

ahlnaoVng

jo iVj lVnaXah VbeiV_jo Xjh qh hj_agj mqa _ç lnehVveV Vjo lVn
pe_jo Xjhj aopnqpqnVo %)lnehjn_eVeo _a ha n_~vm. Ch
lnehaenj
à

gqcVn)-j lV_náj deopêneXj bje j lnaregaceVhaipj _j
.

c

n•.

Xjhj VnaiV _a iacjXgVâVj aipna Vqpjng_V_ao

CtaXqperj
.

cjraniVhaipVgo

a

nalnaoaipVipao _j oapjn lnerV_jAjhj ã oVWe_j) Xjh V eiopVq
, _j XjnljnVpgrgohj,aopVpV
- 0'01( ijo Vijo /)
xLz giVqcqnjq,oa
nVâVj
V ln·peXV _± iacõ1eVâáj XjhlVnpéhaipVgevV_V aipna jo cnqljo a

'01(Pacqi_j V _abeieâáj Xg·ooeXV _a PXdheppan) j XjnljnVperex
hj lj_a oan aipai_e_j Xjhj9 "A --- ( qh oeopahV _a eipanha
_eVâáj _a eipanaooao ah mqa Vo qie_V_ao XjiopepqperVo ao
páj jncVievV_Vo ah qh iôhanj gehepV_j _a XVpacjneVo
oei
cqgVnao) XjhlqgoêneVo) iáj,XjhlapeperVo) deanVnmqeXVhaipa,
jn_aiV_Vo a bqiXejiVghaipa _ebanaiXeV_Vo) naXjidaXe_Vo jq
lanhepe_Vo 'oaiáj XneV_Vo( lagj CopV_j a mqa pçh V cVnVi
peV _a qh _ageWanV_j hjijlêgej _a nalnaoaipVâáj _aipnj _a
oqVo naolaXperVo XVpacjneVo) ah pnjXV _V jWoanràiXeV
_a
Xanpjo- Xjipnjgao iV oagaâáj _a gé_anao a iV VnpeXqgVâáj _a
_ahVi_Vo a Vljejo"- San PXdheppan) Mdeggela) "Ppegg pda
Aaipqnu jb AjnljnVpeoh=") ei IahWnqXd) EandVn_ a PXdheppan)
Mdeggela) a_o- Qnai_o QjsVn_ AjnljnVpeop Gipanha_eVpeji)
?arangu Feggo: PVca MqWgeXVpejio) 0868-

10

..
XjiíheXjo

a j CopV_j-

âáj _j naceha
V _aXnapVâáj

lVnV

QVg pai_çiXeV

qh bjnhVpj

_j CopV_j

a j Ajicnaooj
eiopVqnVâáj

bjnVh

Kjrj

bnViXVhaipa

OalôWgeXV

a j gaceogVperj

j lj_an

_a _aXeoáj

Xjipeiqjq

lnjXaooj
peXj

_a 0834,0853)

oaneVh

paXijWqnjXn·peXVo)

Vo iacjXeVâ4ao

lVnpe_jo

ljgépeXjo

Xan eibgqçiXeV
VlVnagdj

haohj

ojWna

aopVpVg)

bjnVh

oai_j

V
j
hVo

CtaXqpe

j lanéj_j

lnaoanrVn

_ahjXn·

lagVo

oqV

_j

agepao

lnehVveV)

ljgépeXj,lVnpe_·neV-

VXaooj)

jo êncájo

ij

WVoeXVhaipa

bjnV _V VnaiV

iáj peilVh

a

a j Vlnjbqi_Vhaipj

_qnVipa

Xji_qve_jo

mqa lnjXqnVneVh

hVipai_j

lVnpe_jo

V bqiXejiVn)

XjiXaipnV_j

aXjiíheXj

_a ei_qopneVgevVâáj)

jo

Vlêo

'0834,0853()

rjgpVnVh

WVopVipa

j _aoairjgrehaipj

mqVi_j

MjlqgeopV

lVnpe_·nej

>ooeh

arjgq

Ajh V na_ahjXnVpevVâáj

oeopahV
vo.

Xjh V

Vqpjnep·nej)

'0826,0834()

lnjoXnepjo-

_V XdVhV_V

VXaipqjq,oa

iah Xji_eâ4ao

pãXieXjo

Lo

_a

atan

mqa) ij eipanejn

lnjcnaooerVhaipa

_j

XneV_jo

lVnV

L

hj_anievVn

V aopnqpqnV

lnjXaooj)

cVidjq

pere_V_a

pannaij

a Vjo ljgépeXjx)
pjo%aoXV04ao

Vpi_V
F

F

hVgP

mqa _a bjnhV

%lnehaenj hjhaipj)

ljgépeXV

pah oamqçiXeV

_j) ljnãh)

ljn banpao

lnaooóao
ln·peXV

lVnpe_·neV)
_epV_Vo

haipVn
reopV

oaneV

_V ljgépeXV

pVqnVâáj

Vlnjbqi_V_Vo-

lnerV_j)

ij eipanejn

r·neVo

bjnhVo-

_jheiVipa

ijo

iV _ãXV_V

ljo,53-

BaopV

_a
bjn

ahlnaoVneVg

ojW V pqpagV

mqa)

iqh

_a qh nacgha

_ahjXn·peXj)

V1999

eibgqaiXeV

XjipnV

jo ljgépeXjo

a

V

Xjioe_anV_jo

bjipa _a eiabeX·XeV

a

_a

naopnepjo

a lVnpeXqgVneopVo->

ljnpVipj)

gqcVn)

Xjhj VnaiV

ljnmqa

Ch oacqi_j

V eiopàiXeV

lVneV

> VnpeXqgVâáj

_j ljipj

gqcVn)

>lêo

bVoa _a VqpjnepVneohj

Cipna

lVnV

aXjiíheXjo

gacépehV-

_a VcçiXeVo

ojgj bãnpeg

ennagarVipa

_a eipanaooao

qhV ln·peXV

_a qhV ijrV

VG

lnaXjiXaepjo

aXjiíheXV-

ah _abaoV

anV Xjioe_anV_V

heneV

_V XgVooa

iqh naceha

Ch lnehaenj

lanXaWe_V

_jo

.

_j gjWWu iáj aiXjipnVrV)

oáj VWanpV

neVh

ij langj_j

ljn eipanaooao

_aoairjgran,oa-

V
_ae

VlVi·cej

.

_aoairjgraq,oa

pjnep·nej)

_V

Vj Ajicnaooj

VpaiqV_V)

·-

qhV)rav
S

hV) V ojXeVgevVâáj

VoojXeV_jo

CopV lanXalâáj)

0

aopa

a XjhlapçiXeV

V oan Xjioe_anV_jo

.

Vpere_V_a

Panea_V_a

V_heieopnVperjo-

2/) lanoeopeq)

>XjhlVidVi_j

_aogacepehV_jnV

_a oan VpneWqpjo

lVooVi_j

4/) VXaipqVi_j,oa

_j lVéo-

qhV e_ajgjceV

ljgépeXj,lVnpe_·neV-

tVneVh XnaoXaipahaipa

Vijo

lnj_qperV

ljnmqa

aopVo)

lj_ahjo

V lnao

aolaXébeXjo
0853)

iáj

Xjh V

gio

pVeo pai_çiXeVo

aipna jo oapjnao
aopVpVeo

_a

oa

lôWgeXjo

aolaXébeXVo)
haiAgjiVn

a

Vooq
V

%qpege

F

11

vVâáj _Vo aopnqpqnVo XjnljnVperV a atpnV,XjnljnVperV

_a

lnaoaipVâáj _a eipanaooao) Wah Xjhj j VXejiVhaipj _a
--

,-

haipjo haijo XjiraiAgjiVgP Xjhj jo ViagP

W

,-

qnjXnVpgXjo

na_aoX0eaipa0eopVo a jo XjipVpjo eibjnhVeo-

>ooeh)

na

lnjXa_e
'02(

Vo

)Vo,

_eba

naipao bnVâóao ahlnaoVneVeo arjgqeneVh lVnV qh lV_náj VgpVhai
pa _ebanaiXeV_j a oapjneVgevV_j _a _ahVi_Vo) oah V bjnhqgVâáj
_a qh lnjcnVhV _a Vâáj eipacnV_j) XVlVv _a qiebeXVn jo r·nejo
oapjnao ah pjnij _a qhV lgVpVbjnhVMVnVgagVhaipa ± _ebanai
XeVâáj a atlVioáj _j CopV_j) hqgpelgeXVn,oa,eVh

Vo reVo

VXaooj _j oapjn lnerV_j ±o r·neVo VcçiXeVo mqa) ij

_a

eipanejn

_j VlVnagdj aopVpVg) atanXeVh bqiâóao nagVXejiV_Vo Vjo
)eipanaooao-

oaqo

Ajh V _annjXV_V _j naceha Vqpjnep·nej a V

gio

pVqnVâáj _a qh ijrj cjranij Xjhlnjhape_j Xjh V _ahjXnVpevVâáj
_Vo eiopepqeâóao)j naceha pjnijq,oa hVeo VWanpj a bjnVh
pVqnV_Vo Vo geWan_V_ao ljgépeXVo W·oeXVo-

Káj

nao

jWopVipa)Liáj

bjnVh oqlanV_jo jo aipnVrao Vj lgaij bqiXejiVhaipj _Vo
pqeâóao nalnaoaipVperVo-

Kj mqa,_ev naolaepj Vj

eiope

ahlnaoVneV

_j) lanoeopeneV V pai_çiXeV Vj lneregaceVhaipj-_j
CtaXqperj
-Xjhj V eiopàiXeV VlnjlneV_V ± pnVhepVâáj a _abaoV _a _ahVi_Vo
nagVXejiV_Vo Vjo eipanaooao _j

oapjn-

OaXaipahaipa) V bjnhV lagV mqVg oa _aq j
âVhaipj _V XVi_e_VpqnV _j ahlnao·nej >ipíiej Cnhéiej

gVi

_a g%WnVao

Vj cjranij _a oáj MVqgj) j hVejn a hVeo neXj aopV_j _V

ba_a

nVâáj) nabjnâjq V pai_çiXeV Vj eojgVhaipj _jo lVnpe_jo

Xjhj

VnaiV ljn atXagçiXeV lVnV j atanXéXej _V ljgépeXV- QVg
XVi
_e_VpqnV) VnpeXqgV_V VXehV _jo lVnpe_jo) XjipneWqeq lVnV Vlnx
bqi_Vn j aorVveVhaipj a _aolnaopécej _Vo jncVievVâxao
_·neVo) VXaipqVi_j,gdao V bVgpV _a Xna_eWege_V_a-

L

lVnpe
Xjhljx

pVhaipj _j XVi_e_VpjU_qnVipa V XVhlVidV oê rah VcnVrVi_j
pV Vpepq_a _a lnaXjiXaepj Vipe,lVnpe_·xej-

ao

.nalnaoaipVh Vo m
jnhVo _a
VnpgXqgVâVj
aipna agepao paXijXn·peXVo a ahlnaoVneVeo ij eipanejn _a
VcçiXeVo cjraniVhaipVeo aolaXébeXVo) WVoaV_Vo ij
lneiXé
lej _V XjjlpVâáj) aopVi_j canVghaipa ojW V ge_anViâV
_a
qh Vgpj bqiXeji·nej aopVpVg- San AVn_joj) DaniVi_j
Fai
ne-mqa) 11 Li pda AdVnVXpanevVpeji jb >qpdjne pV(9)eVi Oacehao
zei IVpei >haneXV") ei Ajggean) BVre_)
a_-)
Qda
Kas
>qpdjnepVneVieoh ei IVpei >haneXV) Kas Hanoau) MneiXapji
Rieranoepu) 0868) ll- 32,33-

'02(>iago
,- WqnjXnVpgXjo
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Pa VXnaoXaipVnhjo V aopa mqV_nj) V
ljnVperV mqa V XgVooa ahlnaoneVg pai_a V pan _V

-'+.*

Xjn

nagVâáj CopV

_j,PjXea_V_a lj_ahjo Viparan Vj eirão _V VgpaniVperV _a

Xjio

pnqâáj _a qhV jn_ah _ahjXn·peXV WVoaV_V iV repVge_V_a _Vo eio
a

pepqeâóao nalnaoaipVperVo qhV XanpV lnjlaioáj V qh lnjXaooj _a
"
F
0
(03)
WV0XVigvVâVj
_j CopV_j%-

2 , JegepVnao
Pa ã eiac·rag mqa aopVhjo Vooeopei_j V qhV

na

_qâáj _j lVlag ljgépeXj _Vo bjnâVo VnhV_Vo) pVhWãh · ran_V_a)
ljn jqpnj gV_j) mqa cnVi_a lVnpa _a oaq ljpaiXeVg lVnV V
panraiâáj ijo Vooqipjo _j CopV_j bje naocqVn_V_V-

gi

ChWjnV ijo

lVnaâV VbVopV_V V delêpaoa _a qh napnjXaooj Xjh V -*(,#

_jo

hegepVnao Vj lj_an) j napnVehaipj _j oapjn ã VlaiVo nagVperjCh lnehaenj gqcVn) Xjhj o-dp p _D pV TVg_an _a Ejao)
jo VlVnagdjo _j naceha hegepVn aopáj eipVXpjo)
_aopV bjnhV) oqV XVlVXe_V_a _a Vcen-

lnaoanrVi_j,oa)

KVo lVgVrnVo _j

Vqpjn)

-iáj)bjnVh na_qve_jo j lj_an _j PKG) iah _aoVperV_jo jo

haXV,

ieohjo mqa) eiopepqXejiVgevVnVh V lVnpeXelVâáj _jo hegepVnao ij
lnjXaooj _aXeoênej cjraniVhaipVg9 '---( "j aopV_j

WnVo-ggaenj

Vooqheq qhV iVpqnavV déWne_V) Xereg,hegepVn) _a XVn·pan
_jqnj) ljeo Vo XjifqipqnVo hegepVnevVipxo _V re_V

_qnV

ljgépeXV)

Vj Ijicj _jo ôgpehjo reipa Vijo) XneVnVh naVge_V_ao
aopnqpq
nVeo"-'04( NqVipj Vj PKG 'Panreâj KVXejiVg _a Dle mooo_~Çdp)
, oj
bnaq VlaiVo lamqaiVo VgpanVâóao) Xjhj V mqa gehepjq V _jeo V,
ijo j pahlj _a lanhViçiXeV _a jbeXeVeo _j CtãnXepj _V)VperV ah
- a
, mqa iVj
, bjnVh atpgipVo
-,
oaqo mqV_njo- '05( >oogh
Vo Bgreojao
_a PacqnViâV a GibjnhVâáj 'BPG( _jo heieopãnejo)iah

(03)

.

Vo >ooao

PVipjo) TVi_angau 9s h.Df d o-old _jo) "L PãXqgj _a JeXdago9 Ajh
lapeâáj /0ecjlêgeXV) IêceXV >qpjnep·neV a QnVioeâáj iV >,
n hãneXV
IVpeiV") B>BLP) rjg- 17) i - 2) 0874) MM; 172.20/'04(Eêao) TVg_an _a) "Lo JegepVnao a V QnVioeâáj lLgépeXV")lV
lan VlnaoaipV_j ij EQ Cgepao lLgépeXVo) _qnVipa
naqieáj
_V >oojXeVâáj KVXejiVg _a Mêo,EnV_qVâáj a MaomqeoVo ah Ae
çiXeVo PjXeVeo) }cqVo _a P- Ma_nj) oáj MVqgj) jqpqWnj _a
0874) l - 2 -'05(G_ah) eWe_ah-
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áá

ojngVo _a PacqnViâV a GibjnhVâáj '>PG( _Vo VqpVnmqeVo a ahlna
oVo aopVpVeo-

Lo Xaipnjo _a eibjnhVâáj _Vo pnço VnhVo)

atãn

Xepj) hVneidV a Vanji·qpeXV) XjipeiqVh oqWjn_eiV_Vo Vj PKG- QVh
oWãh iáj bje VgpanV_V V Vcai_V)pnV_eXejiVg _j êncáj) mqa Xjipe
iqV V agVWjnVn Vià i.z.p ao lVnV% jneaipVn Vo _aXeoóao nodp.h.cdlb.h._.h.p,
bjniaXai_j Vei_V VoeibjnhVâóao ojWna jo XVi_e_Vpjo V XVncjoijo
êncájo lôWgeXjo-

>gãh _a oqVo bqiâóao njpeiaenVo) j PKG

rah

oa jXqlVi_j _a jqpnVo mqaopóao Xjhj V eiraopecVâáj ojWna

XV,

ojo _a Xjnnqlâáj V_heieopnVperV) V eipanraiâáj ah

Xjibgepjo

eipanWqnjXn·peXjo) lVnpeXelVi_j Vei_V _a naqieóao _j lnaoe_ai
pa Xjh nalnaoaipVipao _V ojXea_V_a Xereg) ojWnapq_j ah Xjifqi
pqnVo _a Xneoa%- Ch _jeo hjhaipjo lagj haijo oqV eipanraiâájVx
mqeneq WVopVipa reoeWege_V_a-

L lnehaenj _agao jXjnnaq

mqVi

_j Vo iacjXeVâóao aipna ahlnao·nejo a jlan·nejo _qnVipa

Vo

cnarao _jo hapVgônceXjo) aipna VWneg a fqidj _a 0874) Vpeice,
nVh iGraeo XnGpeXjo) XdxcVi_j V oepqVâóao _a ehlVooa-

L

PKG

aipnjq ah Vâáj) lVnpeXelVi_j _V Xjjn_aiVâáj _Vo eieXeVperVo cx
raniVhaipVeo) lVnV mqa j hjrehaipj iáj aoXVlVooa _j

Xjipnjga-

L oacqi_j hjhaipj ranebeXjq,oa mqVi_j oa VXaipqVnVh jo
mqao aipna bVvai_aenjo a pnVWVgdV_jnao oah pannV) ah

Xdj,
oacqe_V

Vj ViôiXej lagj cjranij _Vo lnehaenVo lnjljopVo _a nabjnhV
cn·neV-

V

AenXqgVnVh eibjnhVâóao _a mRa Vj PKG XVWaneV V naVge

vVâáj _a)aopq_jo lVnV _aoVnhVn lnjlneap·nejo nqnVeo a
pVnhegGXeVo

_aohji

lnerV_Vo XneV_Vo lVnV lnaraien eirVoóao _a

nVo) ln·peXV WVopVipa _ebqi_e_V ojWnapq_j ah XanpVo

pan

naceóao

_j lVéoLqpnj VolaXpj naragV_jn _V VhlgeVâáj _j aolVâj
ljgépeXj jXqlV_j lagV VcçiXeV hegepVn _a eibjnhVâóao

nabana,j

oa Vj oaq lj_an _a rapj bVXa V ehljnpVipao Gpaio _V lVqpV

_a

nabjnhVo _j cjranij _V pnVioeâáj- Cteopah ei_éXejo XgVnjo _a
mqa j PKG ge_anjq) ij cjranij) atlnaooVi_j V ljoeâáj _jo oapj
nao hVgP XjioanrV_jnao _j ahlnaoVneV_j) V naoeopçiXeV v

lnj

ljopV _j heieopãnej _j pnVWVgdj) mqa VpaiqVrV V gaceogVâáj oj
- _a cnara d an _V _V _j nacgha
"-%,'06( Aj
Wna j _gnagpj
VqpjngpVngjhjxnaooVgpVhjo Vipanejnhaipa) j lnjfapj _a gae bje% napenV_j
_V lVqpV _a _eoXqooóao) ij oacqi_j oahaopna _a

..

(04)

-

.

.

0874" iVj pai

San) ljn ataxlgj) ViVggoa _V nargopV Paidjn) i8 16/)
1/ _a hVej _a 0875) l- 13-

_a
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_j oe_j nahape_j Vj Ajicnaooj lVnV rjpVâáj Xjhj anV

eipaiâáj

_j Jeieopnj- >pqVghaipax j pepqgVn _V lVopV _j pnVWVgdj napj
hjq V mqaopáj a iacjXeV Xjh j lnaoe_aipa qhV bjnhV _a reVWege
vVn oqV lnjljopV: oVWai_j) ljnãhx mqa qh _jo eipangjXqpjnao oa
n· XanpVhaipa j Xdaba _j PKG) caianVg GrVi _a PjqvV Jai_ao) _a
mqah _alai_an· ah ôgpehV eiopàiXeV j VrVg v _aXeoáj% cjraniV
- - _a mqa j PKG )qh _jo lngiXglVgo
--haipV 0 -'07( FV, PgiVgP
naolji
o·raeo lagV lVnVgevVâáj _V pnVhepVâáj _j lnjfapj naragV,oa)
iao
oV oacqi_V nj_V_V _Vo _eoXqooóao) hVeo VWanpj a bgatéragRh oacqi_j Org e-X
V_jn,_j ts _an,_j PKG _a e Ijmqa
Vn _aXeoóao ehljnpVipao bje V nafaeâáj _V lnjljopV _a VieopeV
VhlgV) mqa raej v pjiV aipna Vcjopj a oapahWnj _a 0874)
jXVoeáj _V VlnaXeVâáj lagj Ajicnaooj _V ahai_V _j
_V OalôWgeXV XjirjXVi_j V Xjiopepqeipa-

ljn

Mnaoe_aipa

Kj _aXjnnan _jo _aWV

pao _V Ajheooáj heopV bjnhV_V lVnV VlnaXeVn V hVpãneV) bje- V
lnaoaipV_j qh lnjfapj lnjlji_j V atpaioáj mV VieopeV V

pj_Vo

Vo%laoojVo Vpeice_Vo ljn Vpjo eiopepqXejiVeo mqa Vei_V iáj pe
idVh oe_j naeipacnV_Vo V oaqo XVncjo-

L pahV _V VieopeV jba,

naXaq Vjo hegepVnao qhV ijrV jljnpqie_V_a _a atanXepVn oaq lj
_an _a rapj-

Lo heieopnjo _Vo pnço VnhVo) ge_anV_jo lagj Xda

ba _V lVopV _j CtãnXepj) naragVnVh
oqV _eoljoeâáj _a iáj VXae
,
pVn V ha_e_V ijo panhjo ln,jljor jo )

Bjeo ljipjo bjnVh Xjioe_a

nV_jo eiacjXe·raeo9 V naeipacnVâáj _a hegepVnao XVooV_jo
oanreâj Vperj a j lVcVhaipj _jo VpnVoV_jo-

Vj

> %lnjljopV mqa

V

XVWjq oai_j VlnjrV_V XjioVcnV V VieopeV naopnepV) _apanheiVi_j
V naeipacnVâáj V Xnepãnej _j lj_an lôWgeXj- '08(
Lqpnj ehljnpVipa Xjhljiaipa _V bjnâV _V Xjnlj,
nVâáj hegepVn aop· nalnaoaipV_j lagj laoj _a jqpnV _a oqVo
cçiXeVo) V PaXnapVneV,EanVg _j Ajioagdj _a PacqnViâV
iVg 'APK(-

V

KVXej

QnVpV,oa _a qh rVopj Xjhlgatj WqnjXn·peXj) mqa pah

_qVo%beiVge_V_ao W·oeXVoa agVWjnVâáj _a

lVnaXanao

RhV _agVo ã V naVgevVâáj _a aopq_jo
mqa eibjnhVh j lnjXaooj

_aXeoênej

'07(G%_
h.ae-_
ah) .h.an,
ah'08(
DdooV ) OaiVpj) ":'h Oiurd o _V GiopepqXejiVgevVâáj% ?nVoegaenV9
Lo Mnehaenjo MVoojx Oqhj E Ajiopepqeipa") 0875)
hghaj)
ll- 34.51-

24

cjraniVhaipVg mqVipj V mqaopóao aopnVpãceXVo-

mj XVoj _a Xan

pjo epaio _a ljgépeXV atpaniV a eipaniV) Xjhj ljgépeXV aiancã
peXV) ljgépeXV bqi_e·neV) aipna jqpnVo-

> VcçiXeV iáj ojbnaq

VgpanVâóao oqWopViXeVeo ah oqV aopnqpqnV jncVievVXejiVg)
oeopei_joqV eibgqçiXeVah eiôhanjo Vooqipjo-

lan

>ooeh) ljn atahlgj)

raej V lôWgeXj V ijpéXeV _a mqa V oaXnapVneV _j Xjioagdj aopV
rV naVgevVi_j jo aopq_jo Xjh reopVo E _aXeoáj

nagVperV

naVpVhaipj _Vo nagVâóao _j ?nVoeg Xjh AqWV) Vj gV_j _j
... .

-

.

pangL _Vo OagVâjao Ctpangjnao-

(2/)....

âáj _j CopVpqpj _V QannV)

Jeieo

..

>gah _gPPL) lVnpgXgljR

XeoerVhaipa _V nabjnhqgVâáj _j lgVij cjraniVhaipVg _a
ha_eVipa j mqVg j cjranij

Vj
_a

VlgeXx
laioVrV

ah _Vn jo lnehaenjo lVoojo iV _enaâáj _V nabjnhV Vcnz·neV-JVeo
naXaipahaipa) pãXieXjo _j pPK a _j EVWeiapa Aereg _V Mnaoe_çi
XeV _V OalôWgeXV agVWjnVnVh V lnjljopV _j MgVij Jaopna lVnV V
OabjnhV >cn·neV) _jXqhaipj mqa oa aiXjipnV ah XenXqgVâáj
Vgcqio cVWeiaipao _V XôlqgV cjraniVhaipVg-

Pacqi_j

ah

ijpeXe·

nej _V ghlnaioV pnVpV,oa _a qhV,m .á paipVperV _a XjipjniVn Vgcqio
ljipjo %Xjipe_jo iV lnjljopV _j %heieopãnej _V OabjnhV a _j Ba,
oairjgrehaipê >cn·nej)- Xjioe_anV_jo haijo iacjXe·raeo lagjo bV
vai_aenjo- L MgVij Jaopna aibVpevV V XjgjievVâáj) bVrjnaXai_j
jo VooaipVhaipjo ah pannVo lôWgeXVo a lnjlóa V

nacqgVnevVâáj

_jo pepqgjo _a ljooa ah rav _V _aoVlnjlneVâáj _jo

gVpeib~i_ebbe)

j mqa eireVWegevV V hapV cjraniVhaipVg _a _aoVlnjlneVn- 32

hg

gdóao _a daXpVnao ah mqVpnj Vijo) Xjhj lnarç j MgVij KVXejiVg
....

_a OabjnhV >cnVngV-

(10)

)

Kj pjXVipa E Ajiopepqeipa) jo heieopnjo hegepV
nao f· oa hViebaopVnVh jjipn·nejo%V mqVgmqan hq_ViâV ij
pqgj _V bqpqnV Xjiopepqeâáj nabanaipa Vj lVlag _Vo bjnâVo
hV_Vo-

XVle
Vn

BaopV bjnhV) j heieopnj _j CtãnXepj) caianVg Iaíie_Vo

Menao EjiâVgrao) ah reoepV Vj Ajicnaooj KVXejiVg) ah hVgL

_a

0874) oVgeaipjq mqa "j lVlag _jo hegepVnao V oan _abeie_jlagV
lnêtehV Xjiopepqeâáj _ara oan j haohj mqa rah oai_j

hVipe_j

lagV AVnpV JVciV _ao_a 0780) V _abaoV _V l·pneV) V hViqpaiâáj
_V9jn_ah a _V gae!'11( >gãh _eooj) jWoanrV,oa) aipna Vo VgpVo

'1Mxêao) TVg_an _a) jl- Xep -) l - 5'1xjniVg _j ?nVoeg) 07./4.0875(22) .

AgpV_j ljn TVg_an _a Eêao)% /D- Xep-) p.

8.
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lVpaipao

hegepVnao)

nViâV iVXejiVg

oapjnao

ah recjn)

mqa _abai_ah

XqfV Vhlgepq_a

j XjiXaepj

_a

a VWnVicçiXeV

oacx
ieicqãh

ecijnVDeiVghaipa)
cnqljo

atpanijo

airjgrah

_ao bVvai_aenjo

Vo VgeViâVo
jo _jeo gV_jo

a ei_qopneVeo-

Kaopa

qh Vgpj cnVq _a aipnagVâVhaipj
lVioáj

_j Xjhlgatj

WãgeXV)

a j _aoairjgrehaipj
Rh iôhanj

atlnaooerj

a hqgpeiVXejiVeo
oáj XanXV

_a

XeVeo) j ?nVoeg
XejiVeo

2 Wegdóao

_j,PjXea_V_a
OalôWgeXV

eieXeVghaipa
ij ?nVoeg-

garVneV

---------------

lnannjcVperVoV ehljn,oa)

iVXejiVeo

0// heg laoojVo)

_a _êgVnao-

Pacqi_j

Vpã Vmqe ahlnaai_e_V
XjgjXV_V
L lnehaenj

Vj napjnij

>ooeh)

jWoanrVi_j,oa

mqVipj

mqa)

_V_jo

jbe

_a VnhVo Xjirai
'12(
ah 0873-

V napj

±o nagVâóao

CopV

a

_V KjrV

bjnpa a Xejoj _a oqVo

paXij,Wqn5Xn·peXj

V napjhV_V
aopVpVg

garV,ijo

Vij _a ateopçiXeV

_a qh CopV_j

j VlVnagdj

XV_j lagV bjnpa lnaoaiâV
ljgépeXV

aopnVpãceXj-

DeiVeo

> Vi·geoa
hVn V mqaopáj

VnhV_Vo

JVeo lnaXeoVhaipa)

Xjhj j 48 atljnpV_jn
a j hVejn _j panXa0nj hqi_j)

_j hqi_j

at

j bjnpVgaXe

lnerV_Vo

becqnVrV

3 , Ajioe_anVâóao

.'

Xjh WVoa iV

_a eipanaooa

ahlnacVi_j

lanoeopa

_Vo bjnâVo

aooa Xjhlgatj-

24/ ahlnaoVo)

XVoj)

ehlgeXVi_j

_a ahlnaoVo , aopVpVeo)

, eipacnVh

ah 0873) atljnpVnVh

ôgpehj

V hj_aniwvVâáj

_Vo ei_ôopneVo

Xjh

_j lj_an aXjiíheXj9 cnVi

_a eipanaooao

ei_qopneVg,hegepVn)

haipj _V ei_ôopneV

_Vo bjnâVo VnhV_Vo

_j lV_náj
lnehVveV

rjgpVneV
·

deopêneXj

hVn

_j CtaX q%pe-rj iV

WnVoegaenV-

Ch XjipnVljoeâáj)
_jo lVnpe_jo

a _Vo eiopepqeâóao

pao aiXjipnVh,oa
lío Vo agaeâóao

iqhV

lj_ahjo

nalnaoaipVperVo

bVoa _a napnVehaipj)

_a 0874-

XjiopVpVn

Ch XjioamqçiXeV

qh nabgqtj

ah canVg-

Co

mqa VcnVrjq,oa

V,

_V WVetV

XVlVXe_V_a

'12(
-)
Cgz!pC
- , Mj 0--,z
B0i0v)
0)
hlnaoVn0V- _ j a Q nVio0âVj
0p0XV ij ?nVP0g9
MnjWgahVo a ManolaXperVo")
GRMCOH) Pãnea Copq_jo) i8
11)
baranaenj _a 0873) l- 04 a Eêao) TVg_an _a)
jlXep-)
n. 6.
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_a VcnacVâáj

_j oeopahV

_Vo _ahVi_Vo

_jo _ebanaipao

djqra

qhV atlVioáj

idVnVh

lVnpe_·nej
cnqljo

VXaganV_V
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