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MOÇÕES APROVADAS NO I CONGRESSO: 

 
 
A - De Repúdio: 
 
- ao boicote do Governo Collor e do ministro Alceni Guerra, da Saúde, contra a 
realização da IX Conferência Nacional de Saúde. 
- à violência praticada contra trabalhadores rurais no Maranhão e à omissão das 
autoridades na apuração desses crimes. 
- ao tratamento incorreto dado pelo Governo Collor às questões relacionadas com a 
Seca no Nordeste e, particularmente, ao privilegiamento de empresas agroindustriais 
em detrimento do interesse dos trabalhadores. 
- à recusa do Governo Collor em conceder o índice de 147% aos aposentados e 
pensionistas. 
- à política de privatização do Governo Collor e, em particular, à atuação do 
Ministério da Infra-Estrutura contra dirigentes do Sindicato dos Petroleiros do Rio de 
Janeiro, bem como contra os trabalhadores da Copema, empresa estatal de laticínios 
e frigoríficos do Maranhão. 
- à atuação do governador Jaime de Campos, do Mato Grosso, que suspendeu a 
eleição para diretores de escola e superintendentes de ensino e, assim, tenta impedir 
uma gestão democrática na educação. 
- à decisão da Câmara Municipal de Ananindeua, no Pará, que no dia 7 de novembro 
suspendeu por 90 dias o mandato do vereador Luiz Cavalcante, do PT.  
- à omissão do governador Jader Barbalho e outras autoridades do estado do Pará, 
onde tem ocorrido, com enorme freqüência, agressões, prisões, incêndios 
criminosos, ameaças de morte contra os trabalhadores urbanos e rurais, contra os 
políticos de oposição e, particularmente, contra militantes e parlamentares do PT; é 
essencialmente repudiada a impunidade de que gozam, no estado, a família Mutran 
e seus apaniguados. 
- às tentativas de restabelecimento no Brasil, da pena de morte, bem como à 
aprovação de emenda constitucional que propõe plebiscito sobre o tema. 
 
B - De Solidariedade: 
 
- às 800 famílias de trabalhadores ocupantes do Conjunto Habitacional Vila União, 
em Sobral, Ceará. 
- aos trabalhadores ambulantes, vítimas da política de recessão e desemprego do 
Governo Collor. 
- aos trabalhadores da área da Saúde, no estado da Bahia, bem como aos 
previdenciários, cujos salários vem sendo deteriorados pela política do governador 
Antônio Carlos Magalhães. 
- aos trabalhadores e aos militantes e parlamentares do PT do estado do Para, 
particularmente das cidades de Belém, Marabá e Ananindeua, que vêm sofrendo 
perseguições e ameaças por parte da extrerna direita local – em especial a família 
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Mutran – com a conivência ou omissão de autoridades do Executivo, do Legislativo e 
do Judiciário no estado. 
- à Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), cuja 
sede sofreu agressões no dia 27 de novembro, atentado diante do qual as 
autoridades do estado mantêm-se omissas. 
- a trabalhadores, dirigentes sindicais e populares, bem como aos vereadores Boni e 
Romildo, que estão sendo processados por terem mantido à repressão contra os 
sem-teto da Vila Socialista, em Diadema, SP. 
- às entidades populares e civis que, na América Latina, têm protestado contra o 
caráter conservador e colonialista das comemorações dos 500 anos da descoberta 
da América. 
- à população do Haiti, principalmente aos operários, que tenta organizar sua 
resistência à repressão após o golpe de Estado que depôs o presidente Aristides. 
- ao povo iugoslavo, que, através de numerosos movimentos e manifestações, tenta 
opor-se à ampliação da guerra na Iugoslávia. 
- aos estudantes venezuelanos, que têm sofrido perseguições e repressão do 
Governo Perez. 
- ao povo cubano, em protesto contra o boicote e o bloqueio comandados pelo 
Governo dos EUA. 
 
C - De Apoio: 
 
- às propostas de democratização, modernização e regionalização da política 
portuária nacional, apresentada por entidades de trabalhadores portuários e outras. 
- ao trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Icapuí, Ceará, que, em 27 de 
novembro, recebeu prêmio da Unicef pelo atendimento que vem sendo dado à 
educação, à saúde e à criança. 
- às lutas e reivindicações de entidades indígenas, negras e populares que em 
outubro realizaram seu II Encontro Continental, na cidade Xelajú, na Guatemala. 
- à campanha em defesa da escola pública de qualidade, lançada pelo PT em 8 de 
novembro. 
 


