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DE «DESAPARECIMENTO»

ALEXANDER YOVANI GÓMEZ VIRULA, sindicalista

==============================================================================
Alexander Yovani Gómez Virula foi visto pela última vez no dia 13 de março
de 1995, às 19,30 horas, a cerca de 800 metros da sua casa, na estrada que vai de
Atlántico à Cidade da Guatemala. Teme-se que ele possa ter sido seqüestrado em
decorrência das suas atividades sindicais. Ao desaparecer, Alexander ia da sede da
União Sindical dos Trabalhadores da Guatemala (UNSITRAGUA) para sua casa. Sua família
não o encontrou em nenhum centro de detenção ou hospital.
Alexander Gómez era o tesoureiro do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa
R.C.A., uma das fábricas de montagem em linha que têm sido transferidas de países
como os Estados Unidos para outros, como o México e a Guatemala, a fim de manter-se
reduzida a despesa com mão-de-obra. Em agosto de 1994, a R.C.A. encerrou suas
atividades. Os trabalhadores acreditam que os proprietários fecharam a fábrica para
acabar com o sindicato. Em sinal de protesto, os operários a ocuparam, denunciando
também que os empregadores não pagaram os direitos trabalhistas dos empregados.
Posteriormente, os operários foram desalojados da fábrica por ordem judicial. Cerca
de 70 trabalhadores continuam protestando e pressionando para que se reconheça seu
direito ao trabalho e à organização sindical.
INFORMAÇÃO

GERAL

Há tempos as pessoas que tentam organizar sindicatos na Guatemala são objeto
de violações dos direitos humanos, inclusive execuções extrajudiciais e
"desaparecimentos". Em um incidente recente, ocorrido em 28 de fevereiro de 1995,
Débora Guzmán Chupén, dirigente do sindicato de L & L Modas, uma fábrica de roupas
em Amatitlán, desapareceu em circunstâncias similares às de Alexander Gómez. Mais
tarde, soube-se que ela tinha sido seqüestrada. Depois de libertada, Débora disse
que foi drogada, ameaçada de morte e interrogada sobre as atividades sindicais do
seu esposo. Tanto ela como seu marido, Félix González, dirigente sindical da fábrica
textil Lunafil, já haviam sido ameaçados anteriormente (ver a AU 395/94, de 3 de
novembro de 1994 e seu seguimento, AMR 34/06/95/s, de 9 de março de 1995).

AÇÕES

RECOMENDADAS

Enviem telegramas, fax, telex ou cartas por via aérea, em espanhol ou em português:
expressando preocupação com a segurança de Alexander Yovani Gómez Virula, que
está desaparecido desde o dia 13 de março de 1995;

pedindo esclarecimentos sobre o seu paradeiro; se estiver detido, que este
fato seja reconhecido publicamente e que ele seja autorizado a receber a visita dos
seus familiares e advogado;
solicitando que a sua segurança, assim como a dos demais trabalhadores da fábrica
R.C.A., na Cidade da Guatemala, seja garantida.

APELOS

PARA

S.E. Ramiro de León Carpio
Presidente de la República de Guatemala
Palacio Nacional, Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Presidente de León Carpio, Guatemala, Guatemala
Fax
: + 502 2 537472 / 515667
Tratamento: Excelentíssimo Sr. Presidente
Lic. Carlos Enrique Reynoso
Ministro de Gobernación
Ministerio de Gobernación
Despacho Ministerial, Of. No. 8
Palacio Nacional, Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Ministro de Gobernación, Guatemala, Guatemala
Fax
: + 502 2 515368 / 518105
Tratamento: Sr. Ministro
Sra. Gladys Morfin
Ministro de Trabajo y Previsión Social
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Palacio Nacional, Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Ministro de Trabajo y Previsión Social, Guatemala, Guatemala
Fax
: + 502 2 513559 / 532345
Tratamento: Sra. Ministro

Nota: mensagens por fax devem ser transmitidas ou de manhã cedo ou tarde da noite,
hora guatemalteca; caso uma voz responda à chamada, peçam o sinal de fax.

CÓPIAS

PARA

Lic. Ramses Cuestas Gómez
Fiscal General de la Nación
Ministerio Público
18 Calle 10-36, Zona 1
Guatemala, GUATEMALA
Lic. Jorge
Procurador
12 Avenida
Guatemala,

García Laguardia
de los Derechos Humanos
12-72, Zona 1
GUATEMALA

Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA)
11 Calle 8-14, Zona 1
Oficina 34, Tercer Nivel
Guatemala, GUATEMALA

e para a representação diplomática da Guatemala no país do remetente.
(No Brasil: SHIS, QL 8, cj. 5, c/11 - CEP 70460-900 - Brasília - DF)

ENVIEM OS APELOS IMEDIATAMENTE !
Consultem o Secretariado Internacional, ou os escritórios das seções brasileira ou
portuguesa, caso pretendam remeter apelos depois do dia 2 de maio de 1995.

(traduzido no Brasil)

