
" >prévia não Seria mais feita em Brasília, E que«eles "
"poderiam entregar o material para exame diretamen-

te na Polícia Federal de São Paulo. Progressos? Pro-

gressos: Há muito tempo a direção do jornal vinha

solicitando que a censura fosse feita em São Paulo,
Pelo menos facilitaria um pouco as coisas.

Na quinta, o boy do jornal, Serginho, foi levar as

matérias para a censura. Entregou, e lá pediram que
ele esperasse um pouco, Cinco minutos: depois, para

o assombro do Serginho, devolveram o pacote intac-

to. Nenhum dos textos trazia o conhecido carimbo

de VETADO. Os que estavam na redação do Movi-

mento, na rua Virgílio de Carvalho Pinto, São Pau-

lo, não entenderam nada. As quatro e meia da tar-

de, Raimundo Pereira, editor do jornal, é chamado

ao telefone. Era o dr. Richard, da Polícia Federal.

Então, o inesperado.

- Vocês aí estão todos passando bem?

- A gente vai levando, doutor, Por quê?

- Pois é, a partir de hoje está suspensa a censura
prévia ao jornal de vocês, E também no O São Pau.
lo e na Tribuna da Imprensa,

Para um jornal que teve seu número zeros com

mandato de apreensão, censura prévia desde o nú-

mero um e três edições totalmente recolhidas, a no-
tícia causou alegria e contusão,

- Mas será verdade mesmo?
- Vai ver que é trote...

No meio da balbúrdia, alguém teve a idéia de ir

comprar champanhe para comemorar. Quatro garra-

fas de uma champanhe qualquer, compradas no bo-

teco da esquina, foram estouradas no meio de uma
reunião de pauta. O São Paulo e a Tribuna da Tm

prensa confirmaram ter recebido o mesmo tipo de

comunicado, , ,
Uma boa parte da redação do Movimento, os

egressos do antigo Opinião, trabalha sob censura
prévia desde o final de 1972, quando a partir de seu
número 8 o Opinião começou a ser censurado, Nos
153 números que o Movimento sofreu a viólência da
censura prévia, 3.093 artigos foram integralmente
vetados (o que representa 18.761 laudas de texto) e
3.162 ilustrações foram proibidas de ser publicadas,

Fala Raimundo Pereira:
- Vamos fazer um outro jornal agora, E usar de

muito talento para manter longe da gente esse mons-
tro que nos violentou por todo esse tempo,. A saída
da censura de nosso jornal é consequência de lutas
muito mais amplas que o povo brasileiro vem tra-
vando por aí. O grau de descontentamento que gras-

"Sa no país é muito amplo, é atinge até a algumas ti-
leiras do regime, Desse momento em diante, preten-
demos fazer um jornal melhor, com melhores análi-
ses políticas. Queremos fazer um jornal! como no co-
meço do Opinião: uma públicação ampla que não
tomporte discussões que interessem apenas a áreas
restritas. Está na hora de fazer um jornal mais cria-

aa vidente que essa notícia nos pegou de surpre-

sa. (Fala Marcos Gomes, do Conselho de Direção).
Boatos assim, já apareceram bastante por aqui. Mas

nós sempre fomos meio céticos. Logo no início do:
governo Geisel, um assessor do Planaltochegou a
dizer para o Raimundo que a censura estava prestes
a sair do jornal, f
Em termos editoriais, a grande vantagem da nova

situação é a de que, agora, vão existir as condições
para que se faça um jornal só por semana, Prevendo
os inevitáveis cortes, a redação é as sucursais do Mo-
vimento produziam dois, às vezes três jornais por se-
mana. Era preciso jogar com a gana e a falta de
critérios da censura: Era comum, quando uma maté--
ria era vetada integralmente, modificar-se o título, a
abertura, e mandá-la de novo para Brasília na sema-

: na seguinte. Muitas vezes deu certo: o texto era
aprovado... -
(Estamos numa sala, nos fundos da casa onde está

instalada a redação paulista

-

do Movimento. Marcos,
Sérgio, Mouzar, Murilo, Chico, Rosa .e o Jocutor
que vos fala, conversam. Entre um abraço e outro
de alguém que chega, um e outro telefonema, Rai-
mundo faz algumas contas : '
- Vamos tomar o Opinião como exemplo. Antes

da censura baixar, o jornal chegou a vender 38,700
exemplares por semana, Com a censura, caiu para
12,000 semanais. Assim, 'o Movimento venderia o
dobro se não estivesse sob censura prévia. Isso re-
presenta, por baixo, 100

-

mil cruzeiros que deixaram
de entrar por semana. Em três anos, são 15 milhões
de cruzeiros! E levando em conta que o custo indus-
trial anual do jornal é de 6 milhões, ., R
Alguém pergunta: ;
- Vocês pretendem entrar com uma ação de

perdas e danos? -
- Fuma boa idéia, é uma boa idéia...
E continua:
- Eu penso que a resistência do Movimento e dos

Outros, jornais que viveram sob a censura prévia
constitui um exemplo grande pára a imprensa demo-
crática

=

do País. "Quando estávamos tirando "o
número zero, chegou aqui um aparato policial im-
pressionante: pertas,  walkie-talkies, agentes
armados, Foram até à gráfica e logo em seguida in-
dicaram eu e o Tonico (Antônio Carlos Ferreira) co-
mo incursos na Lei de Segurança Nacional. Foi
uma pressão grande, Resta saber agora como vai ser
com a imprensa que foi destruída de 64 para cá, as
publicações de partidos, entidades, ligas campone-
sas, o: 'a Folha da Semana, o Ex, Argu-
mento, Debate e Crítica... Porém, de dois, três anos
para cá, o número de publicações independentes e
democráticás que surgiram - e surgiram sem cen-
sura - veio provar que o regime autoritário não é
onipotente, Esse crescimento: todo fez com que a
censura se desgastasse muito em tentar manter a vio-
lência sobre todos os novos>jornais. Como já disse,
o fim da censura em nossos jornais (e o rádio? e a
IV?) está ligado a lutas bem mais amplas do povo

brasileiro, Eeu sei que nós colaboramos para isso.
No meio da conversa chega alguém correndo, e.

aos gritos anuncia:
- 0 coronel; Ludwig confirmou! (Coronel Rubens

Ludwig, assessor de imprensa da Presidência da Re-
pública). O coronel Ludwig confirmou, deu no Jor-
nal Nacional ainda agorinha...

E depois disso foi festa. Frango, pão, bolo, cer-
veja e coca cola, espalhados sobre a mesa de reunião
de pauta. Foguetes, gritaria. No quintal, soltaram
um balão verde e amarelo com uma faixa de ABALI
XO A CENSURA. Risos, e os mais exaltados pedem
discursos:

- Fala, Raimundo!

- O Ulisses Guimarães da Virgílio de Carvalho
Pinto., é

- Grande provocação!

- Vai constar nos anais, ..

- Fala, Sérgio! Fala, Teodomiro!
- Fomos pegos de sopetão pela democracia rela-

tiva.

Um bolo com três velas. Os três anos incompletos
do jornal vividos sob censura,
- Olha ai, pessoal, precisamos começar a traba-

lhar, O jornal que deveria estar fechando hoje, está
abrindo...

Pois relendo a história da imprensa, só podemos estar
contentes, por não mais vivermos no século XVI! Veja só o
que fizeram os déspotas da época: com Willian Carter...
Pois este colega nosso foi preso em 1580, e torturado - a
tortura, esta nobre instituição dos potentados se estende
pela noite dos tempos, tomo se sabe até que seu suplício
chegava ao fim em 1584, pela morte na fôrca. Hoje, ca-
ro editor da Tribuna da Imprensa: hoje, o ferrabraz de plan-
tão exerce seu poder sobre a informação e o jornalista
através de carimbos, prosáicos carimbos, reles bicos que
se compra na venda da esquina. Parece que este Willian
Carter foi o primeiro jornalista assassinado, e com ele o
panfleto que lançava, em defesa do catolicismo, em terra
protestante, Willian Carter já tinha entendido a essência
do poder, e o peso da prática do jornalismo crítico., Como
você deve ter se irritado, assim como nossos amigos do
Movimento e do O São Paulo (já nem vou falar de tantas
outras publicações... O Opinião, do Gasparian; o Pit-Paft, do
Millor... e a lista segue, imensa, até o Repórter, da rapazia--
da do Rio) com estes carimbos, estes sujeitos enfiados em
sua redação, dizendo o que era sim e o que era não - vio-
lentando, estrupando o jornal que, mesmo assim, 'não ar-
riava a bandeira. Porque foi esta a lição que você ensinou,
Gomo outros jornalistas destes tempos duros: a luta exige
paciência: De «grandes gestos» isolados não se chega a
umapolítica coerente de luta contra a opressão. Paciência -
e. ironia são importantes, já dizia um famoso personagem,
destes

-

que construiram nosso século. E você teve as
duas, não? A você e a todos os amigos da Tribuna; aos
companheiros do Movimento e do O São Paulo, um abraço
fraternal de todos os que há dois anos, dentro do Versus,
enfrentam a mesma batalha.

Marcos Faerman

A TRIBUNA CONTRA

O OBA OBA

DO CENSOR

A luta do recordista mundial de

censura contada por seu editor

Jorge França A Tribuna da Imprensa é o jornal
brasileiro que ostenta o maior período
de violências,

-

arbítrios e sufocação
econômica. Talvez seja até o recordista
mundial, porque a imprensa portugue-
sa, na época do salazarismo, e os
próprios brasileiros, à época do DIP
(Departamento. de Imprensa e Propa-
ganda); na ditadura Vargas resistiram,
mas não tanto. ATI não; Lla teve
durante nove anos, cinco meses. e 21

dias a presença constante da polícia em:
sua redação, nas suas oficinas, e nos
últimos 10 -meses, a prontidão perma:
nente de um agente policial em sua
portaria. Resistiu a tudo, conseguiu
sobreviver dramaticamente, graças ao
esforça de todos, ao sacrifício coletivo
de seus diretores, jornalistas, pessoal
da administração e gráficos. Foram

anos de incerteza, apreensões, amea-

ças, prisões e violência psicológica.

_ A luta não terminou. Pelo contrário,
td agora atinge uma fase mais
delicada e importante, que é

"

a
conquista definitiva do reconhecimento
do estado de direito. Ainda pairam a
dúvida, à incerteza, a ameaça. "O
governo de exceção apenas suspendeu
sua «participação» na feitura" dos
jornais realmente independentes, mas
não aboliu a legislação excepcional. Ela

continua vigente, ameaçadora, pairan-

do sobre a cabeça de cada jornalista.

A brecha aberta vislumbra, para

cada jornalista consciente, a certeza de
que chegou a hora de lutar com maior

vigor pelo restabelecimento das fran-

quias ,democráticas, pelo reconheci-
mento do direito que tem cada homem

de pensar livremente, expressar seus

pontos de vista sem qualquer coação e

conduzir o país ao seu verdadeiro lugar

de nação democrática, capaz de elevar

sua voz internacionalmente e defender
o homem oprimido, onde quer que ele

esteja ou viva. 7

Nestes quase 10 anos de presença da
censura na Tribuna da Imprensa
o jornalfoi uma testemunha muda dos
hediondos crimes comeridos contra o

direito de cada cidadão e da nação

inteira, Assistiu calada a atrocidades e

ouviu estarrecida as mentiras diárias

lançadas pela Aerp. (Assessoria Espe-

cial de Relações Públicas da presidên-
cia da República) que transformaram
este país no país do oba oba, do
«milagre» brasileiro,

Um ponto de honra a cada operário,
cada funcionário, cada jornalista, cada
diretor da Tribuna da Imprensa: em
nenhum instante o jornal serviu de
veículo às mentiras, às provocações.
Também um ponto de honra a cada um :
dos lutadores da TI; não publicavam o
que sabiam, o que testemunhavam ou a
sua opinião, mas cumpriam o dever de
redigir, compor e paginar diariamente
o que a nação devia saber, precisava
conhecer *e necessitava tomar ciência
para hão

-

ser

-

iludida. A quase
totalidade dessas matérias permane-
cem inéditas. A violência arrancou-as
das

-

páginas

/

do jornal, "mas

-

elas
permanecem

.

arquivadas

"

no jornal
como testemunho da história, como
documentos vivos de uma era degra-
dante; "
A história da censura na Tribuna da

Imprensa pode começar a ser contada a
partir da noite da edição do Ato
Institucional no 5. Foi este instrumento
violento, antijurídico que possibilitou
ao governo calar uma voz da oposição
que não se conformava com o arbítrio e
que se ficasse livre, "certamente,

contribuiria -para -que muitas das

violências cometidas não fossem con-
cretizadas,
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Oêomeço não foi muito difícil. Os
censores eram oficiais do Exército, que

tinham uma formação de civilidade

muito grande no trato com o pessoal do
jornal. Cortavam pouco texto e consul-

tavam sempre o redator chefe sobre

qualquer assunto em que tinham

dúvidas. Havia um clima de entendi-

mento e de contemporização, inclusive,

sobre materias menos explosivas. As-

sim, em julho de 1969, a censura do

Exército foi suspensa.

Menos de um mês depois ela estava

de volta. Só que não era mais 6

Exército, mas os homens da Polícia
Federal, liderada pelo inspetor Sena.

Truculento, arbitrário, intratável. Seus

«pupilos» tinham toda autoridade,

podiam tudo e a ordem era não

dialogar. Os primeiros meses foram de
opressão total, ameaças e intimações a

comparecimento à Delegacia da Polícia

Federal. Sob qualquer pretexto, os

redatores eram intimados e lá ouviam

as admoestações/ dos esbirros. Eram

destratados, inclusive com palavras de

baixo calão. Um exemplo:

Certa ocasião ojornalista Mury Jorge

Lydia, que escrevia a coluna sindical do

Tl e estava sofrendo dois processos, um
do secretário geral do Ministério do

Trabalho, Ildélio Martins, e outo do

INPS, foi intimado a comparecer à

delegacia do Sops (atual DOPS). Como

redator-chefe adjunto acompanhei o

Mury. Depois de esperar cinco horas

para ser: chamado (a intimação era

para às 14 horas e o depoimento se
iniciou às 19), entramos na sala

lúgubre do inspetor. Diante de sua

mesa, duas cadeiras. Sentado ao lado

"do velhinho, com aspecto bonachão,
um crioulão mal encarado, lendo O Dia

(Gornal de Chagas Freitas). Entramos,

cumprimentamos o velhinho e nos

sentamos. O velhinho realmente não se

sentia bem no papel de inquisidor.

Pediu desculpas pela demora e, meio

constrangido, passou a preencher uma
ficha. Nome, filiação, endereço, etcetra

e tal.

- Profissão?
- Jornalista __ respondeu o Mury.
O crioulo largou o jornal sobre a

mesa e dirigindo-se, a nós dois, incisivo:-

- Jornalista não é profissão. Puta

também não é.
Não me contive.

- Policial também não. é.

O velhinho perdeu a calma.

- Bira, você não tem nada a ver com

isso. Ou fique quieto lendo o seujornal,

ou, por favor, saiada sala.

Mas o sujeito /não saiu da sala.

Continuou opinando e resmungando.

- O mal de tudo isso são esses juízes

venais. São eles que permitem estes

desaforos. A gente expõe a vida, prende

umfilho da puta e vem um velho desses

qualquer, quase sempre levando grana,

e manda soltar. E tem até uns sacanas

que querem processar a gente.

Era esta a situação. Era com estes

homens que tinhamos que conviver,

aceitar em nossa casa. Ver chegarem

armados. Alguns,

-

ostensivamente,

punham o revólver sobre a mesa em

que trabalhavamos. Olhavam para nós

arrogantemente, quando não diziam

piadinhas afrontosas à nossa dignidade

profissional.

Durantes estes quase 10 anos

passaram pessoas de todas as forma-

"ções e caráterpela censura da Tribuna.

"Alguns até dignos. Como um rapaz de

.nome Raimundo, um amazonense, que

não cabia dentro do pijama de censor.

Certa vez, na véspera do Dia do

Soldado (25 de agosto) de 1972 Hélio

Fernandes escreveu um artigo compa-

rando o papel do Duque de Caxias com

o dos chefes militares de então. O rapaz

leu, achou perfeito e comentou comigo.

- Ótimo artigo. Perfeita colocação.

No dia seguinte estava demitido: da

Polícia Federal e preso. Hélio Fernan-

des preso e deportado para Corumbá.
- Houve um outro que deixou passar

a seguinte manchete: «Quebrado o
monopólio estatal do petróleo. Prevale-

ceu a vontade das multinacionais».

Passou por ignorância, porque o rapaz

não entendia nada de nada e quase

sempre cortava todo o jornal. Nesse dia

descuidou-se. Foi demitido da função e

até hoje tenta uma ação de reintegração

na Justiça do Trabalho.

Em compensação tinha, também,
um ex-guarda-costas do Eremildo

Viana, fascista de triste memória em

suas passagens pela Faculdade de

Filosofia da UFRJ e na Rádio

Ministério da Educação, que no dia em

que chegou no jornal foi anunciando:

- Vim para f.... o Hélio Fernandes.

Por causa dele perdi meu emprego na

Rádio MEC. Vou acabar com ele e com

o seu jornal.
Quase conseguiu o seu intento.

Nunca o jornal saiu tão branco.
Mas ele não estava só, tinha um tal

de Galeno, que se dizia sociólogo, mas

que não passava de um esbirro do mais

baixo nível, além de dedo duro dos

próprios companheiros da polícia. Este
só vinha armado e certo dia prendeu o -

secretário gráfico Olídio Ferreira Ara-

gão, porque um dia discutiu com ele e

revelou o seu verdadeiro caráter.

Opior de todos foi um tal de Mauro,

por sinal, o último a dar plantão na

Tribuna da Imprensa. Neurótico,

prepotente, irresponsável e violento.

Diziam seus colegas da Polícia Federal

que até crimonoso é. Todos têm medo

dele, pois é protegido de um certo

general da censura, que inclusive

inculpou-o de um homicídio .em

Vitória do Espírito Santo. Este censor

chegou 'à redação denunciando todos

os redatores, repórteres e diagramado-

res como subversivos. A Polícia Federal

foi forçada a fazer uma escala de

comparecimento à "delegacia -para

depoimentos. Inclusive um diagrama-

dor, rapaz caladão, que chegava à

redação sentava-se. no seu local de

trabalho e só se levantava no fim do

expediente, foi convocado. Acusação:

ligava o rádio em volume alto para

atrapalhar o 'trabalho da censura.

Detalhe: onde o rapaz trabalhava não

havia qualquer aparelho de rádio. No

seu delírio persecutório pediu proteção

e a polícia colocou, 24 horas por dia,
um agente na porta do jornal.
Foram inúmeras as apreenções de

edições inteiras do Tribuna da Impren-

sa, que na sua santa ira teimava em não

obedecer aoscortes injustos e des&&bi-

dos e insistia em publicar as matérias

publicadas nos demais jornais, sem

obedecer às ordens do censor. Matérias

da Agência Nacional e o discurso do

presidente da República, de 31 de

dezembro de 1976, foram vetadas. Esta

é uma pequena mostra do que foram

estes 10 anos de perseguições, inclusive

econômicas,

.

porque a

:

tentativa de

sufocar o jornal chegou ao desvario de

se censurar as obras gráficas produzi-

das pelas oficinas do jornal

.

para

terceiros, de cujo lucro viviam. as

oficinas e administração. Há um ano a
Tribuna da Imprensa S.A. produzia 18

jornais para terceiros, hoje está reduzi-

da a apenas três. A censura enxotou

das oficinas do jornal clientes tradicio-

nais, alguns com mais de 10 anos,

como o Jornal de Jacarepaguá.
A violência culminou em março

passado com a prisão de parte da

corporação gráfica, às 3 horas da
madrugada, 18 homens foram levados

pela Polícia Federal permanêcendo até ©

às 18 horas.

Jorge França é o atual editor da

política nacional da Tribuna da

Imprensa, onde trabalha há 15 anos.

O SÃO PAULO SEM

ALGEMAS

Poder, cadeia e anistia

eram palavras 'proibidas

por Roberval Goulart

Um boletim de «Apoio Aos Traba-
lhadores em Greve», distribuído pela

Ação Católica Operária (ACO) de

Osasco, foi a última matéria vetada

pela censura no jornal O São Paulo;

da Arquidiocese paulista. Neste bole-

tim uma frase em destaque: Sem o

barulho das máquinas, a voz dos

operários soa mais alto. Na tarde de

quinta feira, dia 8 de junho, uma voz

no telefone identificando-se como um

tal dr. Richard, anunciou à redação

que não mais haveria censura prévia ao

jornal. !
. O São Paulo surgiu há 22 anos atrás,

com o nome de O Legionário. Desde
1972 suas matérias eram lidas primeiro

pelos censores e depois - as que não

eram vetadas -; pelos leitores. Irmã

Maria Estela, diretora do Departamen-
to de Comunicações da Fundação

Metropolitana Paulista, lembra que a

censura chegou ao jornal na época em
que a Igreja do mundo inteiro estava

passando por uma mudança significa-
tiva, voltando-se mais diretamente para

os interesses do ser humano.

- E o jornal, que era mais de
sacrístia, passou a se preocupar com os

direitos do povo.
O São Paulo é um semanário vendido

a Cr$ 5,00 nas paróquias de todo

Brasil. Sua tiragem é de 20.000
exemplares. Agora poderá ser. vendido

nas bancas de jornais, já que sob o jugo

da censura prévia era impossível

permitir-se a esse tipo de programação.
De acordo com a irmã Maria

Estela, nunca houve qualquer espécie

de atrito entre a redação do jornal e os

censores. !
- A única coisa que sentíamos era a

falta de critérios em vetar as matérias,

pois assuntos amplamente divulgados

na grande imprensa eram proibidos

aqui. Vu

O absurdo da censura prévia no O

São Paulo chegou ao ponto de impedir

a publicação integral do documento
«Exigências cristãs de uma ordem

política», texto elaborado na XV

Assembléia Geral da CNBB reunida em

Itaici, em fevereiro de 1977. A tônica

deste documento é a luta da Igreja em

favor dos fracos e oprimidos. Em uma

outra matéria - sobre o lançamento do
" Movimento do Custo de Vida -, os

censores cortaram uma frase de D.

Angélico Sândalo, um dos diretores do

jornal, onde o bispo comentava a
situação nacional dizendo que «essa é

uma situação de violência e de cativeiro

que o povo está vivendo. A vida não é

uma loterja esportiva, onde uns sobem
e a maioria continua em 'situação.
miserável». e |
A média de matérias vetadas inte-

gralmente variava de quatro a cinco, e

as cortadas parcialmente de três a cinco

por edição. No início do convívio com a

censura, os responsáveis pelo jornal

tentaram preencher os espaços vazios

com salmos. Porém, este expediente foi

impedido pelos censores. Poder, cadeia

e anistia eram palavras proibidas no

jornal. ., i

Para lutar contra a censura com
todas as armas disponíveis, a Fundação

Metropolitana impetrou um mandado

de segurança contra - o presidente
Ernesto. Geisel, o Ministro da Justiça,

Armando Falcão e o Departamento de

Polícia Federal. Como não conseguiu

ganhar a causa, o jornal tentou

responder à aibitrariedade através de

um documento redigido por D. Paulo

Evaristo Arns, arcebispo de São Paulo.

Este documento - que teve suá

publicação proibida no O São Paulo __

dizia que «a presidência da República

aparentemente saiu vitoriosa. No

entanto quer parecer-nos que a atitude

do Supremo Tribunal Federal acaba de "

considerar o mandatário supremo da .

nação como imune a qualquer julga-

mento. Isto significa o reconhecimento

do poder discricionário, ou seja, da

ditadura». . !
Já a irmã Maria Estela atribui a

queda da censura às pressões feitas

pela organização da sociedade civil e à

resistência dos órgãos de imprensa

censurados.

- - Quanto mais eles censuravam, mais

coragem nós tínhamos. Se estávamos

sendo censurados é por que faziamos

algo de bom. E agora, o jornal vai

cumprir melhor seu papel de defender

os direitos humanos.
Comentando a queda da censura, D.

Angélico disse que ficou satisfeito por

que «é o reconhecimento de um direito

que vence o arbítrio». Enquanto, isso,

D. Paulo Evaristo lembrou a carta que

estava sendo lida em todas as igrejas do

mundo no dia do fim da censura. Era a

do apóstolo Paulo a Tiomóteo: A

palavra de jesus não pode ser alge-

mada.
Aliás, a de ninguém.

(Roberval C. Goulart)
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A classe operária não tem co-

mo elemento dado, apriorísti-

co, a consciência de indepen-

dência. Ela vai construindo esta

consciência e sua independên-

cia de classe nas lutas, em suas

experiências, ou seja, em sua

praxis.

%o contra-

socialismo

utópico

A proposta de construção de um Partido Socia-

lista no Brasil caiu nas universidades como uma

bomba. Ninguém até agora conseguiu discutir o pro-

blema com cabeça fria. Uns acham a idéia e a ação

dos socialistas, que trabalham pela construção do

PS, como algo verdadeiramente renovador; outros,

geralmente pela esquerda, fazem as mais variadas

objeções.
Entre as críticas está aquela que diz que o PS que

se está construindo não é um partido independente,

que está ligado à burguesia e - até mesmo - esta-

ria fazendo o jogo discricionário do governo militar.

E assim estes companheiros acabam propondo

uma variante ""à esquerda" para o PS, que uns inti-

tulam de partido operário independente e outros

chamam de partido socialista revolucionário,.
Mas como para nós 2 questão não se resume num

*r"* (erre) a mais ou a menos, ou em se acrescentar

um ""independente** no fim do nome do partido,

Jorge Pinheiro
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vamos discutir aqui o que nos parece central: o que

significa o conceito de independência num partido

operário?

Independência e Consciência

Antes de mais nada, o conceito de independência

está intimamente ligado ao de consciência, quer fale-

mos da classe como um todo, quer falemos de um

setor. E aqui consciência tem que ser tomada no

sentido hegelianode conhecimento, como unidade

sintética, Ou, como afirmava o próprio Hegel:

**aqui a relação contida só é necessária quando não

é encontrada, mas produzida pelo movimento, que é

o cantrário do procedimento analítico, isto é, de

uma atividade exterior à coisa mesma e que cai no

sujeito".

Sem dúvida, Hegel antecede a Piaget e lança as

bases para a epistemologia moderna, dando a enten-

der que a consciência é um processo de construção,

que se dá como totalidade através de movimentos

contraditórios, Em termos mais simples, diríamos

que a formação da consciência e da independência se

dão como processo, como apropriação final. _
Assim, de nenhuma maneira um partido surge

com a consciência da independência como coisa
dada, que já é. Mas, a classe operária vai construin-
do esta consciência e sua independência de classe nas
lutas, em suas experiências, ou seja, em sua praxis.
E um partido só provará se é verdadeiramente inde-
pendente nos momentos chaves da tranformação so-
cial. Ninguém, de saída, pode apostar que este par-
tido seja mais independente que aquele, quando co-
meçam a se estruturar, Fatores como a base social, o
programa e a direção são fundamentais, mas não de-
finem o problema de antemão.
Um bom exemplo disso foi o Chile da Unidade

Popular. Lá existiam partidos revolucionários para
todos os gostos (centristas, maoistas, trotsquistas,
etc.), mas quem de fato estava presente e construin-
do os cordões industriais e quem organizou a resis-
tência desde o primeiro minuto do golpe foi o Par-
tido Socialista de Salvador Allende. E o caso de se
perguntar: quem foi mais independente, o PS do
companheiro Allende, ou o MIR?

(Isto não quer dizer que nãotenhamos divergên-
cias em relação à política Hvada a cabo por Salvador
Altende no PS e na Unidade Popular; significa ape-
nas uma coisa: os partidos que se auto-intitulavam
revolucionários e independentes foram incapazes de'
dar uma resposta mais consequente e efetiva ao ope-
rariado chileno). s
Os esquerdistas que criticam a construção do Par-

tido Socialista geralmente fazem uma relação formal
entre independência e direção. Se por um lado está
correta a preocupação de lutar com todas as forças
para se evitar que a burguesia controle a direção do
partido, por outro há que ver algo fundamental: a
direção de nenhum modo é um simples reflexo de
uma classe, ou o produto de sua própria criação.
A direção se forja noprocesso dos choques entre

as distintas clásses e dos atritos entre as diferentes
camadas dentro de uma mesma classe. Uma vez as-
sumido seu papel, sem dúvida, a direção se eleva
acima de sua classe. Mas, se por um lado este fato
pode ser positivo, por outro predispõe esta direção a
pressão e influência de outras classes.

Se não entendemos isso, nunca entenderemos a
dialética das direções, tanto a nível de um sindicato,
como a nível de um partido. E ficaremos no purismo
retórico e balofo das salas de aula, enquanto os ope-
rários aos trambolhões vão tentando construir seu
partido, sua consciência e sua independência.

Primeiro Passo

A greve do ABC é um bom exemplo do que esta-
mos dizendo, Nesses poucos dias (menos de um
mês), aqueles que estiveram no ABC lado a lado
com os operários sentiram um movimento real na
consciência dos trabalhadores, que teve como conse-
quência imediata uma concretização ao nível da in-
dependência. Vamos explicar para os companheiros,
de uma forma mais geral e teórica, o que aconteceu
lá.

Antes de mais nada a greve lembrou aos trabalha-
dores que a- situação deles não era insolúvel e que
eles não estavam sozinhos. Basta ver a enorme in-
fluência que a primeira greve, a da Saab-Scânia
exerceu, tanto sobre os grevistas, como sobre os tra-
balhadores das fábricas vizinhas, e também, sobre
'praticamente todas as fábricas metalúrgicas da
região.
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Ora, antes, nas chamadas ""épocas normais"*, pa-

| «eíficas, o trabalhador do ABC arrastava em silêncio

o aárocho salarial, sem nem pensar em discutir .com o

patrão ou mesmo sem parar para pensar em sua pró-

pria situação,

'Mas durante a greve os trabalhadores começaram
a colocar em voz alta as suas reivindicações, E co-

meçaram a pensar não somente em si próprios, mas
em todos os seus «;mpanheiros, que abandonaram o

trabalho junto com eles e que defenderam suas rei-
vindicações sem medo às privações. E um exemplo

disso é que todos os fura-greves (que foram poucos)

baixaram na enfermaria, R
E a greve começou a ensinar aos trabalhadoresa

compreender qual é a força dos patrões e qual é a
força dos "operários. Ensinou a pensar. E -não,

somente em seu patrão, mas no atual estado de coi-

sas.
Dai que a greve no ABC começou a abrir os olhos

dos trabalhadores para o que são o governo e suas
leis. Os operários, é claro, quando iniciaram a greve

não entendiam nada de leis, mas quando as fábricas

foram se enchendo de fiscais, inspetores e até mes-

mo de policiais, então aprenderam muita coisa.
Aprenderam queestavam violando a lei, que era ile-

gal pedir de forma unitária um aumento de 20%. E

nesse momento algumas dbstrações como governo

militar, AI-5, anistia, etc, começaram a ficar mais

claras. i $

E muitos trabalhadores foram construindo a cons-

ciência de que este governo não é exatamente o que

se poderia chamar de um governo amigo.

Escola de Guerra

E é porque as greves ensinam aos trabalhadores a

unir-se, que os velhos socialistas chamavam as. gre-

ves de ""escola de guerra"", E que Von Puttmaker,

ministro do interior da Prússia de 1881 a 1888 costu-

mava dizer que "atrás de cada greve surge o mons-

tro da revolução". No caso da greve do ABC, no

entanto, o materialismo policial do minstro prussia-.
no não se aplica. Aqui a classe operária apenas ini-

ciou os primeiros passos na construção de uma cons-

ciência socialista e independente.

Embora reconhecendo a importância das greves

como elemento fundamental na formação da
consciência operária, os socialistas sempre fizeram

questão de aclarar alguns pontos.

Antes de mais nada a greve é um dos meios para a

construção de uma consciência independente, não o

principal, embora emalguns momentos o mais im-

portante. E toda greve, de forma dialética, sempre

combina dois movimentos, um espontâneo e um

produzido conscientemente. Geralmente, nas

grandes explosões grevistas, o- primeiro momento é :

determinado pela espontaneidade, mas togo passa a
ser determinante o caráter de criação consciente,

Outra coisa, é que as greves só podem ser verda-
deiramente vitoriosas quando os operários já pos-

suem suficiente consciência e independência, O que
se traduz em formas organizativas, como são os

comitês de greve por fábrica, os piquetes e o tra-

balho ligado aos sindicaros, E esse nível de consciên-
cia mais alto e de independência se concretiza quan-

do os grevistas se ligam aos socialistas e entendem a
necessidade de estar junto a seu partido, o PS.

E isso o que explica que os grandes movimentos

grevistas sempre fortaleceram o movimento socialis-

ta ou ajudaram a criar o Partido Socialista, quando

este não existia. e

Aliás, os velhos . socialistas ,costumavam utilizar

uma expressão: ""as duas almas". Com isso queriam

dizer que os operários deveriam estar duplamente -

organizados, em sindicatos e no seu partido, já que

a atividade dos dois organismos se complementam,

O sindicato dando respotas mais imediatase econô-

micas e o partido, através da mobilização, tentando

responder aos problemas gerais e, inclusive, histo-

ricos da sociedade. -* 4 |
No ABC vimos como este movimento de forma-

ção de consciência se deu. Vimos como já durante a

greve - e agora - os trabalhadores começaram a

perguntar-se «sobre o problema da independência,
Começaram a sentir <a necessidáde de se organizar
num Partido: Socialista. F:sem dúvida, sem que os

esquerdistas saibam, muitos trabalnadores do ABC

deram um primeiro passo para a sua independência,
iniciando a construção do PS nas fábricas e nos
bairros.

Este é o caminho. Só quando os trabalhadores;

conscientizados por suas próprias lutas, forem tam-

bém socialistas e estiverem organizados no Partido
Socialista estaremos dando os passos decisivos no

caminho da independência da classe operária e no da
emancipação de todo o povo,

 

PRELAZIA DE SÃO FÉLIX DOARAGUAIA
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ALVORADA
(Diário da prelazia de São Félix do Araguaia)
Solidariedade "
Sabendo dos aperrcios dos posseiros da fazen-

da Sussuapara no sul do Pará; o povo da Prelazia
de São Félix fez uma coletá que foi enviada a
eles., Foi durante a Campanha da Fraternidade,
quando recordou que nos tempos dos primeiros
cristãos, quando uma comunidade estava passan-
do. dificuldades, as comuniades vizinhas
ajudavam de algum jeito. Foi mandado algum.
dinheiro e, o. àpoio: *Avreditamos que quem luta
vence!" os donos da fazenda Mauá, no
distrito de Barreira do Campo yem atentando os:
posseiros. Eram 40 famílias desde que a fazenda ,
chegou em 75. Agora, tem só 14, que vem enfren-
tando com muita coragem e teimosia a polícia e
os pistoleiros. O pessoal nem consegue plantar
roça direito. O Sindicato dos Trabalhadores Ru-
rais vem defendendo .os direitos dos posseiros e
conseguiu impedir que a polícia continuasse aten-
tando. Mas, a fazenda não desiste e qugrg terra
dos posseiros de qualquer jeito! Mas, na teemosia
os posseiros não são vencidos, não! E resistem,
contra a polícia, contra os fazendeiros, por um
direito seu! f A

TRABALHADOR DOENTE NÃO TEM VEZ...

Paraas fazendas, é melhor botar um emprega-
do doente na rua «do que "ajudar no seu trata-
mento, Se um trabalhador sai, é fácil arranjar
outro, porque tem muita gente sem terra, ou'tra-
balho, passando necessidade. Foi o caso do seu
Dirceu, carpinteiro da Fazenda Araúna, em Eu-
ciara, Depois de trabalhar 6 meses, machucou a
perna e as costelás, quando fazia uma constru-
ção. Como trabalhava sem carteira assinada, não
"recebeu nenhum tipo de assistência. Continuou
trabalhando, até que não deu mais para aguentar.
Aí saiu da fazenda com um companheiro, tam-
bém acidentado., Sairam a pé no dia 4 de março.
Andaram 200 quilômetros, e chegaram a São he-
lix.no dia 17 de março, sem recursos, sem condi-
ções de arranjar serviço e de fazer tratamento. O
càso do senhor Dirceu e seu companheiro não são
os únicos, Muito pelo contrário,

UM BOM NEGOCIO #:

Cada dia aumenta mais a quantidade de caba-
rês em São Félix. Por que será que "isto. está
acontecendo? !
Uns acham que é porque aumentou a falta de

vergonha,. Outros acham que "é porque o povo
anda numa situação difícil, A sociedade do jeito:
que «está, que não dá oportunidade de trabalho
pra todo mundo, é que é culpada de tanta moça

ir para os cabarês. As vezes, é o único jeito que
encontram para não morrer de fome"! c

E ainda existe gente se aproveitando disso pra
lucrar às custas da falta" de trabalho que toma
conta da cidade. Vão comprando casas em diver-
sas ruas c alugando para os cabarêés. Falta de mo-
ral, de quem? .

INVASÃO DE TERRAS

Em Santa Terezinha, a Prefeitura loteou as ter-
ras e uma parte da pequena área do patrimônio
foi demarcada para chácaras. Acontece que essas
chácaras já «tinham ocupantes, posseiros há 3
anos: Alguns deles nem foram consultados e seu

MATO GROSSO.

pedaço de chão foi entregue a outros de mais re-
cursos. Dona Rosa, viúva com três filhos meno-
res conta:. ". i
"Aqui tá um negócio que não tem jeito. Está

tudo cheio de cerca. Não tem mais onde pegá um
pau de lenha pra cozinhà. Esses que compraram,
tão botando nasujeição mais triste do mundo. E
tem gente que não quê que a gente passe pela
terra detes. Na medição, ouvi dizê que o prefeito
tinha ditoque quem pudesse Comprá, que com-
prasse. E quem não pudesse, que saisse... Eu
nunca vi terra de prefeitura sê vendida pra chá-
cara; e era tudo loteada. Mas eu digo que, se eu.
não ganhá esse meu pedacinho, que eu estô deita-
da, me levanto e então derrubo os que estão de

At>pe ;

"*A GENTE MESMO SE GOVERNA,
COMADRE*

«
enteque- Qupovo nosabo

amada,mem»svetar! Em Pontinôpolis as mulheres
mostraram quem não sabe, ou melhor, quem não
quer melhorar a vida do povo. Lá, faz muito
tempo que tem reuniões de comadres. Todas as
"quartas-feiras elas se reúnem para falar dos as-
suntos mais importantes que são resolvidos so-
mente com a união.

Através dessas reuniões, foi feita uma campa-
inha para vacinar as crianças menores de 3 anos
contra a paralisia infantil, tétano, difteria e tosse
brava, Nos meses de janeiro, fevereiro e março,
foram vacinadas. 51 crianças.

'" Elas fizeram também funcionar uma farmaci-
nha que ficou sendo conhecida como a Farmácia
das Comadres: O dinheiro para comprar os remê-
dios, elas conseguem com a contribuição de cada
uma e promovendo o bazarzinho.

. "É aqui onde se diz
com um claro português
o que seria de nós i
com um presidente burguês
manobrando e dirigindo
este grupo camponês" (feito por um lavrador da

Paraíba)

  

BRDFANBSB so(Rb, ç MB
VAUSUus
18 !

 

 



A nação enrouquece de tanto gritar liberdade

e o governo continua receitando o xarope re-

formeta para o doente, dizendo que é doce

e tem gosto de bala de fruta!
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O XAROPE

REFORMETA

PorJúlio Tavares

I

Já disseram que não é necessário ser meteorolo-

gista para saber para onde está soprando o vento. E

que não é necessário ser um analista político profis-

sional, ou até mesmo um cientista político, para sa-

| ber que o sistema autoritário está em crise. Uma de

! suas crises mais profundas. A partir daí, aparecem

divergências: uns dizem que a crise é de legitimida-

de, outros afirmam que finalmente os novos tempos

' chegaram, ou o que estamos vendo é apenas um pre-

pnúncio de tempos mais democráticos. No. entanto,

todos estão unidos no tocante à caracterização fun-

| damental: o regime não supera, pelo menos a curto

"prazo, suas dificuldades. Magoados, todos recla-

mam. As dificuldades aumentam ainda mais quando.

os trabalhadores entram em cena com toda a força.

A sociedade se politiza rapidamente, numa dinâmica

crescente. i

Todos os organismos da superestrutura da socie-

dadeexpressam a crise, em maior ou menor grau.

II

Um dos organismos da superestrutura que apre-

senta também suas fissuras é o exército, suporte bá-

sico do governo militar. A política da sucessão de

Geisel impulsionou esse processo. O governo busca a

continuação do regime de excessão, e, nesta busca,

elabora seus projetos, suas reformetas. Muda a rou-

pa;, e continua tudo como está. Mas a crise é econô-

mica, social e política, e a reformeta não será, certa-

mente o elixir milagroso que cura todos os males do

figado de nossa sociedade.

O governo se engasga com os dissidentes, A impo-

sição do herdeiro não uniu a família real, ao contrá-

"rio, rachou o suporte básico. O réfestava nú,

Figueiredo, segundo dizem, não foi aceito nem

| pela maioria do Alto Comando. Geisel, que havia

| prometido aos seus, abrir o debate sucessório não o

fez, e impôs seu candidato. E a formação de alas e

| tendências dentro do exército é imediata.

Essas dissidências não se deram apenas no exérci-

to, aliás, aí é mais difícil a expressão direta, aberta,

| devido às condicionantes regulamentares existentes,

mas sim, fundamentalmente, nos escalões civis do

. sistema. A rebeldia que hoje incendeia a Arena, que

| deveria servir como base política do govenro, é por

demais aberta para evitar que todo o povo veja a si-

tuação. Isso ficou claro na convenção regional da

Arena paulista, em que todas as formas de corrup-

ção e pressão foram empregadas para cabrestear os

votos dos delegados, que acabaram elegendo um ho-

mem do quilate do que foi eleito. No prego da Caixa

Econômica, Maluf banhado a ouro pouço valeria.
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Natel, que avalistas de confiança do Bradesco afir-
mam ser de metal mais puro, caiu em si: é um polí-
tico ultrapassado, e o que é pior, é um homem de
confiança do Planalto. E isso muito pouco vale hoje
em dia.

III

Essas são as bases objetivas para o surgimento de
uma Frente pela Redemoeratização, como a que está
sendo organizada. O general Euler Bentes leva fama
de nacionalista; e foi um homem do sistema até pou-
co tempôo. Poucos dias após a sua declaração de que
aceitaria sair como candidato do MDB, caso fosse
convidado, dois líderes políticos, o ex-deputado fe-
deral Chiço Pinto e o senador Marcos Freire, foram
visitá-lo. E uma frente totalmente inesperada come-
ça a surgir. Para muitos analistas, um fator funda-
mental para o desenvolvimento da luta pela redemo-
cratização. E como para viabilizá-la era fundamental
o apoio emedebista, surgiram as alianças mais incri-
veis para que isso fosse possível.

IV f
Na convenção nacional do MDB isso apareceu

bem claro. A convenção tinha como objetivo a dis-
cussão da participação ou não do MDB nas eleições
indiretas. A discussão foi condicionada à estrutura-
ção da Frente. Era necessário somar todas as forças
do MDB; mesmo as atreladas a Chagas Freitas. A
posição que defendemos pela Convergência Socialis-
ta foi a da prévia eleitoral, para evitar a entrega ver-
gonhosa do governo do Rio ao mafioso Chagáas.
Cremos que nossa proposta era acertada: o MDB
apresentaria no único Estado, onde pode eleger o
vóvernador, candidatos a

_

candidato para serem
escolhidos pelo povo em eleições diretas. As urnas
deveriam ser colocadas em diversos locais e ficariam
sob a fiscalização direta de organismos democráticos
do tipo OAB. O candidato escolhido pelo povo, em
eleides livres e -diretas, deveria depois ser ratificado

, pela convenção regional. No entanto, no afã de
somar com os Chaguistas isso não aconteceu.

as ta Novia
Na nossa participação na Convenção Nacional do

MDB, frente eleitoral ou frente de oposições demo-
cráticas, deixamos claro a nossa posição sobre a
Frente. E o fizemos através de uma carta aberta aos
convencionais, que foi lida em plenário pelo deputa-
do federal do Rio de Janeiro, Valter Silva. Ela toca
em algumas questões importantes:
Companheiros: o 2

(...) As forças democráticas necessitam de uma re-
AT A5 T5 A5 5 APF

po o MAB

flexão sóbria dos caminhos e das composições que
devemos realizar para concretizarmos o que tanto
buscamos: a unidade de todas as forças democrá-
ticas na luta contra o autoritarismo, na luta pelas
liberdades democráticas. Essa luta que é nossa e de
todo o povo brasileiro exige somar e organizar todos
os que estão a favor da democracia já. O funda-
mental é o fim do regime de excessão. A questão, no
entanto, não é tão simples. A questão é política., De-
ve ser concretizada a partir de um programa minimo
e democrático a tanto tempo assumido e defendido
pelo MDB, pelos seus setores mais consequentes. Es-
sa frente pela redemocratização só será concreta-
mente efetivada tendo como programa a Anistia
Ampla e Irrestrita, liberdades de organização para
todos os partidos populares; eleições livres e diretas
e Constituinte Democrática e Soberana (...)
O governo militar deve ser substituido por um go-

verno provisório, eleito pela frente democrática, e
este tem que ter um prazo, que deve ser o mais curto
possível, suficiente para a convocação de uma Cons-
tituinte Livre e Democrática. (...)

VI

Estamos dispostos a participar de uma frente que
REALMENTE sirva para impulsionar as lutás pelas
liberdades democráticas e pelo fim do governo militar.
E isso o demonstramos quando, junto com os
deputados «Valter Silva (federal) e Edson Khair
(es.adual, do MDB carioca), conversamos, durante
mais de duas horas, com o general Euler Bentes que
articula a Frente pela Redemocratização. Não fomos
para colocar a nossa participação na frente, mas para
discutir e expor nossas posições. A nossa participação
deve ser determinada pelo conjunto de nosso
movimento, a partir das discussões nos comitês
socialistas. O general colocou dados na mesa, que
servirão para uma avaliação mais correta das intenções
dos membros da Frente. Não discutimos candidaturas,
nem projetos de governo, mas a necessidade das
liberdades democráticas, e as possibilidades de se
conseguir a unidade das forças e setores nela
interessados. r Idades
Como para nós, a democracia transcende em muito

a democracia formal, párcial, burguesa, uma frente
que fizermos com os setores não proletários é uma
frente tática, limitada, que se rompe na medida em
que superemos o ínimigo comum. No nosso caso, o
regime de excessão. Esse foi o centro de nossa
discussão. Deixamos do final, uma carta ao general
Euler, onde expomos nossas posições:

São Paulo, 5 de Junho de 1978
General Euler Bentes Monteiro,
O Movimento de Convergência Socialista, junto com

outros setores democráticos, considerá da maior
importância a luta pela democracia plena em nosso
país. E por isso, quando se começa a discutir a
formação de uma Frente Nacional pela Redemocrati-
zação, não poderiamos nos colocar à parte.
Estamos dispostos a envidar todos os esforços pelá

unidade de todos aqueles que anseiam às liberdades
democráticas. Isso exige debater, somar e organizar. E
também um programa político de unidade.
Levantamos por isto os seguintes pontos: anistia

geral e irrestrita, liberdade de organização - sem
restrições - para todos os partidos políticos, aumento
imediato de salários, fim da legislação de exceção e dos
atos institucionais, uma nova legislação trabalhista
que assegure liberdades sindicais com direito de greve :
e de organização do CGT, fim do atual regime
descricionário, eleição deum governo provisório com
mandato de três meses e chamado à formação de uma
Assembléia Constituinte totalmente soberana e livre.
Uma frente pela democratização é uma frente de

luta, significando que os que a compõem podem,
manter sua independência e a utilização de seus.
métodos.
Esperamos «agora que em cima dos pontos

concordantes entre nós possamos unir as forças e lutar
juntos para que as liberdades democráticas sejam uma
realidade para nosso povo.
Reuniremos proximamentea Coordenação Nacio-

nal de nosso movimento e nesta faremos uma avaliação
,do diálogo que tivemos.
Coordenação Nacional do Movimento de Convergência

Socialista.
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O Clube de Engenharia do Rio de Janeiro tem
tradição de luta política. Mas hoje está domina -
do por empreiteiros reacionários, que o afastam
dos caminhos dademocracia. (Foi isso que o nosso
repórter afirmou e que irritou Hélio Almeida, de-
gutado do MDR, ex-presidente da UNE e do Clu-
e). *

Há 2 anos o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro não participa das
grandes questões que envolvem a vida nacional. Desde a campanha feita
em defesa da Engenharia Nacional; na gestão do hoje Deputado Federal
Hélio de Almeida, que o clube Só abriga em sua sede pequenas e sono-
lentas platéias que, em debates intermináveis, pleiteiam modificações e
atualizações de normas técnicas, ou assistem uma ou outra conferência
sobre um assunto específico de engenharia.
O que tem impedido o órgão de maior tradição e representatividade no

seio dos engenheiros a se pronunciar sobre assuntos importantes como o
"acordo nuclear", a construção de Itaipu e a voltaimediata do Estado de
Direito? Que força tem mantido inerte essa tribuna? _
0 Clube de Engenharia há anos gravita nas áreas de interesses dos gran-

des empreiteiros, o setor mais afinado com as correntes autoritárias do re-
gime, e isso impede uma tomada de posição democrática. Com o agrava-
mento da crise econômica e com a mobilização de todos os setores organi-
zados dá sociedade civil (ABI, CNBB, OAB, etc.) o Clube de Engenharia
não deveria permanecer calado. Sobre isso, ouvimos Geraldo Reis, atual =
ªrleiidente da entidade, e o deputado Hélio de Almeida, ex-dirigente do Geisel d..: que até o fim fºi seu

ube. + overno vai acabar com as leis de
P - Engenheiro Geraldo Reis, qual a finalidade do Clubede Engenharia? ªfªgª;(€£$?3103332:32“
R.. Defender os interesses nacionais, principalmente os da Engenharia dor substiindoaspor "salve

brasileira. guardas constitucionais" (que
P- Você poderia citar um fato concreto da atenção do Clube em defesa tapor canana quen fizer opo:

do interesse nacional e da engenharia brasileira? Sião da verdade).
R- A luta contra as consultorias multinacionais que em 1966 queriam

tomar das firmas brasileiras essa fatia do mercado. O Clube se mobilizou e
cetanseguimos garantir para a engenharia nacional esse precioso campo de
atuação.

P - Por que o clube, a exemplo de outras entidades civis (UAB, ABI,
CNBB, etc.), não está participando da campanha pela volta imediata do
Estado de Direito? _
R - O Clube estatutariamente é proibido de se manifestar política-

mente. Entretanto, em momentos decisivos da história, o clube participou.
Como a volta ao Estado de Direito é uma aspiração nacional, inclusive do
presidente Geisel, eu posso prometer levar à deliberação do Conselho uma
proposta por uma tomada de posição do Clube com respeito ao assunto.
P- E a possibilidade de criarmos no Clube um Comitê Permanente de

Defesa da Tecnologia Nacional? &
R- Vejo com simpatia, mas não posso garantir que o clube apóie, por

isso sugiro aos interessados que procurem os órgãos do Clube que estão
afetos à questão,
Enquanto que para o presidente do Clube a questão deve entrar em de-

. bate, o engenheiro Hélio de Almeida - ex-presidente da entidade, afirma
que o clubedeveria há muito tempo estar engajado na campanha pela volta L
imediata ao Estado de Direito. É

Sesc e Senac de São Paulo.

 

No fim do governo Médici, José Papa Jr. - sempre ansioso
para agradar quem está por cima - ligou-se politicamente à sua
linha, elogiando o desempenho do ministro Delfim Netto. Logo em
seguida, quando subiu Geisel, Delfim caiu em desgraça e Papa Jr.
voltou ao anonimato, do qual só saiu - esquecendo-se das brigas
em restaurantes da Itália e em aviões quando, condenando o "*re-
gime espúrio"* do país, apoiou o ministro dissidente Severo Gomes,
que também logo em seguida caiu em desgraça. Pedindo desculpa

' pelo mal-entendido e culpando os assessores, José Papa Jr. voltou
a ser um mero presidente perpétuo da Federação do Comércio,

Recentemente, o singelo personagem esqueceu até que o Senac é
uma entidade apolítica e cedeu parte de suas dependências para se-
diar a campanha de Laudo Natel, na certeza de que este seria o
novo governador nomeado do estado de São Paulo. Foi fatal:
Laudo rodou na convenção, comprovando que puxada de saco por
parte do Papinha não dá futuro a ninguém, nunca deu certo.

El, OPERÁRIOS

A Ericson do Brasil te-
ve, no último exercício, um
lucro líquido de 411,9 mi-
lhões de cruzeiros. Quan-
do forem pedir aumento de
salário, bobagem ficar fa- © "
zendo greve por causa de
15 ou 20%. Peçam logo
50%.

SEMPRE A

DÍVIDA

EXTERNA

O Banco Mundial já
anunciou, para 1978/79, um
empréstimo de 750
milhões de dólares ao Bra-
sil. E assim, a dívida vai
engordando eo povo brasi-
leiro emagrecendo, pois re-
solver os problemas dele(o
povo) ninguém (do gover-
no) quer.

FIM DO

PASTO?

Figueiredo diz que seu
governo vai voltar-se para a
agricultura. E bom mesmo, .
pois parece que os últimos
governos voltaram-se total-
mente para a pecuária: o
povo está pastando há
anos. l

RO nio

"Em 1966, na minha segunda gestão, o então Ministro do Plage/amento, membros, para tratar do assunto é até hoje não existe nada de concreto.Roberto Santos, instituiu no governo o "hábito" pouco patriótico de con- Aliás, como já dizia o ex-presidente Getúlio Vargas: "se você não quer re-tratar firmas Norte Americanas de serviço e consultoria para realizar traba- solver um assunto, nomeie uma comissão de mais de 3 membros.lhos para o Governo. Reagimos e fomos plenamente vitoriosos. O presi- P - Por que não insiste?
dente Costa e Silva baixou um decreto proibindo a contratação de firmas R -Estou numa posição muito delicada no Clube, haja visto que souestrangeiras para realizar serviço para o governo quando houvessem firmas Deputado Federal pelo MDB/RJ. Mas acho que o Clube terminará parti-nacionais habilitadas para tal fim", explica Hélio de Almeida. ""vcipando dessa luta que é de toda a Nação Brasileira.P - Hoje o Clube, estatutariamente, está proibido de se manifestar

"

p __ Você é a favor da criação de um Comitê Permanente de Defesapeliticamente. O que você acha disso? da Tecnologia Nacional?
R -Os estatutos do Clube proibem o mesmo de participar de política R Já existe no Clube um Departamento de Defesa e'partidária, eu creio que a volta imediata ao Estado de Direito é questão de ValorizÉção da Engenharia Brasileira que surgiu durante a luta àcima citadapolítica de interesse Nacional e por isso o Clube já deveria estar partici- com o nome de "Comissão de Defesa da Tecnologia Nacional". Portantopando dele. $
P - Por que você, então, não faz uma proposta nesse sentido?

sou a favor da ativação desse Departamento.
P- E verdade que o Clube é dominado por empreiteiros reacionários?R-Há três meses fiz uma proposta para o Clube assumir de imediato a R- Absolutamente não! Isso é uma calúnia dos inimigos do Clube e daluta pela volta ao Estado de Direito. Foi então nomeada uma comissão de 5 classe.
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Resumo do capitulo anterior: vigiado obsessivamente pela mãe,
assim mesmo, Jacinto vai tomando contato com a sua realidade
através de pequena fugas pelas ruas do bairro ou ouvindo histórias
'do migrante Teodoro, num quarto de pensão. No próximo Verusus,
publicaremos mais um episódio da novela.

Era certeza que pai pouco ligava pra os acontecidos em casa. Vi-

nham as queixas. "Esse menino", ele resmungava. Pra mãe: dinheiro

minguado pra isso, pra aquilo, só.
- Jacinto, peste! Menino, teu pai te mata! 3

Nesse tempo as coisas foram ficando difíceis. Tava vendo que o tra-

balho de pai, chegando mais tarde toda noite, pouco adiantava. Até

que um dia ele chegou na sala, todo mundo assistindo novela; então

disse que eu tava na hora de ir começando a trabalhar, cooperando

com o sustento da casa. Não disse nada. Mãe reclamou que aindaera
cedo, logo agora que ele tá prá findar o estudo no grupo, esperasse

um pouco mais, terminasse o ginásio, que se quisesse continuar o es-

tudo, que fosse de noite, Todo mundo faz assim, completou.
Pois, não fiquei muito sentido. O lugar da gente se divertir, o cam-

pinho, há muito tava cercado. A construção da fábrica tomava tudo,

cerca de arame com quatro fios, farpados. Só se ouvia de longe 0 ba-
rulho de concreto sendo despejado no chão, serras elétricas, serrotes

comuns cortando madeiras; enxadas e pás tinindo de manhã à noite.
Fizesse sol ou chuva. Aquilo nunca parava. Crescia sim. O terreno

cercado de valetas, lugar de monturos, escoamentos de casas vizinhas,

ajuntamento de urubus toda tarde, mudou. Agora, o ronco dos cami-

nhões descarregando, o apito de hora em hora, avisando. A vila cres-

cendo, mudando de cara, o apito avisando, crescendo, inchando de
gente. A fábrica cada dia mais se alargando como teia de aranha, pe-

gando os viajantes chegados de carteira em branco, dando serviço aos
que sabiam ler alguma coisa, o apito chamando. Mandando os mais

antigos embora, Teodoro agora andava na procura de outro trabalho.
Alguns na fábrica, sem ciência de causa, achavam o serviço até bom,

pois de onde eles chegavam, diziam, não temos nem onde cair morto.

Pai, agora feitor, de veneta repetia a fala deles assim, sem dó.
Falo assim porque sei, Conheci isso aqui, nascendo, nos seus pri-

meiros dias. Vi, por esta luz que me alumia, um dia na tarde, um ho-

mem soltar um balde de cimento, escorregar no andaime mais alto,

cair em piruetas, abrir os braços no ar e se chocar no chão com baque

surdo entre matos. Quis correr pra lá, mas fiquei receoso. Houve

ajuntamento de Outros operários que estancaram o serviço mas não
puderam fazer mais nada. Um feitor, Nelito, gritou que podia deixar,

ele cuidava de tudo, que fossem trabalhar, não queria paradeiro ali;

arrastou o corpo pelos braços sujando o mato de sangue e entrou com

esforço na construção puxando o defunto.
Corri medroso, nessa hora cheguei em casa sem saber fazer o que.

Mãe perguntou o que eu tinha visto, tá branquelo, perdeu o sangue

das veias, encontrou assombração, a polícia te pregou susto, isso dá
em quem só fica na rua zanzando, vadiando. Bem feito. Menino, teu

pai de mata, terminou dizendo.
Não contei nada. Nunca tinha visto ninguém morrer.

De noite, na mesa, todo mundo jantando, toquei no assunto. Pai

tossiu, assuntou acendendo um cigarro, mãe repreendeu com as vistas,
aí pai disse vai dormir, deixa de histórias de trancoso. Depois, ele

falou que dessa semana eu não passava, já tinha emprego garantido.

la começar, passado do tempo, no mais tardar, segunda-feira que en- .

tra.
Saí pro quarto, mãe já no lastimo de possuir. um filho só, Deus as-

sim quis, que quando eu me visse grande tomava outro rumo, até ca-
sava, largava tudo, Lá dentro pensei que não, não se preocupasse...

tava desorientado.
Na cama revirei por horas, me sentindo que já era homem. E me vi

mais homem quando veio.ligeiro a idéia de que se pai, mãe, esses vi-

zinhos que só vivem chorando mágoas, todos eles morressem, sem re-

morsos digo: que morram tarde!
Era o quinto ano aqui e já tinha decidido; não queria ser um Teo-

doro qualquer.
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Compreender as leis fundamentais

da ecologia significa entender que

o sistema capitalista é incompati-

vel com o equilíbrio ambiental.

_4 Eco/pgia é uma ciên_cia rçyolucionán'a. A compreensão de suas leis essen-
ciais obriga a uma reflexão crítica sobre as bases em que se assenta a vida soci |
e, depois dela, a conclusão não pode ser outra, a não ser esta: um sister?
econômico que se baseia na máxima produção e no máximo consumo Possiív hi
é definitivamente inconciliável com o equilíbrio ambiental. P
Umambiente fechado não pode explorar seus recursos indefinidamente A

terra é um ambiente fechado, com recursos naturais finitos. Diante desses fait
irreversíveis, a lógica do capitalismo rui por completo. É que um sistema na
se vale da tecnologia sofisticada e predatória com o objetivo de ob'tue
maiores índices de produção do supérfluo para uma minoria privilegiada, em der
trimento da maioria da população (que não usufrui das minimas condiç,ões a
teriais para uma vida digna), não se compatibiliza com a ciência eco/ógicamª—

E por isso que, invariavelmente, os movimentos ambientalistas de tod'o o
mundo são dominados por uma orientação política de caráter revolucionário:
qles lutam por uma transformação radical da organização da sociedade, como
única fórmula para garantir a sobrevivência da espécie humana no planeta. "

« Entretanto, a capacidade de absorver críticas e contestações do.;âgmª. capi-
talista é muito grande. Há dez anos o movimento da contra-cultura irrompia em
todos os países superdesenvolvidos para, depois de uns tantos me P

cooptado tranquilamente pelo sistema que, além de acolhê-lo em seu selo,

ainda auferiu bons lucros à sua custa. Woodstock virou filme, disco e camiseta.

E o mesmo pode acontecer com o movimento ambientalista. Melão.
Depois de um primeiro momento de susto e pânico (o Clube de Roma, finan

ciado pelàs grandes empresas multi-nacionais, chegou a vaticinar a inviabilida-

de do capitalismo no célebre Limites do Crescimento), os governos das grandes
nações capitalistas ocidentais resolveram anestesiar o perigo do mqvlmfºnáº

ecológico, tomando "providências" quanto aos problemas mais sensacionais o

ambientalismo. . %
A tática é simples: a poluição é apresentada como "uma catásltrofe que a tºe

dos ameaça", "inimigo comum de todas as classes", depois, os industriais que

produziram humildemente assumem parcela da responsabilidade (quem "ªºs"
lembra do patético meia culpa da Federação das Indústrias de São Paulo que,768
977, divulgou ampla campanha publicitária pelo plantio de 50 milhões de arVºa, -
em São Paulo?); todos assumindo a culpa e a tarefa de resolver o prob ºf"; da
a solução é colocada como mera questão de ciência do dever cumprido- | ªe",
muda e cria-se uma nova e lucrativa indústria: a dos equipamentos anti-po!u
tes.

Por isso, é importante que se denuncie esse tipo de "tampanh
que tem sido fartamente utilizada nos grandes países do Ocidente, Juí
entre nós (a CETESB, todos os invernos, divide a responsabilidade pela po
do ar em São Paulo com todos os motoristas, mas não se refere, n
indústrias que contribuem com a maior parcela do envenenamento da
paulistana). é ! fenô-

As verdadeiras campanhas ecológicas são aquelas que nao atnpqem Ifábitos
menos superficiais (tecnologias errôneas, o crescimento demográfico, mbien-
de consumo, desenvolvimento econômico), o papel de causas da crise a as fa?

tal, pois, de fato, eles são apenas sintomas. Confundir sintomas com caus erra-
parte da estratégia de se cooptar o movimento ambientalista. Se técnicª??“ e
das são utilizadas, se a população cresce excessivamente, se os 'fªbf 3

consumo são predatórios, se os rumos do desenvolvimento _econom'ºestru-

deletérios para o equilíbrio ecológico, tudo isso ocorre em funçao de Umªapenas
. à a fee + F u adºs ,

tura social basicamente injusta, dominada por uns poucos preocup e conside-

3 3 35 PF S sil era
ração com o bem estar da maioria ou com a sobrevivência das próximas 9

ções. ! i Uma So

O movimento ambientalista tem que lutar por uma nova sociedade. des de

ciedade democrática, com o poder descentralizado e ligado às necessida é b

cada comunidade, que atenda aos anseios materiais mínimos de todos

não se baseie na idéia obsessiva do lucro. |
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Beneficiado por uma anistia geral no Peru, Hugo
Blanco, líder popular das. massas camponesas, retor-
nou a seu pais após vários anos de exílio no exterior.
Voltou para ser candidato às eleições convocadas para
o dia 4 de junho pelo regime de Moralez Bermudes. -
"Voltei para lutar porque nós não reconhecemos ne-
nhuma autoridade de um governo imposto por um
golpe. Tampouco nos e-sanamos. A burguesia não
vai nos. brindar com eleições, livres e democráticas:
porem, de toda maneira, com as eleições abre-se um
processo onde existe menos repressão e novas possibi-
lidades de discussão e debate",

Por enquanto, para o regime de Bermudes, pareçe
não haver espaço para líderes verdadeiramente popu-
lares como Blanco. 1
Com uma dívida que sobe a mais de 1 bilhão de do- |

lares, a ditadura peruana viu-se Obrigada a conceder
anistia e convocar eleições no país, visto a sua total
incapacidade de administrar a nação. Situação que le-
vou o Peru a bancarrota.
Ao mesmo tempo, obedecendo o FMI, o governo

decretou um aumento de 60% para os gêneros de pri-
meira necessidade. Como consequência as Centrais
Sindicais chamaram a população a uma greve geral
que paralizou praticamente todo 'o país. A ditadura
em uma mostra de que seu extertor pode ser bem pe-
rigoso, fechou todas publicações independentes por

tempo indeterminado, prendeu e deportôu para a Ar-
gêntina dez candidatos de esquerda, entre eles Hugo
Blanco, além de dois ex-ministros da marinha do g0-
verno de Velasco Alvarado. Efetaram-se também
centenas de prisões de estudantes, jornalistas e Operá- :
rios,.

Em fevereiro Blanco estava nos EUA. Foi lá que o
conheci e o entrevistei. Nosso primeiro contato deu-se
na Universidade de New York, onde Blanco havia
sido convidado para uma palestra. Falou sobre a ad-
ministração Carter e direitos humanos. "*...Nunca
antes em meu país os direitos humanos foram tão des-
respeitados como agora: 0a. camponeses perdem o di-
reito de administrar a terra conquistada, os pesca-
dores vêem as empresas estrangeiras voltarem nova-
mente como donas de tudo. Se esta é a prática polí-
tica de Carter para direitos humanos nós, o povo do
Peru, declinamos de seus exaustivos esforços"
(aplausos demorados na platéia). ..

Blárico é assim: direto, obstinado, defensor de um
Peru independente,

Deportáado várias vezes de seu país, o exilio não
constitui novidade para este homem. Mas a deporta-
ção é pior, pois, o governo peruano enxotou-o para a
Argentina, jogando-o nas mãos da junta militar que
governa aquele país. Surge uma pergunta: porque Ar-
gentina? Qual o seu destino real?

Preocupado, Versus entrou em contato com sua
mulher, Gunilla Berglund, sueca, vivendo em Lima,
Peru. Também ela não sabe nada sobre ele. Segundo
Gunilla, Blanco foi preso no dia 19 de maio algumas
horas depois de haver participado de um programa de
televisão, onde apoiou a convocação à greve geral. -

caram ao meu marido que o ministro do interior ne-
cessitava falar com ele, Sem esperar resposta levaram-
no" 2 -
Nós

_

conversamos durante muitas horas, numa
manhã muito fria de Nova York., Fria mesmo: quinze
graus abaixo de zero! Hugo Blanco, nestes tempos,
estava morando no apartamento de um amigo, em
West Side, um bairro operário, onde vivem muitos
negros, porto-riquenhos, enfim toda esta gente que
ele gosta. Ele é um homem corpulento, com uma voz
grossa (muito conhecida: pelos trabalhadores de seu
país). No colo, carregava o menor de seus muitos fi-
lhos, de um ano e meio, nascido na Suécia -= uma de
suas terras de exílio. E a única onde ele tem trânsito
livre-(mas onde ele está agora?). Quando a cônversa
começou, neste domingo, ele tomava café da manhã.

P - Poderia falar sobre o início de suas atividades
políticas? Em que contexto surgem?
R - Bem, sou peruano de uma zona indígena,

zona de quechuá. Comecei a participar de movimen-
tos populares desde que era estudante,

Nesta época havia uma ditadura militar no Peru,
meu irmão estava preso. Por esta razão tive desde
cedo a oportunidad€ de me "relacionar" com a polí-
cia e também com o movimento popular.
Quando estava no secundário participei de greves

estudantis e de uma greve geral em Cuzco, postérior-
mente viajei para a Argentina e participei das lutas do
movimento operário. Trabalhava em um frigorífico,
Fra um operário e como outros Operários nos mobili-
ramos contra o golpe que o imperialismo norte-ame-
ricano estava preparando em 1955.
Desgraçadamente Perón freava o operariado que se

mobilizava contra o golpe iminente, e depositava as
suas esperanças no exército, Entretanto toi o exército
que de 1 o golpe.
P- A que atribui a participação do exército no

golpe de 55?
R - O exército, como todo exército, é uma insti-

tuição criada para defender a clásse dominante. Uma '
vez em perigo, esta classe apela ao seu partido ar-
mado,

Este golpe poderia ser evitado se as massas possuis-
sem uma direção independente, mas como estavam
submetidas ao peronismo-e como acreditavam no pe-
ronismo, foi possível que este as freasse,
Depois do golpe, participei na reorganização do

movimeénto operário de forma clandestina. Posterior-
mente regressei ao meu país onde estive trabalhando
em fábricas de Lima até a famosa visita de Nixon -
na época era o vice-presidente dos EUA - onde foi
recebido com violentas manifestações contrárias à sua
visita ao Pera, ©
O governo, em represália, iniciou uma perseguição

contra os operários, Tive que me refugiar em Cuzco

As três da madrugada, o tele

perada, dos Estados Unidos, no

nheiros da sucursal de VERSUS

voz preocupada - me perguntav

dos maiores lideres populares <

entrevistado, algumas semanas

notícias de Blanco», «Ora, sab

vez, foi deportado do Peru». «Si

saparecido!», disse nosso corre:

Mas quem é este personagem

"*"Dez membros da polícia secreta peruana estiveram" W '— a
em nossa casa às quatro e trinta da manhã, e comuni: “ g

«.
L.d

 

 

 

onde me incorporei 23ao movimento camponês que,
neste momento, lutava por reivindicações mínimas.
P - Em que ano? F $
R - Foi em 1958. Comecei a trabalhar no campo e

na organização sindical do movimento camponês. Os
camponeses tinham uma relação semi-feudal de traba-
lho, ou seja, os proprietários de latifúndio arrenda-
vam um pequeno pedaço da terra para o camponês,.
Em troca estes tinham que trabalhar de 14 a 15 dias
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one tocou. Era uma ligação ines-

dia 27 de maio. Um dos compa-

nos Estados Unidos - com uma

a a respeito de Hugo Blanco, um

a América Latina, e que eu tinha

: atrás, em New York. «Você tem

mos apenas que ele, mais uma

, Mas acontece que ele está de-

Bpondente».

de nossa história?

 

_

do mês no latifúndio. Os camponeses lutavam pela di-minuição do número de dias que teriâm de trabalharpara o patrão. Além disto, os **terratenientes** apode-ravam-se das plantações, cultivadas nas terras arren-dadas. fP Qual era a relação entre governo e camponeses?R - As autoridades ignoravam totalmente o cam-ponês, ignorando totalmente a lei. Não reconheciamos sindicatos, ao contrário, os latifundiários ordena-

vam as autoridades para encarcerarem os dirigentes.,sindicais.Os camponeses optaram por outros métodos; mobi-lização de massas, concentrações, greves, e invasão deterras,O governo iniciou a repressão armada, o campesi-nato resolveu, democraticamente organizar comitês dedefesa. Fui nomeado, pelos camponeses, organizadordeste movimento.Infelizmente não houve um partido dos trabalhado-res no Peru. Apesar deste movimento contar com oapoio de operários o estudantes de todo o Peru, queralizaram várias greves em apoio ao campesinato.Tudo isto foi desarticulado pois não: houve um apoiocanalizado de todo o povo. Por isso ficamos ilhados,por isso fomos massacrados.O movimento que iniciou-se em Chaupimayo, foium exemplo. As lições dele foram escritas com o suore sangue de milhares de camponeses. Mas, como eudisse anteriormente, fomos massacrados, Os cárceresficaram cheios de prisioneiros políticos. Alguns foram"eliminados", ou seja, foram mortos nas prisões oulutando. -Mas foi uma derrota relativa pois o governo não seatreveu a devolver a terra a seus antigos. patrões.Sabia que isto poderia se converter ' em uma grandeinsurreição das massas de caráter incontrolável,.Até hoje as terras de Chaupimayo estão nas mãosdos camponeses.Fui preso em maio de 1963. As aberrações se mani-festaram desde o primeiro momento. Foi um tribunalmilitar que se encarregou do processo. O juiz era umoficial especialista em dirigir matanças e os membrosdo tribunal também eram autores intelectuais de mui-tas chacinas. Pediram a pena de morte para mim, masdevido a solidariedade nacional e internacional acaba-ram me sentenciando a 25 anos de prisão.Apesar disto a campanha de solidariedade conti-nuou, tanto no país como no exterior. Bertrand Rus-sel, Isaac Dtutscher, Jean Paul Sartre e vários inte-lectuais se uniram na campanha pela anistia. Acaba-ram me devolvendo a liberdade antes do cumprimentoda pena.P - Nesta época estava no poder o governo de Ve:lasco Alvarado. Poderia falar sobre as reformas ins-tituídas por este governo. De que forma isto alterou avida dos camponeses e por que surge este governo?. R - E óbvio, que ogoverno de Alvarado tinhauma política bem diferenciada da que foi à cabo -mChaupimayo, O objetivo primordial de Alvarado erao de melhorar o bem estar geral do sistema capitalistano Peru, O bem estar dos camponeses e trabalhadoresviria em segundo lugar,Eles queriam que eu participasse do regime, apoian-do-os como haviam feito outros líderes populares.Mas eu compreendia que não se pode iludir as massasem uma condução que não seja sua, dos próprios tra-balhadores, e por mais "progressista" que fosse estegoverno a participação das massas era pouca ou ne-nhuma. Resolvi recusar o convite de participação.Com resposta, o govêrno "progressista" não medeixou sair de Lima. Não queriam que eu regressasseao campo. Quando houve uma greve de mineiros elesme detiveram e quando houve uma greve nacional dosprofessores fui novamente detido e deportado para oMéxico, #Do México fui a Argentina com a intenção de ficarperto do Peru. Um mês depois de chegar a Argentinafui detido, ficando encarcerado durante três meses emeio. Saí da prisão argentina e imediatamente fuideportado ao Chile, 1Chego ao Chile durante o último ano do governoda Unidade Popular. Este ano foi muito importantepara mim, pude ver experiências interessantes dos tra-balhadores chilenos, por exemplo: quando os traba-lhadores tomaram diversas fábricas e, simultaneamen-te, os camponeses tomavam as terras, Isto era feitoem sistema de auto-gestão, os «pobladores» organi-zavam a distribuição enquanto os trabalhadores orga-nizavam o transporte.Estes setores organizaram também comitês de defe-sa. Novamente o governo apoiado nos partidos daUnidade Popular frearam este processo, com isto ossetores populares ficaram desmoralizados.Os setores da classe média passaram à direita aoperceberem que a esquerda não lhes oferecia uma so-lução clara. Creio ser este o principal motivo do su-cesso de um golpe de direita.P - Considera queeste golpe da direita não teriaocorrido se a Unidade Popular apoiasse estes setores?R - Seria diferente se houvesse uma conduçãoconsequente para as massas. Uma condução que aoinvés de frear soubesse estimular os avanços dos tra-
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balhadores. Para que as conquistas ficassem em suasmãos,ou seja, para que eles, os trabalhadores, tives-sem o controle dos meios de produçãoe de distribui-ção e desenvolvessem seus órgãos de defesa.O que ocorreu é que os órgãos de defesa surgiram -de maneira expontânea e de forma desorganizada.Para citar um exemplo: os soldados, em sua maio-ria, estavam contra o golpe, se estivessem organizadose vinculados com os outros organismos populares po-deriam ter impedido o golpe.E evidente que o golpe fatalmente ocorreria mas«seria um golpe fracassado com a burguesia totalmentedebilitada no aspecto econômico e militar, e o povosairia fortalecido em ambos os aspectos. Para isto ne-cessitava-se uma condução popular consequente e nãoapenas uma simpatia popular.
P - Por que você foi parar na Suécia?R - Depois do golpe de Pinochet, o ínico país quemeaceitava era a Suécia. Então fui para a Suécia,Em 1975, houve uma anistia para os deportados doPeru. Pude regressar ao meu pais e me incorporei àConfederação de Camponeses do Peru, comomembro do Comitê Executivo. Depois de nove mesesfui novamente deportado para a Suécia.P. - Como desenvolveu suas atividades políticasneste curto período no Peru? Considera que ocampesinato avançou, visto que passaram por umaexperiência de reformas?R - A situação pouco ou quase nada haviamudado. O imperialismo continuavaa desempenharum papel importante na nossa economia, continuandoa orientar nossa economia ao interesse das grandescompanhias e não aos interesses do povo peruano. Sehouve avanços da classe operária e docampesinato, se houve maior liberdade isto se deveuexclusivamente às lutas das massas.O campesinato continuou a lutar permanentementepela terra.A reforma agrária, conquistada em parte antes dogoverno reformista de Alvarado, era algo sentidoconcretamente. Tornava-se clara a necessidade daburguesia proporcionar um governo reformista. Poroutro lado, a consciência antiimperialista havia sedesenvolvido grandemente. ©Começamos a reorganizar os camponeses. Estareorganização irritou o governo que dizia ser o únicoporta-voz legitimo das massas, o único capaz dedefender seus interesses. - *Alvarado era um proselitista. Fez demagogia sobrea reforma agrária. Durante seu governo surgiramlemas como: «A terra é para quem trabalha» ou«camponês, o patrão já não comerá a tua pobreza».Colocaram como simbolo o Amaru que haviasido dirigen:e de uma rebelião india na época dosespanhóis.Se declararam antiimperialistas, fizeram algumasnacionalizações. Quanto a reforma agrária: é certoque este governo, que já passou para a história,conseguiu abolir quase totalmente o latifúndio do tiposemi-feudal. Mas a terra não está nas mãos docamponês, o que sucede é que as terras nacionalizadasestão sendo dirigidas por burocratas, enviados pelogoverno, ainda que teoricamente se chamem deCooperativas. Por isto que a produção agrícola caiu.Mas isto já é história. Ao imperialismo quando nãolhe convém mais um tipo de governo, troca paraoutro mais adaptado às necessidades destes setores.Em 68, devido às necessidades conjunturais da épocasubiu um governo de caráter reformista, agora estegoverno já foi trocado por um governo «normal» noPeru. )Não sei o que o atual governo fará sobre a dívidacontraída durante o governo de Alvarado para pagaras nacionalizações. Estão num beco sem saída. Ocorreto seria que não se pagasse mais nem um centavopelas nacionalizações, mas não será este governo quenem reformista é, que fará isto.P - Como interpreta a queda do governo deAlvarado? hR - Devido a crise econômica do capitalismo-mundial: que como consequência agravou a crisepermanente dos países coloniais e semi-coloniais.Assim como o patrão descarrega sua crise sobre osOperários, o imperialismo descarrega sua crise sobreos países coloniais ou semi-coloniais. Por isto trocamde generais.O governo atual tem necessidade de pressionar asmassas economicamente. E um verdadeiro ataque.Para conseguir isto é obrigado a retirar as liberdades. democráticas.Mesmo assim, devido a sua incapacidade deadministrar o país vê-se obrigado a chamar eleições,passando o recibo da bancarrota para outros.
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"euestava nua,

_ mãos e pes atad

e eles começaram

_ a jogar cigarros

sobre meu corp

Uma história dos cárceres argentinos

ASILEIRO FLÁVIO KOUTZIL LIBERDADE PARA O BRASILE

e No dia 14 de março de 1978, 46
presos foram massacrados na pri-
são de Vila Devoto, em pleno cen-
tro de Buenos Aires. Explicação
das: autoridades: era um motim.
Depois, nada mais se soube, nem
mesmo se os mortos eram ho-
mens, "mulheres ou crianças. A
população penitenciária da Vila
Devoto é, em sua maioria, femini-
na. Exilada na França há algumas
semanas, Norma estevepresa 'du-
rante mais de um ano, de outubro
de 1975 a dezembro de 1976. Nor-
ma, hoje em Paris, fala da tortura,
da vida cotidiana em Vila Devoto e
da resistência das prisioneiras, e,
para Concluir, pronuncia estas
incriveis palavras: «Foi uma expe-
riência muito, muito rica».
Nós "somos três mulheres a

escuiar: Carmen, chilena, Mária,
brasileira e Evelyne, francesa. Ao
mesmo tempo horrorizadas e fas-
cinadas por cada uma das palavras
ditas duas vezes, por Norma, em
espanhol, depois traduzidas por
Carmen e Maria. Palavras que fa-
lam de tortura. Não aquela tortura

. clínica e abstrata, por ter sido fria
e tecnicamente detalhada nos rela-
tórios da Anistia Internacional,
mas a tortura que suportou em seu
corpo e da qual reconstitui com
minúcias cada detalhe, cada fase,
cada instante. Nós três, oque bus-
camos de nós mesmas através
deste relato ? Que horror e que
fascinação ? Que atroz curiosida-
de ?

E com que direito lhe arranca-
mos estas palavras, a obrigamos a
reviver seu pesadelo ? Mas Norma
não quer se calar. «Depois que
Estou aqui, na França, tenho a
impressão que é irreal, que isto
nunca aconteceu. Mas agora que
estamos aqui, todas as quatro jun-
'as a conversar, tudo se torna no-
vamente realidade. E precisamos
saber que é uma realidade para
poder lutar, para reagir contra
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isso. Se não falamos, se nada di-
zemos, tudo se transforma num
enorme fantasma. Reviver destrói
os fantasmas para recolocar os
fatos na realidade. É preciso fatos
precisos, nomes, datas para que o
medo deixe de ser abstrato. E
então podemos combater».
No dia 11 de maio de 975, às

três horas da manhã, Norma «de-
Sapareçe» com Flávio, seu compa-
nheiro. É antes do golpe militar,
sob o reino de Isabelita Peron. A
"Argentina está sob o choque do
terror dos «Três A» (Aliança Anti-
comunista Argentina), uma espé-
cie de Ku-Klux-Klan sanguinária,
oficialmente apresentada pelo go-
verno e pela imprensa como um
grupo de extrema-direita em luta
contra a extrema-esquerda. Na ver-
dade, todo mundo sabe muito bem
que os «Três A» agem em cumpli-
cidade com a polícia e o exército.
«Os jornais, diz Norma, sempre
dizem que os cadáveres na rua são
as ações dos «Três A». Na provin-
cia de Córdoba, eles apareceram
em três ou quatro automóveis
brancos com luzes no teto, mata-
ram duas dezenas de pessoas, sin-
dicalistas, em suas casas, que
incendiaram após terem enforcado
as pessoas com fios elétricos.
Eles se consideravam proprietá-
rios da rua e da noite e é por isto
que faziam esta provocação de
automóveis brancos tom luzes no
teto para que fossem imediata-
mente identificados como os « Três
A». Antes de serem mortas, as
pessoas visadas recebiam amea-
cas pelos jornais. Podiam ler nos
jornais que eram visados e depois
isto acontecia. Eram mortas.
Quando os homens, em trajes

civis, armadosde metralhadoras,
vieram prender Norma e Flàvio du-
rante a noite e os levaram em
automóveis após lhes ter coloca-
do uma venda nos olhos, Norma
logo pensou que se tratava dos

«Três A», sabendo bem que é a
mesma coisa que a polícia, a tal
ponto é forte o mito desta organi-
zação do terror. «Estou deitada no
chão do carro, os olhos vendados
e eu não sei onde me levam. Faço
esforços para seguir o trajeto, que
será muito curto. Tento me refor-
car psicologicamente me persua-
dindo que conheço o local para
onde estou indo e que este local é
o quartel! geral dos bombeiros que
fica em frente a casa de uma ami-
ga. Ela e eu seguidamente nos
diziamos que este era um local de
tortura. Então, durante todo o tra-
jeto, imagino que é para lá que
estão me levando, quero acreditar
que é lá, que seja um local.conhe-
cido, para eu ter pelo menos uma
certeza. Bem mais tarde, finalmen-
te eu soube que era para o depar-
tamento da polícia federal, nada a
ver com o que eu imaginara».

Ela sabe que lá, não importa
onde seja, será torturada. «Primei-
ro, sentam-me numa cadeira e co-
meçam os choques elétricos, a
«picana», enquanto

-

perguntam
meu nome. Eu estava absoluta-
mente paralisada. Não falei porque

não podia articular uma palavra e

eu os escutava dizer «Mas o que
está acontecendo ? Por que ela não
diz seu nome?: . Depois me solta-

ram e pegaram o Flávio. Comecei a
escutar sua tortura, seus gritos,
Durante todo este tempo, eu não
sei quanto tempo mas eu acho que

isto durou muitas horas, eu escu-

tei seus gritos, seu sofrimento e

eu a Sentia pior que a minha. Mais

tarde, eles me levaram para uma

Sala e me mandaram ficar nua.

Imediatamente senti que seria me-

lhor não deixá-los tocar-me e deci-

di despir-me eu mesma. Eles fize-

ram brincadeiras grosseiras sobre
meu corpo, minha calcinha e me
colocaram em uma cama que tinha
o cheiro de Flávio.

Eu estava nua, mãos e pés ata-

##
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dos, e eles começaram jogando
cigarros acesos sobre meu corpo.
Depois, começaram a tortura sis-
temática. Havia oito a dez caras,
os mesmos que tinham nos prehn-
dido. Não sei quanto tempo isto
durou porque se perde completa-
mente a noção de tempo. Houve
primeiro três «picanas» ao mesmo
tempo, uma no interior das coxas,
que são muito sensíveis, dos
joelhos às virilhas e diretamente
sobre o clitóris; uma outra per-
corria todo o corpo.e o rosto; a
outra, os seios. Havia dois tipos
de intervenção: os que provocavam
e torturavam, e uma voz que vinha
de longe, calma, serena, que fazia
as perguntas, sempre as mesmas,
muito precisas. Eu respondia que
não sabia nada. Pensava muito.
NUNCA TIVE A CABEÇA TÃO
CLARA E SENTIA UMA FORÇA
FISICA ENORME.. EU TINHA MUI-
TO MEDO DE VER MEU CORPO
DESTRUÍDO, mas eu prestava
muita atenção ao que eles diziam,
à pergunta feita. E estava certa de
"nada dizer sobre o que queriam
Saber. Eram perguntas sobre
pessoas, camaradas, ea força que
eu tinha era a imagem destas pes-
soas em minha cabeça, durante
todo o tempo: :

Depois, eles pararam com as
três «picanas» dizendo: «Tu não
queres falar então vamos intensi-
ficar a tortura». Neste momento,
eles "utilizaram uma outra «pica-.
na», diferente, que penetra na va-
gina, enquanto me diziam que de-
pois disto não poderia mais ter
filhos enem sentir prazer. Nunca
perdi a consciência nem o contro-
le. Também tentei ficar calada,
não gritar, porque eu gritava todo
o tempo. E eles perceberam que eu
controlava, ainda naquele momen-
to, a situação. Então me deram
Choques na cabeça e foi pior do
que todo o resto. Flávio, no quar- *
to ao lado, escutava tudo. Lembro .
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que quando me aplicaram a «pica-

na» na vagina eu me ergui, tanto o

horror e o medo, e eles disseram:

«Esta filha da puta ainda vai aca-

bar gozando com a picana». E, ao

fundo, sempre a voz doce, calma,

que continua a interrogar. E me

ameaçaram com outras torturas

ainda piores, como no Brasil. Na

América Latina o Brasil é o mode-

lo da tortura». |

E o fim. O corpo inchado. O
policial que a tenta violar, e duran-
te quatro ou cinco dias sem be-

ber, nem comer, nem dormir,: no- .

vos socos, e os gritos de Flávio.

Flávio que ela conseguira ver atra-

vés da venda, sangrando, um ar

ausente, .o corpo inteiro em ferida

pelas repetidas «picanas». «O que

é terrivel é o odor da tortura e os

gritos dos militares enquanto eles

torturam. E, ao mesmo tempo que

escutava seus gritos, ouvia os rui-

'dos da cidade. Eu me sentia num

submundo no meio da cidade. Ha-

via também barulho de pratos e

pensei que estávamos ao lado de

um restaurante».

Ao 'final de uma quinzena de

dias Norma foi transferida para a

vrisão de Olmos. Depois, após o

golpe de estado, em outubro de

976, para a Vila Devoto. «A situa-

ção se agravou. Eramos 60 prísio-

neiros quando chegamos a Olmos

e passamos a 250 após o golpe de

estado. Vimos chegar quantidades

de mulheres que contavam coisas

terríveis. Algumas estavam no

oitavo mês de gravidez e tinham

sido torturadas». Mas é sobretudo

de Vila Devoto que Norma quer

falar. Com seus 900 prisioneiros,

«Vila Devoto é a instituição onde

eles estão aplicando UM PROJE-

TO COERENTE E CIENTÍFICO DE

DESTRUIÇÃO cotidiana das indivi-

dualidades».

«Eu estava num pavilhão de 25

mulheres. Era um quarto com beli-

ches e apenas uma pequena jane-

la, muito alta, pela qual não tinha-

mos o direito de olhar. Em um

canto da peça havia três buracos

para os banheiros, abertos, sem

possibilidade de intimidade. Havia

um grande vidro pelo qual as guar-

das podiam olhar do exterior. Do

outro lado, havia três chuveiros é

uma única pia para lavar os pratos

e a roupa. Estávamos todo tempo

expostas a qualquer pessoa, não

podiamos conversar em voz alta

nem cantar porque poderiamos ser

punidas. Ficávamos fechadas lá

durante todo o dia, sem espaço

para caminhar, apenas para co-

mer. Mas nós tinhamos trazido de

Olmos uma experiência de vida

comunitária muito rica, e eu penso

que, numa situação como esta,

nos tornamos muito criativos.

Esta foi uma experiência muito,

mas muito rica». mB

Uma resistência 'se organiza.

Visto daqui, isto pode parecer

pouca coisa. Mas é enorme quan-

do se pensa a pressão constante

exercida sobre estas mulheres.

«Havia um ângulo entre o corredor

das toiletes e as grades, um ângu-

lo bem pequeno onde o guarda (a

guarda ?) não podia ver. Lá, duas

de nós, enquanto a terceira cuida-

va, por rodízio, faziam ginástica.

- Lá também líamos livros que con-

. Seguiamos. Foi lá que li Tolstoi

pela primeira vez., Faziamos tam-

bém discussões sobre os livros

que lfamos e uma informação se-

mana! que circulava a partir dos

fornais que recebiamos durante

um "certo tempo. Através destas

poucas notícias, tentávamos fazer

uma interpretação da realidade e

foi assim que seguimos a eleição.

de Carter. Escreviamos as notícias

em pequenos papéis de cigarro

que escondiamos porque era proi-

bido e havia todo tempo buscas

muito violentas feitas por um gru-

pode mulheres de um grupo espe-

cial, treinadas militarmente e das

quais os jornaiselogiavam sua de-

dicação patriótica. Elas entravam

gritando muito alto e nos chama-

vam uma a uma, nos obrigando a
nos despirmos. Tinhamos decidido

resistir, earesistência consistia em

não tirarmos nossas calcinhas.

Queriamos preservar algumas par-

tes de nosso corpo. As que se

recusavam eram levadas à cela do

castigo com o risco de serem no-

vamente torturadas. Eles buscam

todo tempo a submissão e a perda

da individualidade. É um sistema

cotidiano, de cada instante, de to-.

dos os gestos. Havia outras coi-

sas em cima das quais nós resis-

tiamos: lavando o quarto para ten-

tar melhorar as condições sanitá-

rias; fazendo exercícios de imagi-

nação e de orientação porque

tinhamos notado que perdiamos a

"memória e a mobilidade física, os

reflexos; inventávamos jogos de

adivinhação que tinham relação

com nossa situação e com o exte-

rior. Proibiam-nos de cantar mas

faziamos coros, bem baixinho, e

ensaiávamos durante as raras re-

creações, Derretiamos a gordura

da comida e, com migalhas de pão

e um pouco de açúcar, faziamos

pequenos doces para nossas famí-

lias. Faziamos também esculturas

em miniatura com as migalhas e a

cinza do cigarro e as dávamo8às

camaradas de outros pavilhões: As

que sabiam falar outra língua ensi-

navam às outras, contávamos fil-

mes e diziamos: «Esta noite vamos

ao cinema». Para nós, era impor-

tante fazer esforços para não se

deixar engolir pelo sistema, não se

deixar destruir como eles que-

riam».

Norma foi solta no dia 23 de

dezembro de 976. Ela passou 20

meses na prisão, apesar de ter

sido beneficiada por um ... três

meses após-sua detenção. «Eu saí

às oito horas da manhã com meu

pequeno pacote de roupas com

todos os outros prisioneiros. Era

uma impressão muito forte. Sentia

o ar, o sol, e isto dava uma enor-

me sensação de vida, como se a

vida me atingisse. Entro num café

para telefonar e percebo que os

' telefones não funcionam mais co-

mo antes. Então, .percebo que o

tempo passou. Depois, encontro

minha mãe e minhas irmãs e a

primeira coisa que faço é tirar toda

a.roupa, porque as roupas da pri-

são tem um cheiro especial da pri-

mo se lavadas com frequencia. Ti-

nha consciência de que devia par-

tir imediatamente, que- não podia

ficar na Argentina.

Três dias depois, Norma parte

para o Brasil onde ficará um ano

para tentar libertar Flávio, que é

brasileiro e que continua, ainda

hoje, preso sem ter sido julgado.

Ela abandona o Brasil, onde é

ameaçada, perseguida, para se re-

fugiar na França. E nós lhe faze- :

mos uma última pergunta: que

fazer, que podemos fazer, nós

aqui, contra este terror que existe

na Argentina ? «Fui a Genebra

onde visitei as instituições que

tratam dos direitos humanos. Sua

ação é muito limitada mas, de

qualquer forma, é preciso denun-

ciar o que acontece através destas

instituições e da imprensa. Mas é

evidente que o governo argentino

não cederá enquanto não for atin-©

gido em seus interesses econômi-

cos e não ficar politicamente isola-

do. E todos os países se mantém

silenciosos sobre a Argentina por-

que há interesses econômicos

internacionais em jogo».

Tradução de

Letânia Menezens,

de uma reportagem

de Histoire d'Elles,

publicação de '

companheiras feministas,

editada em Paris.

Versus
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Sobre o «Caso Aldo Moro»

OS SOCIALISTAS E O

TERRORISMO INDIVIDUAL

Com as exéquias oficiais pela morte de Aldo

Moro, ;; em que 'o próprio Papa esteve presente,

terminou o célebre caso que mobilizou a atenção da

opinião pública européia, e mesmo Mundial,

durante quase 60 dias.

Manifestações de rua, greves expontâneas do

Movimento Operário, declarações dramáticas

sucedendo-se a um ritmo. não menos dramático, o

funeral a que, por expressa vontade de Moro, não

compareceram membros do Governo, nem do

Partido de 'que ele era Presidente - o epílogo de um

dos mais audaciosos casos de guerrilha urbana.

acabaria por condizer com o que foram os 55 dias

do sequestro: a burguesia lamentava aquele que ela

nrópria decidira sacrificar, e o Movimento Operário

manifestava-se contra um atentado é um método" -=

o do terrorismo "individual - *que lhe são

completamente alheios.

Os pormenores que se conhecem de todo o caso,

foram já suficientemente divulgados pela imprensa e

não nos importam, pois, relatar aqui. Interessa-nos

antes abordar o caso de um ponto de vista, que, de

um modo geral, a imprensa não tocou:

Que resultados obtiveram as Brigadas Vermelhas,

do ponto de vista dos interesses da classe, de que

estas se auto-proclamam ser a vanguarda? Que

fenômeno político e social explica o surgimento e

desenvolvimento deste grupo terrorista? Conio

devem os trabalhadores enfrentar o asec.is>a do

terrorismo na Itália? - eis algumas das pe:guntas a

que tentamos responder em seguida.

A COLIGAÇÃO DC/PCISAIU REFORÇADA

O objetivo das B.V . que mais ficou conhecido, no

fundo o seu lema fundamental, é o de «atingir o

coração do Estado». Com a morte de Aldo Moro, o

objetivo parecia ter Sido atingido. Com efeito,

Moro era um homem quase imprescindível para a

Democracia. Cristã. Geralmente apontado como

sendo o autor do acordo D.C/P.C.L., Moro era o

virtual candidato da D.C. para as próximas eleições

presidenciais, Será que então 0; Estado ficou ferido

no coração, entrou na sua agonia mortal com este

atentado? A realidade aí está para demonstrar o

contrário.

Se é umfato que a Democracia Cristã, eixo dos

Governos Italianos que se sucederam desde o pós-

guerra, começava desde há algum tempo, a ver o seu

domínio seriamente abalado, não menos é certo que

isso não se devia a quaisquer atentados terroristas,

mas sim às mobilizações dos trabalhadores contra a

política anti-operária desses mesmos Governos, o

que se expressou eleitoralmente nas votações

crescentes do PCI.

Mas, lamentavelmente, a política do PCI não era

a de derrubar a DCe instaurar um Governo

Operário. É umapolítica bem diferente, a política

do «Compromisso Histórico, de chegar a um acordo

com a DC para a formação de um Governo . de

coligação. Foi esta política que levou o PCI a,

depois de longas negociações, apoiar o Governo

presidido por Andreotti, sem que este apoio tivesse

mudado qualquer das bases programáticas deste. A

austeridade acentuou-se, com o apoio do PCI; as

instituições estatais, e nomeadamente as repressivas,

reforçaram-se, com o mesmo apoio do PCL; em

suma: o Governo sobreviveu, à custa do acordo com

o PCI. Nunca os interesses históricos do

proletariado foram vendidos tão facilmente, e por

tão fraco (senão mesmo inexistente) prato de

lentilhas! . !
Justamente, o dia em que o Parlamento reuniu

para dar o seu apoio ao Governo de Andreotti, com

os votos do Partido dirigido por Berlinguer, foi o

dia escolhido pelas B.V. para fazer o seu

espetacular atentado.

uem seryem

Podemos agora responder à pergunta que

deixamos em aberto acima. Longe de ficar

agonizante com a morte de Moro, o Governo de

Andreotti: consolidou-se. Em torno da firme recusa

de negociar com as BV , o acordo DC/PCI reforçou-

se consideravelmente. E o 1o ministro democrata-

cristão pode mesmo contar com o apoio daquele

com o qual nunca sonhara contar: o do proletariado

na rua, convocado pelo PCI e sindicatos para

repudiar o terrorismo.

DURANTE 60 DIAS, OS INTERESSES DO

PROLETARIADO PASSARAM PARA 2o PLANO

Assim, não só as BV não atingiram o coração do

Estado, como também forneceram um pretexto ideal

para que os sindicatos chamassem,os trabalhadores a

manifestarem-se contra o rapto do Presidente do

principal Partido burgês italiano. Um dos

responsáveis pela existência neste momento, na

Itália, de um milhão e oitocentos mil desempregados

(mais do que o total de habitantes de Lisboa, por

exemplo!). Um dos responsáveis pela política de

austeridade que vem piorando, de dia para dia, as

condições de vida dos trabalhadores.

Durante 60 dias, as peripécias do rapto de Moro,

0 jogo de esconde-esconde que as BV fizeram com a

polícia, passaram para o 1o plano na opinião pública

italiana, e também na preocupação dos

trabalhadores. A DC passou de novo para o centro

das atenções, e voltou a ganhar simpatias de setores

que já tinham deixado de apoiá-la. E o Movimento

Operário acabou por dar uma trégua ao Governo e à

sua política, virando a sua atenção e a mobilização,

para o repúdio ao terrorismo.

O principal fato «político - o mais escandaloso de

todos - ou seja, o apoio do PCL ao Góverno da

DC e à sua política de austeridade, acabou por

passar para 2o plano;" «simer:

REFORÇO DA REPRESSÃO POLICIAL

E o reforço da coligação DC/PCI em volta das

medidas de firmeza para combater o terrorismo,

acabou por ter um corolário necessário: o reforço

das instituições repressivas, nomeadamente das

policiais.

A procura febril do local onde Moro estaria

escondido, mobilizou não só a polícia italiana, como

s terroristas

também corpos especiais da polícia alemã, que

acorreram em seu «socorro». E bem depressa as

buscas policiais foram apoiadas por legislação

especial, para as facilitar. Enquantoque as BV

continuaram completamente imunes, a repressão,

como era de esperar, começou a abater-se sobre as

organizações, militantes e ativistas operários, que

nada tinham a ver com o grupo fundado por Renato

Curcio.E que a polícia conhece o seu inimigo de

classe...

Também neste aspecto, o «coração do: Estado»

não foi atingido, e, bem pelo contrário, as ações das

BV só tiveram como efeito fornecer um pretexto

para o Governo reforçar as instituições repressivas.

Isto, lamentavelmente, com o apoio do PCI, que

pareceu esquecer o fato do aparelho policial ser

um dos pilares fundamentais do Estado Burguês, um

aparelho de dominação e repressão sobre os

trabalhadores, e que, se a sua atividade se vira

"contra os grupos terroristas a princípio, bem

depressa ele acaba por se abater sobre os organismos

e ativistas operários.

COMO EXPLICAR O SURGIMENTO .

DAS BRIGADAS VEMELHAS?

Esta é uma questão que importa respoder, para

melhor podermos compreender a sua atuação.

Surgidas já há cerca de 8 anos, as Brigadas passaram

à clandestinidade em 74, e a partir daí começaram a

desenvolver uma longa série de atentados,

assassinatos de magistrados, guardas prisionais, etc.

Grupo de origem pequeno burguesa, as BV e

Outros grupos armados do gênero, refletem, em 1o

lugar, a crise da extrema-esquerda italiana, que

praticamente se «pulverizou» nos últimos anos.

O longo ascenso que o Movimento Operário

italiano atravessou, começou agora a atingir uma

fase decisiva, o conjunto da sociedade italiana cada

vez mais polarizado em dois polos, correspondentes

às duas classes distintas e opostas. Mas nesta fase, o

PCI, que polariza a maioria dos trabalhadores, ao

conciliar com a DC e o seu Governo, deixou largos

setores completamente desorientados. Na ausência

de uma direção consequente e revolucionária, esses

setores evoluiram de diferentes formas. No

Movimento Operário, eles começaram a agrupar-se

em comitês de Fábrica, que agrupam as vanguardas

do local de trabalho, impulsionando muitas vezes

lutas parciais, e repudiando o acordo PCLI/DC., Mas
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no seio da pequena-burguesia, muitos grupos se

lançaram ao terrorismo. E neste último caso que

temos de enquadar a evolução das Brigadas

| Vermelhas.

SOCIALISMO E TERRORISMO INDIVIDUAL

De todo o quadro que traçamos em cima,

ressaltou um claro paradoxo, como resultado das

ações terroristas das BV: enquanto que "muitos

burgueses individuais ficaram literalmente

aterrorizados com os atentados das BV, e

nomeadamente o próprio Moro, que se «quebrou»

psicologicamente, logo ao fim de uma semana de

sequestro, a burguccla no seu conjunto, ou melhor,

enquanto classe, saiu reforçada do «caso

:

Aldo

Moro», ao ver reforçada a margem de manobra do

seu Governo.
Isto leva-nos à questão de fundo, ou seja, a de

saber se s métodos da guerrilha urbana, do
terrorismo individual, servem ou não para o avanço

da luta dos trabalhadores, em direção ao socialismo.

Os métodos do terrorismo individual, aliás, não

são novos na história do Movimento Operário. Eles
foram mesmo os primeiros métodos a ser utilizados,
que corresponderam ao início de tomada de
consciência por parte dos trabalhadores, da
exploração de que eram vítimas. Começaram com as
sabotagens das máquinas, os roubos a capitalistas,
chegando mesmo aos atentados. Ao mesmo tempo,
os métodos do terrorismo individual espalhavam-se

no seio da pequena-burguesia. É famoso o exemplo
dos populistas russos (narodniki) que ficaram
célebres pelos seus sucessivos atentados aos Czares
Russos.
Mas se é famoso o exemplo dos populistas russos,

não menos o é um exemplo como o de Vera
ZLassuliteh, histórica dirigente populista, que passou

para o campo do marxismo, para o Partido

Operário Social-Democrata Russo. Tal não se

passou por acaso.
Operário ganhando consciência de classe, começava
a ver que os métodos individuais nada resolviam,
que só a luta e mobilização massiva enquanto classe, .
orientada para a derrubada do Estado Burguês, para
a tomada do poder e a instauração de um novo
Estado Operário e Socialista, teria um caráter
consequente e revolucionário. E à medida em que,
nesta luta, os trabalhadores iam construindo o seu
Partido de vanguarda, e impondo-se como a classe
mais dinâmica da sociedade, começavam a levar
atrás de si todos os outros setores.
É esta a razão que leva os socialistas a repudlarem

"os métodos terroristas, não do ponto de vista moral
(de uma moral burguesa) por se oporem no abstrato
à violência, - até porque sabem que a violência é
uma constante na história, e é imposta, na sociedade
capitalista, pela classe dominante e o seu Estado, a
sua repressão, as suas guerras em que morrem
milhões, etc. - mas por saberem que esses métodos
em nada contribuem para o avanço do socialismo.
O exemplo do caso Aldo Moro, é só mais uma

página do longo rol de desastres que as ações
terroristas provocaram.
Os socialistas repudiam firmemente os métodos do

terrorismo individual. Só a luta de massas e a
construção de um Partido Socialista "e
Revolucionário poderá percorrer o caminho do
socialismo.

COMO ENFRENTAR O TERRORISMO?

Como enfrentar então o terrorismo?
A esta questão, foram dadas. diversas respostas.
A da DC e do Governo fôi, evidentemente, a: de

reforçar o. aparelho policial, e publicar leis dé

exceçao que lhes facilitassem a tarefa. E lançou uma
«caça às bruxas», semelhante à que fora lançada,

meses antes na Alemanha, quando do raptode Hans

Marlms Schleyer.

A medida que o Movimento " Quanto "à resposta do PCI, ela não foi,
infelizmente, muito diferente. O seu
comprometimento com 'o Governo de "Andreotti
tinha como consequência lógica o apoio às medidas
deste, do Estado Burguês. E para isto, chamou à
mobilização operária contra o terrorismo, e em
defesa de uma posição de firmeza do Estado, face às
BV.
Os socialistas revolucionários não seguem este

caminho. Em 1o lugar, não dão qualquer direito,
nem aval ao Estado Burguês para combater o
terrorismo, pois sabem que é ele mesmo 'o primeiro
terrorista da Sociedade, e que o seu objetivo é, antes
de tudo, garantir a exploração e submissão do
proletariado. Os trabalhadores nunca devem dar
qualquer carta branca ou confiança ao aparelho
policial.

' O terrorismo combate-se com os métodos de
massas; se ele se reclama do Movimento Operário,
deve ser por ele julgado. Em vários locais de Itália,
ós trabalhadores organizaram vigílias anti-terroristas
- e apontaram o caminho a seguir. A constituição
de um Tribunal Operário para julgar os terroristas, é
a única alternativa dos trabalhadores para enfrentar
o terrorismo. Um Tribunal constituido pelos
Sindicatos e organismos de massas, que tome a

direção, com métodos prolelàrlos. da luta contra o
ascenso do terrorismo. Este seria um passo decisivo
para terminar a onda terrorista, e ganhar mesmo
alguns elementos ou grupos para o lado dos
trabalhadores, e para os métodos de mobllnaçao de

massas.
É claro que isto não basta. É necessário forjar uma

. nova direção que arranque as massas do acordo com

a Democracia Cristã. Na luta pelo Socialismo não se

pode compadecer de quaisquer acordos com a
burguesia e o seu Governo.

LUÍS LEIRIA

ornadasde
lutas operárias4EainNum importante encontro sindical realizadorecentemente em Dearborn, Michigan, setoresfundamentais do movimento operário americanodiscutiram a questão das horas semanais de traba-lho. Agora, um novo grupo - o Comitê Intersindi-cal pela Redução da Semana de Trabalho - parecedecidido a fazer pressão por menos horas de tra-balho sem diminuição de salário. Os membros docomitê lembram que se as tendências históricas nãotivessem sido bloqueadas, os trabalhadores america-nos estariam gastando apenas 35 horas em seu es-forço semanal - em vez das 42 horas que gastamhoje, numa situação Identlcaà existente logo após a

Segunda Guerra.
A reivindicação não é nova: desde a década de.30,,

praticamente todos os sindicatos, nos Estados Uni-
dos, vêm aprovando resoluções que pedem o estabe-
lecimento imediato de uma semana de 30 horas de
trabalho, sem redução no pagamento. Hoje, noen-
tanto, ela ressurge, num quadro em que níveis eleva-
dos de desemprego continuam desafiando economis-

E tas e governantes, em Washington. Ainda mais num
" quadro em que as perspectivas de uma expansão

acelerada, "capaz de oferecer
oportunidade de emprego para milhões de ameérica-
nos que ingressam anualmente no mercado de tra-
balho, parecem cada dia mais limitadas. Nesta situa-
ção, a reivindicação operária ganha dimensões no-
vas.
Nathan Spero, economista que trabalha para o

Sindicato dos Trabalhadores em Eletricidade, diz
que a redução de uma hora, na semana padrão de
trabalho, representaria cerca de 1.400.000 novos em-
pregos, . caso «os níveis de produção devessem ser
mantidos. Cálculos feitos pela AFL-CIO sugerem
que a medida representaria a criação de 1 milhão de
empregos novos. A divergência, no entanto, não eli-

mina o fato inegável de que uma dlmlnwçao na se-
mana de trabalho ofereceria empregos aos desempre-
gados.

Durante o encontro de Dearborhn, Frank Runneis,
membro do Sindicato dos Trabalhadores da Indús:
tria Automobilística e agora presidente .do Comitê
Intersindical pela Redução da Semana do Trabalho,
lembrou aos 700 delegados presentes;: "Enquanto ti-
vermos uma única pessoa procurando emprego sem

conseguir vaga, as horas de trabalho serão excessi-
. No momento em que nos reunimos aqui, há

quase dez milhões dê subempregados ou desempre-
gados, neste pais. Alguém pode negar que o horário
de trabalho é demasiado?"

Runnels disse que embora a produção nas indús-
trias de equipâmento de transporte tenha aumentado
93 por cento, entre 1953 e 1977, o número de traba-
lhadores, naquele setor, caiu de 16 por cento. Em
outras áreas, como a produção de metais, a dis-
paridade ainda é mais acentuada. S
Em 1976, o Sindicato dos Trabalhadores da In-

dústria Automobilística definiu a conquista de 12
dias. adicionais de folga remuneradas como "o pri-
meiro passo na direção de uma semana de trabalho
mais curta**. Apesar disso, essa antiga reivindicação
operária parecia esquecida. Hoje, o interesse por ela
ressurge, tanto nas mesas de negociação de novos
contratos como no Congresso. **Mas o futuro do
nosso movimento não está nos salões do Congres-
so", advertiu Douglas Fraser, presndente do STIA,
"*a luta será vencida nos piquetes de greve?"
Frank Rosen, vice-presidente do Comitê Intersin-

dical, declarou que o encontro realizado em Michi-
gan deu novo impulso à luta pela diminuição da se-
mana de trabalho, inclusive como forma de se con-
seguir pleno emprego, no país. Além disso, a reivin-
dicação - segundo Rosen - poderá unificar o mo-
vimento sindical americano. Quanto às novas dúvi-
das levantadas por alguns delegados presentes ao en-
contro, sobre até onde os sindicatos poderiam levar
uma ofensiva tão ampla, no exato momento em que
se acham sob pressão dos empregadores para aban-
donar .antigas conquistas, Rosen observou: ""O pro-
blema é precisamente que o movimento operário
americano vem se mantendo na defensiva há tempo
demais"?
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MEMÓRIAS DA OUTRA HISTÓRIA

Onde começa o movimento operário no

continente: com os anarquistas

ou os marxistas?

O bakuninista Juanez estava desolado ao deixar

Montevidéu, em abril de 1872. Enviado à capital

uruguaia pela Aliança, imaginava encontrar campo

fértil para a pregação a.iarquista, mas, segundo suas

próprias palavras, **não encontrei acolhimento

senão junto a alguns padeiros**. Tal fato, aparente-
mente isolado, desmente alguns historiadores liberais

que tentam negar a aceitação do socialismo cienti-
fico/ por parte dos trabalhadores latino-americanos,

no século passado, difundindo a versão de que o

anarquismo fora a primeira e a mais importante ex-
pressão do movimento operário no Continente.

A insistência com que se procura desvincular o

movimento operário de suas verdadeiras raizes e a

negação de suas lutas consequentes resultam da

concepção burguesa de que, historicamente, há uma

aversão da classe operária pelo socialismo científico.

Pretende-se, assim, evitar "que os novos

trabalhadores tenham sua própria visão de mundo,

que certamente não é a mesma do patrão capitalista.
O que há de verdade na história da América Latina,

desde os meados do século passado, é a infrutifera

mas cruel e persistente repressão ao pensamento

marxista, que, com avanços e recuos, conquistou a

diminuição da jornada de trabalho, o direito de gre
ve e a admiração de seus companheiros europeus.
Quando Juanez chegou ao Uruguai, já havia muito

tempo que a Sociedade Tipográfica de Buenos Aires,

divulgara, em Montevidéu, os princípios do socialis-

mo científico que lhe chegara através da correspon-

dência mantida com Engels e Francisco Mora, este

do Conselho Federal da secção, espanhola da 1
Internacional. Daí o insucesso de sua missão e a

criação, a seguir, da Federacion Obrera Regional de

la República Oriental del Uruguay, de inequivoça
orientação marxista,

O marxismo precede ao anarquismo na América
Latina. No Chile, a obra de Marx era divulgada
desde 1854, quando na livraria de Morel e Valades .

poder-se-ia encontrar Miséria da Filosofia e publica-
ções da Liga Comunista. Ao iniciar a decada de 60,

o Manifesto Comunista era amplamente conhecido
no Continente graças aos esforços do, chileno Luis

Olea, do cubano Carlos Balino e do mexicano San-

tiago Villanueva. Dai a facilidade com que os emi-

grantes europeus da leva 70/80 puderam estabelecer

as suas respectivas secções da lªnternacional.

Mesmo na época de sua notória expressão (início
do século XX), quando teve acentuada liderança em

algumas centrais. síndicars, o anarquismo.,
entretanto, não foi majoritário em países onde a tuta
proletária era mais avançada. Se, na Argentina, de

1903 a 1910 esteve na direção da importante Fede-
racion Obrera de la República Argentina (FORA),

não conseguiu prevalecer na Union General de Tra-

bajadores, relação também que ocorre no Uruguai,
Chile e México. A direção anarco-sindicalista foi
mais sentida onde era quase inexistente a classe

Operária, como no Peru, Bolívia, Colômbia e Para-

guai,

1
rimcipal mpeg emo me m im o e je ec d mao é

O período de sua ascendência está diretamente re-
lacionado com a guinada, à direita, do movimento

socialista, após o surgimento doreformismo berns-

termiano na II Internacional. Até então prevalecia

majoritariamente no movimento operário as diretri-

zes marxistas da I Internacional, sob as quais funda-
ram-sé os Partidos Socialistas no México (Santiago

Villanueva, Juan Matta Rivera,» Francisco Salacosta

e Alejandro "Errera/ 1878), na Argentina (com o

grupo Vorwarts, de augusto Kuhn, Hermann Lalle-

mand e Heinrich Muller/IR96ygão Chile (Luiz Olea

e Francisco Bilbao/1897), o Centro "Socialista de

Santos (1895), o Centro de Pesquisas Marxistas do
Uruguai (1895) e o Congresso Revolucionário dos

Trabalhadores de Cuba, inspirado por José Marti,

Carlos Balino e Maximo Fernandez.

É incorreta também a versão de que a migração

européia das décadas 70/80, tenha sido responsável

pelo surto -do anarquismo após os anos 90. Houve

influência, não há dúvida, mas minima. Foi exata-
L

Evaldo Diniz
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mente com a chegada dos europeus no início da

década de 70 que toma impulso na América Latina,

essencialmente na Argentina, a propagação do socia-
lismo científico, dadas as críticas de Marx ao destfe-

' cho da Comuna de Paris, alertando para os erros

históricós: do blanquismo. Job Desire, Bernaton

Auguste e Emile Flech, pôr exemplo, ex-comunards,

fundaram a secção francesa da Internacional, na Ar-

gentina, sob a ótica do marxismo, .o mesmo ocorren-
do com as secções italianas e espanholas.

A história recente é mais conhecida: Como repú-

dio ao desvio. social-democrata dos Partidos Socia-

listas (à exceção do Partido Socialista chileno quese
manteve na vanguarda da classe operária até o assas-

sinato de Salvador AlHende, pois a posição social-de-
mocrata era a do Partido Radical) foram criados os

Partidos Comunistas que, por sua vez, desde o ad-

vento do stalinismo tem dado origem 'a. diversas or-

vanizações partidárias que pretendem manter viva a
. thama do socialismo científico.

 
 

 

Monterrey.

AGOLDAF     

turada,

hospital?

cadora, no dia 29 de agosto de 74, em

Acontece que nesta data Héctor es-

tava internado no hospital da Uni-
versidade do Texas com a perna fra-  

Perguntamos: Como poderia assal-.

tar uma padaria estando internado em,

Denunciamos esta- farsa juríidi-

das e repressivas, que são um atentado
contra os direitos humanos de- todo o povo
peruano.
A revista Versus exige o retorno imedia-

tc de todos os deportados, bem como a
volta das publicações suspensas.

URUGUAI

Fontes uruguailas no exílio, mani

festaram sua preocupação pela sorte do

Héctor Marroquin, estudante

mexicano de 24 anos, perseguido em

seu país desde 1974 por razões políti-

cas, foi obrigado a entrar ilegalmente
nos Estados Unidos e pedir asilo po-

lítico ao governo. Em resposta a seu

pedido: as autoridades de migração

prenderam-no sob acusação de haver

participado em assalto a uma panifi-

 

ca, montada para conseguir "sua ex: "|
tradição e exigimos do governo dos

Estados Unidos da América que res-
peite o direito de asilo.

PERU
O governo peruano, incapaz de pagar

suas dividas externas, apelou para o Fun-
do Monetário Internacional. Como de hábi-
to, o FMI exigiu a aplicação de «medidas
saneadoras» entre elas o aumento de mais
de 60% para os gêneros de primeira ne
cessidade. Mas, ao aplicar estas medidas,
Bermudez encontrou uma violenta reação

popular acompanhada de uma greve geral.
O governo não perdeu tempo: além de

prender centenas de pessoas, adiou as e-
leições marcadas para junho deste ano,
suspendeu todas as revistas independen-
tes e deportou alguns de seus editores.
Entre eles os editoras da revista Marka; Ri-
cardo Letts Colmenares e Humberto Da-
mante.
Aos companheiros da Marka a nossa so-

lidariedade contra estas medidas estúpi-

jornalista Julio Castro,. teditor do jor-

nal Marcha, suspense. pelo governo)
detido pela ditadura rruguaia desde o

dia primeiro de agosto de 1977.

Teme-se que Castro, de 66 anos de

idade e com a saúde abalada pelas
torturas sofridas nos porões do regi-

me, tenha sido assassinado.
Estas mesmas fontes reiteram sua

' preocupação pelo estado de saúde do

pianista Miguel Ançel Estrella, preso

há algum tempo nas masmorras de

Montevidéu.
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