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ELEIÇÕES 
AMERICAINS E 
CORRUPÇÃO 

HERMETO TOCA 
VIOLÃO E PORCO 

ALLENDE SE 
ESCONDE ATRÁS 
DOS FUZIS 

Eai o j t ong s 
ouvindo o homem 

da CIA 
Wilfred Burchett, jornalista australiano, 

escreveu vários livros sobre o Vietnã, 
entrevistou Mao, Ho Chi Minh, Chu En Lai, 

Pham Van Dong, Nguyen Huu Tho, Henry Kissinger. 
De Paris, para OPINIÃO, explica: 

PORQUE 
NIXON ADIOU 

A PAZ 

Pesquisa: 
a vida sexual 

na França 
Jorge Luis 

Borges: obra 
e caráter 

(Pag 14) 
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Quando alguns eleitores valem m&is que outroft zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alagoas vale mais 
li São Pai cm sao Paulo graças 

eleitoral brasileira que, es-
é a mesma desde a re-

de 1930. Essa constatação es-
Desigualdades Eleito-
do professor de socio-

kca de pesquisa da Univer-
de Brasília, Gláucio Dillon 
3S MIOS, que ficou famoso 

surgida depois da di-
de alguns trechos de seu tra-

As Funções do Legislativo**, 
conclusões de Dillon 

e senadores já co-
a talar discretamente de uma 

eleitoral para limitar 
de deputados e modificar o 

de representação. 
o número de deputa-

antenores toma-
a população do Estado, 

eatetanto, calcula a repre-
ean função do número de 
e estabelece um mínimo de 

nos Estados com me-
eleitore*. Outro crité-redaD

ú Constituição - os Esta-. 
• is de seis milhões de elei-
dãeãto a eleger apenas um 
i cada grupo de quinhentos 

— faz com que, na práti-
um paradoxo singu-

cleitores existirem 
proporcionalmente me-
de poderá eleger, 

i Estado eleitoralmente 
ã o os mfis desenvolvi-

número de alfabeti-
e uma força de 

consciente e organiza-
conchii que o siste-

aumenta artificiai-
a ção política tradi-

cionalista, dominada pelos coronéis. 
Mais forte nas grandes metrópoles 

do que nas pequenas cidades, o MDB 
tem razões para criticar o atual crité-
rio de proporcionalidade. Thales Ra-
malho, deputado federal, secretario -
geral do MDB diz que a Emenda 
Constitucional estabelece a represen-
tação eip função do número de privi-
legiados — os eleitores — e não, como 
seria correto, em razão da população 
total - incluindo os analfabetos não 
eleitores. 

Essa é uma razão formaL Existe 
outra que pode justificar a critica de 
Thales Ramalho: em 1970, o MDB re-
cebeu 30,5% dos votos válidos nas 
eleições de novembro mas elegeu ape-
nas 28,1% dos deputados federais. 
Diz o estudo de Dillon Soares que, se 
a representação dos partidos fosse ri-
gorosamente proporcional à votação 
obtida a nível nacional, o MDB teria 
conseguido eleger 95 deputados, oito 
a mais do obtido. 

Uma opinião muito frequente en-
tre os membros do MDB e da ARE-
NA é que o atual critério eleitoral é 
justo por que permite aos Estados 
menos desenvohados, onde a popula-
ção pobre e analfabeta é mais nume-
rosa, obter um maior número de re-
presentantes; o que seria impossível 
se o critério fosse único para todos os 
Estados. 

Dillon Soares discorda do argu-
mento. Para ele, os únicos grupos cla-
ramente privilegiados pela desigualda-
de estabelecida pelo sistema são os 
proprietários agrícolas e as elites ru-
rais. A rejeição de projetos que afeta-
riam os interesses desses grupos e de-
zenas de tentativas frustradas de pro-. 

O Congresso se defende 
Júlio C: Montenegro 

— A análise da atuação do 
brasileiro, feita por dois 
da Universidade de Brasf-
de provocar rios de tinta 

declarações à imprensa 
que ainda nao ha-

fido o trabalho na íntegra, co-
a ser discutida nas sessões da 

O Deputado Nina Ribeiro (Are-
na-GB), - rodo de quem quando 

poderia ter ganho um con-
de robustez infantil - ocupou a 

por mais de uma hora para m
mm pronunciamento que pretendia 
ser uh refutação do estudo socioló-

e acabou se transformando num 
elogio ao Congresso. 

Ci tando personagens famosos, 
desde Ruy Barbosa ate Hitler, situa-
ções históricas da antiguidade clássica 
e da Inglaterra Imperial, parlamentos 

do nosso, como as Cortes 
e brasileiras do Século 

o discurso ficou entre a defesa 
da instituição parlamentar, o elogio 
do Executivo e uma espécie de pres-
tação de contas dos trabalhos parla-
mentares. O fecho da oração foi a lei-
tora de seis páginas datilografadas, 
onde estavam listados 31 projetos 
tei apreciados pela presente 
tura. Todos eles referentes a "impor-
tantes matérias, ainda que de origem 
executiva'*, explicou o deputado. 

Entretanto uma pesquisa numé-
rica de tal envergadura ficou diminuí-
da por uma afirmação do próprio dis-
cirno: "Nao há de ser uma critica ba-

no microscópico critério farisai-
co dos números que há de abalar o 

prestígio do Congresso.** Evidente-
mente o deputado se referia aos nú-
meros dos professores. 

Num aparte que tomou boa parte 
do discurso, basicamente para con-
cordar com o orador, o arenista per-
nambucano Magalhães Melo atribuiu 
as críticas ao Legislativo ao "desco-
nhecimento do magnífico trabalho 
que ali se desenvolve**. Como exem-
plo, citou o caso de duas sociólogas 
que o foram entrevistar para uma pes-
quisa e ficaram bem impressionadas 
quando o encontraram estudando 
profundamente um projeto "sobre a 
padronização de vasilhames para 
transportar gás liquefeito de pefc roleo 
em todo o país**. E as moças ficaram 
ainda mais surpreendidas, conta ele, 
guando explicou que aquele projeto 
ja havia merecido o acurado estudo 
de três Comissões Técnicas. Para tor-
nar conhecido o esforço dos congres-
sistas, sugeriu a criação de uma verba 
"para pagar dois dias de hotel a estu-
dantes que ficariam, em tempo inte-
gral, observando os trabalhos do Con-
gresso**. 

Quanto à pesquisa propriamente 
dita, foi taxativo: 'Essa pesquisa, que 
eu não conheço, se não chegou a uma 

opinião sobre o Congresso, não é 
uma boa pesquisa**. 

Mais modesto, ou mais realista, 
seu colega de Pernambuco, o 

puta do Lysaneas Maciel (MDB-GB) 
considerou justas as conclusões do 
trabalho universitário. "O que nós te-
mos que fazer, disse, é engolir em se-
co, bater a mão no peito e reconhecer 
que não temos a£ prerrogativas nor-
mais do Legislativo. 

aue 
dep 

mover qualquer tipo de reforma agra-
ria são argumentos que reforçam a 
afirmação do professor. 

Se para a eleição de deputados 
existe uma desigualdade tão significa-
tiva — em 1970, Alagoas elegeu depu-
tados com 41 mil votos enauanto 
eram exigidos no mínimo 115.600 
votos para um representante de São 
Paulo - os cálculos devem ser multi-
plicados quando se analisa o critério 
de eleições de senadores. A represen-
tação e numericamente idêntica (três 
senadores) para todos os Estados, 
independente do número de eleitores 
e da população. Em 70 foram neces-
sários dois milhões e meio de habitan-
tes para eleger um senador no Brasil 
desenvolvido, mas somente um milhão 
no resto do pais. Num sistema eleito-
ral rigorosamente proporcional, ba-
seado na votação partidaria, o MDB 

elegeria 1» senadores em vez dos seis 
que conseguiu levar ao Senado. 

Supreendente é que só agora o 
MDB come ca a se preocupar com a 
legislação eleitoral de 1970. "Deve-
mos voltar o critério anterior'* — in-
siste Thales Ramalho embora reco-
nheça que a reformulação eleitoral de 
70 ajudou a impedir a predominância 
do Centro - Sul na Camara dos depu-
tados. Alguns líderes da ARENA ma-
nifestam desejo idêntico. Marco An-
tonio Maciel, deputado de Pernambu-
co, diz que» não se trata apenas de 
fazer justiça aos Estados mais popu-
losos onde há maior número de elei-
tores. "A principal razão é que a 
maioria dos países democráticos ado-
tam a proporcionalidade em relação a 
população e não ao número de eleito-
res * — diz. 

Thales Ramalho vai mais além: "É 

preciso mudar a legislação também 
para impedir que em 1990 o Brasil 
tenha quase setecentos deputados fe-
derais. Calculado o crescimento do 
número de eleitores, em dezoito 
teremos uma Câmara coi 
sem as menores possibilidades de de-
senvolver seus trabalhos**. 

Preocupados com a defesa de bv 
teroase&regionalistas ou simplesmente 
criticando os aspectos formais, os 
dois partidos nem mesmo tocam no 
verdadeiro problema apontado nos 
estudos do professor Dillon Soares: o 
excesso de representantes dos inte-
resses agrários tradicionalistas e a 
sub-representação de camadas cada 
vez maiores da população que se des-
locam para os grandes centros com o 
desejo de se integrar no desenvolvi-
mento industrial do país.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (J.CM.) VUTSOLKJIFEDCBA
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COMUNICAMOS A 
ABERTURA DAS 
INSCRIÇÕES PARA. 
O VESTIBULAR 
DOS CURSOS DE 
PSICOLOGIA 
CLIN ICA E 
EXPERIMENTAL, 
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LETRAS E As Faculdades Objetive 
PEDAGOGIA convidam os candidato: 

VESTIBULAR 
para os cursos de 

COMUNICAÇÃO, 
LETRAS e PEDAGOGIA: 

provas de Português, 
Inglês ou Francês, 

História e Geografia. 
CURSO DE 

PSICOLOGIA: 
provas de Português, 

Inglês ou Francês, 
História e Geografia e 

Conhecimentos Gerais de 
Ciências e Matemática. vutsrponmlihgfedcbaUTSRQONMLJIHGEDCBA

GUI AS DE ES TUDO 
à disposição dos candidatos, 

com o programa e 
roteiro das matérias 

exigidas no vestibular. 

CONVITE 
As Faculdades Objetivo 
convidam os candidatos 

para conhecer seus 
laboratórios e instalações 

onde poderão visualizar 
os mais modernos 

equipamentos de ensino 
no país — TV, Rádio, 
Redação, Publicidade, 

Laboratório de 
Análise de Aprendizagem, 
Laboratório de Fisiologia, 

Laboratório de 
Psicologia Experimental, 

Laboratório de Línguas, etc. 

INFORMAÇÕES E 
INSCRIÇÕES: 

das 9 às 21 horas, 
Av. Paulista, 900, 3.° andar. 

200 vagas para cada curso. Períodos: 
tarde — noite zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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José Carlos Bardawill zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em política, como em medicina, 
. os remédios envelhecem rapidamente. 

É o que parece estar acontecendo 
com as sublegendas, expediente jurí-
düco-eleitoral imaginado em 1965 pe-
lo governo Castelo Branco para aco-
modar nos dois únicos partidos for-
ças políticas tradicionalmente adver-
sárias. Nos primeiros tempos, só eram 
mal vistas pelo MDB, pois, à sua som-
bra, a Arena crescia a cada eleição, 
acomodando oriundos de todos os 
antigos partidos no seio comum de 
um governo que todos desejam servir. 
Agora, porém, até os arenistas têm 
seus motivos para criticar as sublegen-
das: às vésperas das eleições munici-
pais, aumentam dia a dia as dissen-
ções dentro do partido do Governo e 
a sublegenda, longe de acomodá-las, 
parecem exercer efeito justamente 
contrário. 

Metralhadora 
Há duas semanas, por exemplo, 

em Barro, povoado de Parnamirim, 
em Pernambuco, as sublegendas fo-
ram responsáveis pela morte de cinco 
políticos das chamadas "Arenas 1 e 
z": irremediavelmente adversários, os 
Magalhães e Cabrais, mal acomodados 
no pouco exigente partido governista 

m mas desejando, ambos, o poder muni-
cipal, acabaram decidindo sua ques-
tão a tiros de metralhadora. Os Maga-
lhães parecem atirar melhor e, assim, 
terminaram mortos quatro Cabrais e 
um vaqueiro da família. E as críticas 
às sublegendas cresceram, apoiadas 
no fato. Agora, já se fala que elas não 
durarão muito, não devendo passar 
das próximas eleições municipais. 

As críticas, na verdade, vem desde 
a implantação do sistema das suble-
gendas. Na própria direção putidária 
da Arena, as teses contrárias às suble-
gendas já encontram seguidores. O se-
nador Tarso Dutra, conceituado are-
nista gaúcho, exemplifica o mal das 
sublegendas com a situação do seu 
Estado: "Lá, o MDB deixou de lançar 
candidatos em pelo menos 50 muni-
cípios, para apoiar uma das sublegen-
das da Arena, criando com isso uma 
divisão insolúvel dentro do partido 
do Governo." 

O veterano Nelson Carneiro, lider 
do MDB é irônico nesse debate: 
"Quero prestar uma homenagem de 
saudade e de respeito às novas víti-
mas da sublegenda, aqueles cinco d-

à dadaos que pereceram no município 
de Parnamirim, em Pernambuco* -
disse, provocando imediatamente os 
apartes apressados dos vice-líderes 
arenistas em reunião recente na Câ-
mara. Oficialmente, a Arena tem de 
defender, ainda, as sublegendas, mes-
mo que alguns dos seus principais 
líderes não estejam mais tão conven-
cidos da sua utilidade. 

Tem de sobreviver 

Já a oposição têm criticado as su-
blegendas sempre. O deputado Tan-
credo Neves, veterano vice-presidente 
do partido oposicionista, chega a co-
loca-las no mesmo nível do AI-5. O 
presidente Ulisses Guimarães interes-
sa-se tanto pelo assunto que, nos ra-
ros encontros mantidos com elemen-
tos do Governo, pergunta invariavel-
mente sôbre a possível extinção das 
sublegendas. Nadir Rossetti, vice-lider 
gaúcho, explica assim porque o MDB 
detesta as sublegendas: "Elas são o 
único meio que o Governo encontra 
para manter um falso bi-partidarismo. 
As divisões da Arena são conhecidas 
de todos. Mesmo assim, com as suble-
gendas, a Arena soma votos e acaba 
ganhando a eleição. O que é puro ar-
tificialismo. PoiSj na verdade, as sub-
legendas, hoje, ja são partidos distin-
tos. E aqui êles aparecem como se 
fossem de um partido único, forman-
do uma maioria inexistente ideologi-
camente. Todo mundo sabe, por 
exèmplo, que no Rio Grande do Sul, 
na minha zona, a Arena 1 é o PDC; a 
Arena 2 o PSD, a Arena 3 o PRP e 
assim por diante". 

De qualquer modo, como quem 
vai aprendendo a conviver com a 
doença, o MDB terá em novembro 
muitas sublegendas, espalhadas pelo 
País. Uma contradição? Na verdade, 
o MDB tem de sobreviver. 

Emendando 
a lei básica do País 

Glauco de Carvalho 

Os velhos senhores 
Durval Guimarães 

Jary Cardoso 

Apenas 17 pessoas atenderam aos 
apelos do vigário local, aos convites 
insistentes da emissora de rádio, aos 
avisos dos boletins distribuidos entre 
a população. O imenso salão de festas 
do Qube Itabiritense, preparado para 
receber mais de mil espectadores, nes-
ta manhã de domingo 30 de outubro, 
está vazio quando o integralista Car-
los Porfírio, 60 anos, advogado apo-
sentado, dá início à Cruzada de Re-
novação Nacional, movimento de 
propagação do integralismo, (alguns 
dizem, fascismo) brasileiro. 

Mas a pequena platéia não desani-
ma o orador que combate a dissolu-
ção dos costumes e defende a reafir-
mação da família. "Aqui se encon-
tram homens do melhor quilate mo-
ral, social e cultural," diz no seu dis-
curso de três laudas. Entre os especta-
dores estão o diretor do colégio, uma 
líder de donas de casa, um fazendeiro 
representando o poderoso sindicato 
rural do município e ujn representan-
te do vigário. 

Porfírio insinua que os ouvintes 
devem seguir o exemplo do passado. 
Em 1935, época em que o diretor do 
colégio aliciava estudantes para "a 
causa", o integralismo de Itabirito foi 
um dos mais fortes do País. Chegou a 
ter uma milícia própria com mais de 
100 membros, que faziam ginástica 
diária e exercícios de tiro, lembrando 
as forças para-militares que ajudaram 
Hitler a alcançar o poder. 

Porfírio foi a Itabirito reorganizar 
o movimento. Encontrou os mesmos 
amigos, mais velhos porém ainda agi-
tados. Mestres sem discípulos, eles 
pareciam condutores de carroças sem 
passageiros. Os jovens preferiram 
aproveitar a manhã de domingo e par-
ticipar de uma gincana que vai durar 
o dia inteiro. 

A conferência de Carlos Porfírio 
começou às 11 horas e se encerrou 
uma hora depois. Durante o tempo 
que falou, a platéia o ouviu com a 
atenção. Entusiasmados com o pálido 
brilho dessas velhas idéias recauchuta-
das, outros oradores falaram para di-
zer que a Cruzada integralista e o úni-
co movimento de restauração dos va-
lores morais. 

Terminada a conferencia, Carlos 
Porfírio convidou seus companheiros 
para a grande tarefa de propagação 

do movimento fundado pelo "líder" 
Plínio Salgado. Ao diretor do colégio 
encorajou especialmente convencer e 
estimular a juventude. A todos cha-
mou-os para irem a Conselheiro La-
faiete, cidade vizinha, onde farão a 
próxima conferencia. De Lafaiete 
irão a outra cidade, e a mais outra, e 
assim sucessivamente até doutrinar 
Minas Gerais. Depois, descer a serra 
da Mantiqueira e invadir São Paulo e 
o Rio de janeiro. 

A "Cruzada" integralista pode 
realmente "invadir** o País? Recente-
mente, Jary Cardoso, de OPINIÃO, 
visitou uma das sedes da Uniio Ope-
rária e Camponesa do Brasil, UOCB, 
orgão dirigido pelos militantes inte-
gralistas. Jary encontrou o mesmo di-
ma de decadência e as mesmas frases 
de esperança de um futuro brilhante 
para o integralismo no País. Seu rela-
to: 

Numa casa simples, no município 
de São Gonçalo (Estado do Rio), pró-
xima ao sindicato rural da região, fica 
a sede da UOCB fluminense, que, se-
gundo seus dirigentes, é apenas uma 
de uma centena de sedes iguais insta-
ladas no resto do País, especialmente 
em Minas. 

A sede de São Gonçalo tem 311 
associados contribuindo todo mês 
com um a cinco cruzeiros cada. A 
maior parte dos associados são lavra-
dores, além de operários, vendedores, 
fiscais de ônibus, zeladores, serventes, 
pedreiros, carpinteiros e funcionários 
públicos. 

O presidente da UOCB fluminen-
se, o integralista e funcionário do Mi-
nistério da Saúde, Arcy Estrella, de 
56 anos, que já fez parte das milícias 
integralistas na época de Getúlio, diz 
que a grande maioria dos associados 
nem sabe o que é integralismo ou 
Cruzada de Renovação NacionaL "A 
nossa pregação é exclusivamente edu-
cacional 

Por enquanto, a UOCB tem tanto 
poder de influência quanto qualquer 
entidade de assistência sociaL Mas os 
integralistas estão entusiasmados com 
a "crescente expansão da UOCB, gra-
ças ao apoio que tem recebido**. De 
que é esse apoio? "Os dirigentes da 
UOCB - responde Jader Medeiros, 
presidente nacional da União - são 
integralistas e, por coincidência, o go-
verno federal e a maioria dos estadu-
ais estão nas mãos de pessoas que de-
fendem, indiretamente, a ideologia 
do integralismo**. 

Não vai ser por falta de sugestões 
que o Congresso deixará de melhorar 
o atual projeto do governo para o no-
vo Código Civil, "a lei básica do siste-
ma jurídico de uma nação, cuja im-
portância só pode ser equiparada à da 
Constituição Política*', como dizem 
os juristas. 

Caio Mario da Silva Pereira, pro-
fessor Titular de Direito Civil da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro e 
ex-consultòr geral da República, vai 
enviar para o Congresso um docu-
mento de 200 páginas contendo críti-
cas ao projeto do Código. 

Mineiro, morando na praia de Ipa-
nema, o professor Caio Níario, um ho-
mem que acompanha a mudança dos 
costumes, acha o projeto "tímido e, 
em alguns casos, verdadeiramente 
insensível quanto a soluções dadas 
aos problemas atuais". 

Embora reconheça a competência 
profissional da comissão de juristas 
que preparou o anteprojeto do Códi-
go - Miguel Reale, coordenador, e 
-• •V a l i ' . , reitor da Universidade 
de São Paulo; Agostinho Alvim e José 
Carlos Moreira Alves, também profes-
sores em São Paulo; Torquato de Cas-
tro, em Pernambuco, e Clóvis Couto 
e Silva, no Rio Grande do Sul o 
prof. Caio Mario faz sérias restrições 
â  diversos artigos, apontando êrros 
técnicos, contradições e conservado-
rismo. 

Um erro grave já foi cometido 
bem antes, ao se submeter ao Con-
gresso, para votação (desde a semana 
passada), o Código de Processo Civil 
primeiro que o Código Civil "Sem 
querer arvorar-me em profeta de más 
novas - diz o prof. Caio Mario - an-
tevejo, com pesar, que o novo Código 
de Processo terá vida efêmera como 
unidade orgânica, porque vai ter que 
sofrer modificações indispensáveis à 
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sua adaptação ao Código Civil, de-
pois". 

Para o jurista mineiro, o antepro-
jeto pode provocar instabilidade na 
vida social, "quando permite a anula-
ção do matrimonio a quem se encon-
trava em estado de inconsciência ou 
grave,perturbação mental no momen-
to t^celebraçao, dando oportunida-
de à alegação do estado transitório de 
embriaguês ou de ingestão de estupe-
facientes**. 

O anteprojeto, por exemplo, é 
anticonstitucional no ar t 1422, 

ido deixa a critério do juiz a 
ísapropriação, por utilidade pública 

ou mteresse social, de ^propriedade 
privada, "se o juiz entender que a 
area usurpada e extensa, e que a 
ocupação tem mais de cinco anos por 
um numero considerável de pessoas**. 

O prof. Caio Mario vê no ante-
pro je to ou t ros defeitos graves. 

Estou sinceramente convencido de 
que, se a comissão do Ministério da 
Justiça não tiver a humildade necessá-
ria de acolher as emendas, sugestões e 
críticas, o projeto não refletirá nossos 
padrões de cultura jurídica**. E cita a 
imperfeição do artigo 417, que põe 
em risco a segurança e a estabilidade 
da vida dos negócios: "Quando sub-
mete a liberdade negocial ao que de-
nomina a função social do contrato, 
está tomando como base de sua eficá-
cia um conceito fluido e impreciso. E 
dessa maneira permite ao contratante 
infiel e malicioso uma alegação para 
fugir às obrigações e concede ao juiz 
menos avisado motivação constante 
de negar validade aos ajustes livre-
mente pactuados, em razão de seu 
puro subjetivismo ou do arbítrio in-
controlado*'. 

Tratando de matéria de nítido 
conteúdo técnico, o Congresso, se 
acatar sugestões, poderá dar a essa lei 
um caráter social e político. 

A 
de Aquarius 

Senado 
Lembram dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aquarius, uma can-

ção hippie americana, que anunciava 
uma época de liberdade e felicidade 
para os homens, a Era de Aquarius? 
Também americano por suas origens 
e, segundo alguns, o início de uma 
nova era para o Congresso, é o pro-
grama Aquarius atualmente em im-
plantação no Senado Federal através 
de um computador da International 
Business Machines - IBM. 

No futuro, os interessados em le-
gislação poderão fazer suas consultas 
de onde estiverem, através de um sis-
tema parecido com o atual DDD de 
telefone, utilizando um dos 300 ter-
minais que estarão ligados ao compu-
tador do Senado. A espectativa é que, 
do Oiapoque ao Chui, seja possível 
utilizar os milhares, ou milhões, de 
informações que o IBM/370 - mode-
lo 155 armazenará em seus discos 
magnéticos: leis, decretos, portarias, 
resoluções, atos, etc, etc. 

As consultas já podem ser feitas, 
mas só no prédio do PRODASEN -
Processamento Eletronico do Senado 
- cujo projeto arquitetônico "conse-
gue aliar a simplicidade com a funcio-
nalidade, um estilo que caracteriza os 
edifícios da Praça dos Três Poderes". 
Assim reza o press-release (1) distri-
buído aos jornalistas que querem in-
formações sôbre o assunto. Realmen-
te, o edifício de cimento armado é 
simples e funcional, por fora. 

As consultas, segundo um técnico, 
são "feitas de uma maneira elegante, 
utilizando linguagem escrita", não 
destoam do ambiente. 

Ele dá uma demonstração. Baten-
do em teclas idênticas às de uma má-
quina de datilografia elétrica, vai es-
crevendo no video de uma "televisão 
portátil", o nome dêle, o código e me 
avisa que vai fazer uma pergunta so-
bre futebol Seguindo direitinho as 
instruções que o computador vai lhe 
dando em inglês, também através das 
letrinhas verdes no video, êle obtém a 
resposta: na Biblioteca do Congresso 
existe somente um livro sôbre fu-
tebol 

Mas além do número de documen-
tos existentes sobre o assunto é possí-
vel se saber quais são êsses documen-
tos e até trechos dos mesmos. Para 
isso, e para executar os serviços admi-
nistrativos que já estão sendo implan-
tados, o sistema é operado das 6 às 
24 horas por 36 técnicos em. 3 tur-

"Todos os técnicos são do SER-
PRO, que desenvolve o programa em 
convênio com o senado *, informa o 
estudante de economia e técnico de 
computação Luis Cesar Pinto de Al-
meida, 30 anos, carioca. "O pessoal 
que faz a montagem é da IBM - con-
tinua. Do Senado, é só o pessoal da 
limpesa". 

Este sistema catalogou, até agora, 
68.107 normas jurídicas. Ê pratica-
mente toda a legislação existente no 
país, de 1946 para cá, que já está à 
disposição para consultas através de 
18 terminais instalados (nem todos 
ainda) na Câmara e no Senado. Mas 
isso e pouco para um sistema "com 
capacidade global para arquivamento, 
em linha, de 600 milhões de bites" vutsrponmlihgfedcbaUTSRQONMLJIHGEDCBA
( 2)  

Pergunto a um simpático senhor, 
do serviço de imprensa do Senado, 
como saber o custo do PRODASEN. 
"Ê caríssimo", diz êle. "É melhor 
não colocar isso não. Muita gente não 
entende que é preciso gastar para mo-
dernizar" 

No meio dessa çente que não 
compreende se podena colocar o Se-
nador José Samey. Êle era contra o 
PRODASEN. Mas o ex-governador, 
que gastou bastante dinheiro j>ara a 
modernização do Maranhão, nao {As-
sava em economia e sim na inocuida-
de de uma melhoria apenas adminis-
trativa no Congresso. O necessário era 
devolver ao Congresso a importância 
que êle cada vez perde mais e as atri-
buições que encolhem dia a dia, 
Sarney perdeu. 

Tudo indica que, para desfrutar 
todas as modernas possibilidades ofe-
recidas por "Aquarius", o Congresso 
primeiro precisa vencer uma odisséia, 
comecada bem antas do ano 2001. 
(1) Moda ascende'nte do jornalista já 
receber pronto do interessado o arti-
go que pretendia escrever sôbre o 
próprio interessado. 
(2) Ê a unidade de "arquivamento** 
de memória do computador. Êle ape-
nas arquiva os dados que recebe e não 
pensa. Felizmente, para êle? fJ.CM.) 
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O transplante de fábricas 
Marcos Gomes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O sospense começou em maio, 
quando o governo, através do decre-
to-lei 1.219, estabeleceu o BEFIEX -
Benefícios Fiscais e Programas Espe-
ciais de Exportação. O decreto entre, 
outras vantagens, concede isenção de 
impostos para a importação de má-
quinas, equipamentos, peças, produ-
tos intermediários e matérias-primas, 
desde que os produtos se destinem a 
programas de exportações. Na expo-

motivos assinada por dois 
afirmava-se que as medidas 

que estavam sendo implantadas visa-
vam "aproveitar a capacidade isolada 
dos grandes grupos econômicos que 
detêm importantes participações no 
mercado externo via empresas asso-
ciadas". Portanto, um recurso imagi-
nado pelo Governo para aumentar as 
exportações brasileiras baseando-se 
nas filiais ou subsidiárias estrangeiras 
localizadas no País. 

Em artigo publicado no JORNAL 
DO BRASIL, o prof. Edmar Bacha, 
da Universidade de Brasília, analisou 
as causas que determinaram a adoção 
do decreto 1.219, explicando que "o 
auge econômico do fim da década 
passada (isto é, de 1968 a 1970), es-
tava tendendo a estrangular-se pelo 
Esgotamento da capacidade para im-
portar". Mais claramente: a manu-
tenção das atuais taxas de cresci-
mento do PIB, de acordo com a polí-
tica atual, dependem da capacidade 
de o país dispor, anualmente, de um 
núipero suficiente de divisas para fa-
zer face às importações, sempre cres-
centes de maquinas, equipamentos, 
matérias-primas, produtos químicos, 
tecnologia, etc. 

Mas não é o Brasil o país que pos-
sui o maior volume de divisas em to-
da a América Latina? E para que ser-
vem essas divisas, senão para adquirir-
as importações de que o país neces-
sita? O prof. Edmar Bacha acha que 
as reservas brasileiras realmente cres-
ceram - mas em decorrência do aflu-
xo de capitais estrangeiros de carac-
terísticas especiais, isto é, que não 
podem ser transformados em impor-
tações, pois devem estar disponíveis 
para repatriamento praticamente a 
vista (empréstimos a curto prazo). 
Portanto, o aumento dessas divisas 
não significa necessariamente maior 
capacidade para importar. O governo 
precisava buscar outras fórmulas para 
garantir as importações e cobrir os 
compromissos da divida externa sob 
o risco de diminuir a taxa de cresci-
mento do PIB. 

O decreto 1.219 começava a dar 
uma resposta para esse problema, 
criando condições particularmente 
atraentes para as grandes empresas es-
trangeiras expandirem suas atividades 
no país, visando ao mercado externo. 
Assim, o objetivo é aumentar as ex-
portações para o país receber mais di-
visas e o PIB continuar crescendo -
ainda que esse crescimento fique cada 
vez mais dependente das empresas in-
ternacionais. 

E a empresa nacional? 

Publicado o decreto 1.219, faltava 
sua regulamentação. Para os empresá-
rios brasileiros, a grande dúvida era 
saber qual seria o papel que caberia à 
empresa exportadora nacional no no-
vo esquema, já que ele baseava-se na 
expansão das firmas estrangeiras. 

No entanto, em vez da regulamen-
taçao do decreto 1.219, em fins de r> o governo adotou nova resolu-

o decreto 1.236, pelo qual se 
permite o transplante de fábricas in-
teiras de outros países para o Brasil, 
desde que sua produção se destine 
"essencialmente para a exportação. 

Mudanças de rumo? Não. Essa 
medida complementava e reforçava a 
primeira, dentro da política do gover-
no de aumentar as exportações ba-
se ando-se nas firmas estrangeiras. O 
decreto 1.219, procura incentivar as 
empresas estrangeiras já localizadas 
no país - sobretudo a indústria auto-
mobilística - a produzir para o mer-
cado externo. O decreto 1.236, per-
mitia que fábricas inteiras, que fun-
cionassem em outros países, deslocas-
sem para cá, desde que também pro-
duzissem essencialmente para o exte-
rior. Em alguns círculos, afirmava-se 
mesmo que o novo decreto fora ela-
borado em função da falta de colabo-

ração das firmas estrangeiras que já 
operam no país, principalmente em-
presas automobilísticas. Estas, apesar 
dos sucessivos apelos do governo para 
que colaborassem na política de ex-
pansão rumo ao mercado externo, vi-
nham relutando em fazê-lo - o que 
seria até certo ponto previsível, já 
que, nesses mercados, iriam competir 
com suas próprias matrizes. 

O it que o Brasil tem 

Antes mesmo de regulamentado o 
decreto 1.236, surgiram propostas 
concretas de transferências de fábri-
cas para o BrasiL Algumas dessas pro-
postas eram determinadas tanto em 
runção dos atrativos que o Brasil ofe-
rece ao investidor estrangeiro como 
em decorrência da evolução econômi-
ca e política da situação mundiaL 

Em primeiro lugar, o Brasil ofere-
ce mão-de-obra farta e barata: "Nem 
Hong-Kong compete com o Brasil sob 
esse aspecto", dizia no Ministério da 
Indústria e Comércio um diretor da 
Texas Instrument Ca , interessada em 
aproveitar os incentivos concedidos 
pelo governo. No terreno trabalhista, 
a situação também é considerada fa-
vorável pelos empresários estrangei-
ros, graças ao controle severo do mo-
vimento sindical. Esse panorama con-
trasta com os crescentes problemas 
enfrentados pelas grandes empresas 
na Europa e nos Estados Unidos, on-
de têm aumentado não somente as 
reivindicações trabalhistas, como 
também os movimentos de solidarie-
dade sindical em âmbito multina-
cional. 

Um segundo dado, ainda não sufi-
cientemente avaliado, corresponde ao 
problema da poluição. Nos países in-
dustrializados, é intensa a pressão da 
opinião pública em favor de uma le-
gislação antipoluidora e de preserva-
ção do ambiente. Conscientes de que 
as restrições nesta área surgirão em 
escala crescente nos próximos anos, 
as empresas internacionais estão pro-
curando operar em outros países, on-
de a preocupação com a poluição ain-
da nao existe. 

Finalmente, um dado essencial: os 
empresários estrangeiros percebem 
que a própria política econômica bra-
sileira, nitidamente voltada para o ex-
terior, vai obrigar o país a continuar 
mantendo as vantagens e garantias da-
das ao capital externo. 

Todos esses atrativos do Brasil são 
reforçados, ainda, pela situação polí-
tica mundiaL Não são poucas as em-
presas internacionais que querem sair 
da Argentina, onde a situação políti-v 
ca evolui de forma aparentemente in-
controlável Um outro exemplo para 
mostrar a influência da conjuntura 
mundial sobre as decisões brasileiras: 
desde que os Estados Unidos e o Ja-
pão reconheceram que Formosa é 

* uma província da China Popular, em-
presas norte-americanas e japonesas, 
ante o progressivo isolamento polí-
tico da ilha de Chiang Kai-Chek, es-
tão planejando remover suas indús-
trias para outros locais (entre alguns 
setores industriais, se diz que a idéia 
do decreto permitindo^ o transplante 
de fábricas surgiu após a visita de 
uma missão brasileira a Formosa). 

Os dois temores 

Se os empresários brasileiros já pa-
reciam assustados com o decreto 
1.219, o temor aumentou com a au-
torização dos transplantes. Os empre-
sários passaram a discutir especial-
mente o significado de uma expressão 
contida no decreto 1.236, segundo a 

ril as firmas que viessem para o Bra-
deveriam produzir "essencialmen-

te" para o mercado externa Isso 
equivalia a dizer que essas firmas tam-
bém poderiam passar a vender parte 
de sua produção no BrasiL Ganhavam 
condições de concorrência muito 
mais favoráveis, em relação às empre-
sas que já funcionam no país há anos. 
O diretor da Federação das Indústrias 
do Rio Grande do Sul, Alberto De-
fini, falou disso ao Ministro Reis Ve-
loso: "Preocupa-nos que essas fábri-
cas, mais tarde, venham a produzir 
também para o mercado interno, ou 
concorram, com vantagem, com os 

atuais exportadores" (JB, 23/9/72). 
Em Sao Paulo, o Sindicato Nacio-

nal da Indústria de Peças para Auto-
móveis e Similares permaneceu reu-
nido durante duas horas para discutir 
os possíveis efeitos do decreto 1.236. 
Seu presidente, Luiz Rodovil Rossi, 
perguntou na reunião: "Eu gostaria 
de saber: o que quer dizer essa pala-
vra "essencialmente**? . . . Supoe-se 
que "essencialmente" queira dizer pe-
lo menos dois terços" (VEJA, 
27/9/72). 

Num ambiente de certa aflição 
um setor mostrava-se particularmente 

ínsivo: os fabricantes nacionais 
máquinas e equipamentos. O de-

xxeto 1.236 abria uma brecha na lei 
da similaridade - critério que protege 
a incipiente indústria nacional de 
equipamentos. Por essa legislação, so-
mente podem ser importados os equi-
pamentos cujas especificações não 
são atendidas pela indústria nacionaL 
E o governo acabara de permitir que 
fabricas inteiras, com todos os seus 
equipamentos, novos ou usados, com 
ou sem similar nacional, fossem trans-
plantadas para o BrasiL Na exposição 
de motivos que acompanhou o de-
creto 1.236, os Ministros da Fazenda 
e do Planejamento alegaram que a ex-
ceção se impunha, pois "a transfe-
rência de conjuntos industriais não 
pode ficar sujeita à exclusão de deter-
minadas máquinas, pela descon-
tinuidade que seria ocasionada ao 
processo de produção" 

Na tentativa de acalmar as dúvidas 
dos empresários, o eng.° José Luiz de 
Almeida Bello, Secretário-Geral do 
Conselho de Desenvolvimento Indus-
trial (do Ministério da Indústria e Co-
mércio), declarou que "o decreto-lei 
1.236 é simples e sua regulamentação 
foi cercada de todos os cuidados. É 
mais um item nas exceções da simila-
ridade". Afirmou que tudo fora pre-
visto pelo governo, inclusive a possi-
bilidade de aventureiros aqui se insta-
larem por períodos de um ou dois 
anos, para explorar também o merca-
do interno: O governo está plena-
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Qual é a fundamentação econômi-
ca do decreto 1236, aue permite o 
transplante de fábricas? Todas as de-
clarações oficiais confirmam: a de 
impulsionar-se a exportação de pro-
dutos manufaturados, elevar portanto 
nossa capacidade de pagamentos no 
exterior e permitir a importação de 
certos befts que não produzimos, 
necessários para a continuidade de al-
tas taxas de crescimento do PIB. 

Alega-se também que se estará en-
curtando os prazos de produção dos 
equipamentos que seriam necessários 
para a efetivação dessa estratégia de 
importação: se os equipamentos fos-
sem encomendados a indústria nacio-
nal ou às indústrias estrangeiras, o 
prazo de entrada em funcionamento 
das novas fábricas se dilataria e isso 
poderia prejudicar certas metas de 
importação e exportação. 

Essa estratégia de encurtamento é 
discutível em termos de crescimento 
a longo prazo. O mais grave de seus 
efeitos é o de desestimular a própria 
produção nacional de equipamentos; 
em outras palavras, deixa de haver 
uma certa proporcionalidade entre o 
crescimento econômico global e o 
crescimentç do setor industrial que 
produz bens de capital Essa estagna-
ção relativa do setor que produz equi-
pamentos é altamente negativa do 
ponto de vista de tornar a economia 
nacional auto-sustentável 

Qual é a experiência nacional em 
relação a esse problema? Basta ver o 
que significou a montagem - na dé-
cada dos cinquenta - das indústrias 
que constituíram o Plano de Metas 
do governo KubitsCheK, a automo-
bilística, a de construção naval,'a pró-
pria siderurgia, a química. Sob a pro-

não-duráveis e bens intermediários, 
mas que repercutiram pobremente so-
bre a indústria de fabricação de bens 
de capital: máquinas e equipamentos 
de toda a ordem para a própria indús-
tria. E o resultado dessa política é 
que a indústria nacional de equipa-
mentos foi a que menos cresceu du-
rante a última década. Agora nova-
mente o seu crescimento ficará preju-
dicado, uma vez que as fábricas tra-
rão todos os equipamentos de fora, 
ao invés de er\comendá-los ao setor 
industrial que os produz internamen-
te 

Serão favoráveis as repercussões 
da estratégia implícita no decreto 
1236 sobre a renda, sobre o emprego 
e sobre a distribuição da renda na 
economia brasileira? Poderia um 
conjunto de repercussões favoráveis 
sobre esses aspectos compensar o 
efeito negativo já assinalado? A res-
posta poderia ser satisfatória, mas de-
ve-se examiná-la melhor. Primeiro, as 
empresas que transplantarem suas fá-
bricas para o Brasil, o farão movidas 

teção da Instrução 113 - de que o 
decreto 1236 não é senão uma sim-
ples cópia - entraram no País unida-
des inteiras de fabricação, que reper-
cutiram favoravelmente sobre a pro-
dução de bens de consumo duráveis e 

pelos fortes subsídios ao capital, que 
elevarão sua taxa de lucro e pelos bai-
xos salários vigentes no Brasil, pois é 
o resultado desses dois fatores que as 
tomarão competitivas no mercado 
externo. Ê essa uma fórmula, na ver-
dade, ideal para reforçar a concen-
tração da renda. A longo prazo, por-
tanto, essa estratégia ampliará as dis-
tâncias entre o crescimento do PIB e 
o crescimento do setor que produz 
bens de capital Concentrará a renda 
e reforçará o mesmo modelo de cresci-
mento econômico, concentrador, ex-
cludente, mais dependente da impor-
tação de equipamentos e mais depen-
dente da exportação dos bens manu-
faturados para que o decreto 1236 
tornou-se necessário. 

A estratégia do decreto 1236 leva 
a uma "hong-konguização" da econo-
mia brasileira. Nem se venha com o 
exemplo do Japão, com o argumento 

Chico de Oliveira 

de que a exportação é o melhor mo-
do de crescer. Quem assim procede 
esquece que há uma profunda dife-
rença entre exportar rádios transis-
tores - caso de Hong-Kong e Formo-
sa - e exportar equipamentos de pro-
dução, tecnologia, processos indus-
triais - o caso do Japão. Exportar 
rádios transistores não torna nenhu-
ma economia auto-sustentável, por-
que isso significa maior dependencia 
tecnológica, enquanto exportar bens 
de capital é outra história bastante di-
ferente Nem Hong-Kong, nem For-
mosa produzem a tecnologia dos bens 
que exportam, o que significa dizer 
que os processos, técnicas, equipa-
mentos necessários para a produção 
dos bens que exportam são continua-
mente importados. Assim, no mo-
mento em que essa importação cessar 
ou no momento em que outras dire-
trizes forem tomadas pelas grandes 
empresas internacionais, a produção 
de rádios transistores de Hong-Kong e 
de Formosa pode estagnar e até retro-
ceder. 

A política do decreto 1236 é as-
sim uma faca de dois gumes, [X>is ex-
põe o país, mais que antes, às deci-
sões das grandes empresas interna-
cionais. Quando éramos basicamente 
produtores de café, a viabilidade de 
nossa exportação dependia sobretudo 
do comportamento dos consumidores 
e da nossa capacidade interna de pro-
duzir café; neste caso, a estabilidade 
desse tijx) de exportação era previsí-
vel, pois nem o gosto dos consumi-
dores muda tão repentinamente, nem 
nossa capacidade de produção era 
muito flutuante. No caso do modelo 
de Hong-Kong, a decisão vode esca-
par inteiramente de nossas mão* e do 
gosto dos consumidores, para concen-
trar-se em um punhado de grandes 
empresas internacionais, cujas deci-
sões são movidas essencialmente pela 
taxa de lucro que lhes é proporciona-
da. 

,mente consciente dos riscos e das 
vantagens que oferecerá" (O ES-
TADO DE S.PAULO, 14/10/72). 

Enquanto isso, surgiam os primei-
ros pedidos de informações no Conse-
lho de Desenvolvimento IndustriaL 
Só no setor automobilístico, a Ci-
troen, a Toyota, a Alfa-Romeo e a 
Fiat manifestaram seu interesse pelo 
transplante. A essas somaram-se a 
Ford-Philco, a AllifrChalmers, a Bur-
roughs, a Sperry-Rand e a Texas Ins-
trument Co., todas norte-americanas. 

As dúvidas dos empresários brasi-
leiros persistiriam, entretanto, en-
quanto o governo não divulgasse a re-
gulamentação dos decretos. Tudo in-
dicava que ele não tinha pressa. Apa-
rentemente, procurava avaliar primei-
ro o impacto que a medida vinha cau-
sando interna e externamente. O no-
ticiário dos jornais ofereceu ao gover-
no raros elogios cautelosos, um de-
bate preocupado e raras criticas con-
tundentes. Mesmo fora do campo da 
economia, o decreto foi comentado 
apaixonadamente. O escritor católico 
Tristão de Ataíde, foi agressivo em 
sua coluna do JORNAL DO BRASIL: 
"Essas fábricas, disse ele, procuram 
aqui apenas o trabalho barato, sem 
no entanto trazer as máquinas acom-
panhadas do respectivo know-how es-
pecializado**. E concluía: "Sem direi-
to de greve, sem sindicatos proteto-

res, acossada pela fome, multiplicada 

Slo mais alto índice de natalidade, 
bituada a uma vida nômade e de 

exigências mínimas de conforto, a 
massa da nossa pobre mão-de-obr?^ 
exerce assim um papel de imã irresis^J* 
tível a todo esse aço europeu, austra-
liano e norte-americano, obsecado pe-
lo lucro fácil e acossado pela compe-

implacável do mercado univer-yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBAT 
A controvérsia não alterou os pla-

nos do governo, que insistia na neces^ 
sidade premente de garantir o cresci-
mento das exportaçoes brasileiras. O 
próprio Ministro Delfim Neto se en-
carregou de salientar .a importância 
dessa expansão quando declarou no 
encerramento do IX Congresso Na-
cional de Bancos: "A única restrição 
que poderia, no futuro, dificultar o 
processo de crescimento do Brasil se-
ria uma diminuição do ritmo das ex-
portações. Para continuar crescendo a 
taxas altas, o País tem que ampliar 
suas vendas ao exterior em torno de 
14% ao ano, e isso constitui um dos 
pilares da política econômica em an-

( Í a n íntes porém de regulamentar os 
dois decretos, o governo surpreendeu 
mais uma vez os empresários, anun-
ciando um programa de apoio à in-

ional de equipamentos - J ^ 
exatamente a que se sentia mais dire-'^^ 
dústria nacit equipamentos - j 

qu mmÊfm 
tamente prejudicada pelos dois decre-
tos. E ao lançar oficialmente o novo 
programa em São Paulo, o Ministro 
da Fazenda declarou que seu objetivo 
era o de permitir ao Brasil reduzir o 
nível de importações de equipamen-
tos, que deverão atingir este ano cer-
ca de 1,5 bilhões de dólares. E sobre 
a contradição que muitos viam entre 
essa medida e os decretos 1.219 e 
1.236, o próprio Ministro observou: 
"É certo que este programa se insere 
e se combina com os Decretos 1.219 
e 1.236, que têm causado tanta 
preocupação em alguns setores. Co-
mo tenho dito com freqüência, seria 
absurdo pretender que o governo 
fizesse alguma coisa contra a indús-
tria nacional**. 

Final esperado 

Avaliadas as reações internas e, de 
certa forma, acalmados alguns âni-
mos, no dia 31 de outubro os decre-
tos 1.219 e 1.236 foram finalmente 
regulamentados - após mais ou me-
nos 6 meses de suspense desde a pu-
blicação do primeiro. 

As novidades foram poucas. Os 
benefícios só serão concedidos se a 
produção do conjunto industrial se 
destinar essencialmente à exportação. 
As fábricas a serem transplantadas dej 
vem estar em pleno funcionamento lá 
fora. Elas poderão colocar parte de 
sua produção no mercado interno e. 
para tanto, o governo estabelecera 
uma cota anual em função da inexis-
tência ou insuficiência de produto si-
milar nacionaL 

Na verdade, a regulamentação faz 
poucas exigências e deixa uma ampla 
faixa de liberdade ao governo, para 
que ele possa decidir em função de 
cada caso concreto. 



Duas imagens do milagre yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

The EconomistzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e The Financial Times publicaram 
dois suplementos especiais sobre o Brasil 

e sua política econômica. Divergentes em suas 
conclusões, as análises permitem uma 

avaliação mais equilibrada dos rumos do país 

Gerson Toller Gomes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Um dos campos de batalha entre 
os governos da Revolução e seus opo-
sitores tem sido a "imagem do Brasil 
no exterior". Constantemente, a opi-
nüo pública internacional - desde os 
investidores até os intelectuais - tem-
-se visto entre discursos otimistas do 
ministro Delfim Neto e conferências 
sombrias de D. Helder Câmara, entre 
notícias de inaugurações de agências 
bancárias e demonstrações hostis dos 
estudantes da Maison au Brésil. 

O tom da disputa náo deixa muita 
escolha ao observador estrangeiro. 
Ou acredita no ministro e no ban-
queiro, e fica convencido de que tudo 
vai bem, ou acredita no bispo e no 
estudante, e fica convencido de que 
tudo vai maL 

Dentro dos limites marcados por 
essas posições extremadas, os meios 
de informação estrangeiros, por sua 
vez, não oferecem maiores luzes à sua 
clientela. Ou, na verdade, não ofere-
cem opção nenhuma, na medida em* 
que os temas preferidos continuam a 
ser o arrojo de Brasília, os mistérios 
da # floresta amazônica, os maus tratos 
a presos políticos, café e Pelé. Tudo 
fornece uma imagem coerente e fácil, 
que sobretudo nao faz pensar muito. 

Dessa massa de desinformados que 
é a "opinião pública internacional'* 
uma pequena fatia - os leitores de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
The Economist e The Financial Ti-
mes - teve agora uma boa oportuni-
dade para olhar o Brasil mais de per-
to. As duas publicações, ambas ingle-
sas, ambas respeitáveis, com grande 
circulação no meio acadêmico e dos 
negócios na Grã-Bretanha e nos Esta-
dos Unidos, editaram recentemente 
dois suplementos especiais sobre o 
Brasil. 

Tanto num quanto noutro, o as-
sunto central é a política econômica 
do Governo e seus resultados. 

Na apresentação dos dados e pro-
blemas, houve, desta vez, coincidên-
cia entre as informações. Mas, quan-
do se passa da mera enunciação para 
a análise crítica, a posição das duas 
publicações diverge radicalmente. Pa-
ra uma, o quadro é brilhante. Para 
outra, as cores são negras. 

O retrato amável 

O suplemento do Economist, revis-
ta semanal, saiu como encarte ao nú-
mero publicado na primeira semana 
de setembro. Tem 78 páçinas, das 
quais 46 de anúncio e matéria publi-
citária, não faltando policromia e 
anúncios de duas páginas. 

O título do suplemento é "The 
Moving Frontier" C'A Nova Frontei-
ra**)« e a primeira capa mostra uma 
família de nordestinos - ou coisa que 
o valha - andando por uma avenida 
de Brasília. Êsse título e alguns ou-
tros servem para revelar o espírito 
com que o autor — o jornalista aus-
traliano Robert Moss - se dedicou à 
sua tarefa: "A Lei do Mercado**; 
"Crescer é Concentrar"; "Convivendo 
com a Inflação**; "Vendendo Para o 
Mundo"; "Made in Brasil**; "Incenti-
vos Para a Indústria**, assim como "O 
Reino de Oxalá** e "Os Novos 
Rockefellers**. 

Nada de muito agressivo, portanto, 
para a posição oficial brasileira. O 
tom é, de modo geral, otimista e con-
fiante "no maior ativo (do Brasil) que 
é também a razão pela qual muitos 
outros países em desenvolvimento 
acharão difícil seguir o mesmo cami-
nho: seus imensos recursos naturais**. 
A descrição dêsses recursos e da ma-
neira pela qual o sistema os tem utili-
zado, - e à mão de obra, à tecnologia 
e ao capital - não fogem muito dos 
relatórios do governo e do setor pri-
vado. Da mesma forma, as críticas à 
má distribuição da renda, às limita-
ções do mercado interno, aos contra-
tos que só beneficiam às empresas es-
trangeiras, à situação do Nordeste, ao 
crescimento desordenado das cidades, 
e a todos os erros de percurso da po-
lítica, são as mesmas tjue se encon-
tram em qualquer análise esclarecida 

do IPEA, da assessoria econômica do 
ministro da Fazenda, ou do Banco 
Mundial. 

Assim, o suplemento do Eco-
nomist é bem a visão de um liberal 
anglo-saxônico a respeito de um país 
em desenvolvimento: seria melhor 
que o governo fosse democrático e ci-
vil, que não tivesse gente passando fo-
me, que os índios não fossem mortos 
pelos donos de terras, que não exis-
tissem favelas, inflação, maus tratos a 
presos políticos e empresas familia-
res. Mas essas lamentáveis ocorrências 
são herança do passado, que só um 
sistema administrativo moderno e 
tecnocrático como o nosso, aliado à 
livre empresa operando em bases ra-
cionais - e com o auxílio indispensá-
vel do capital e tecnologia importa-
dos - pode vir a solucionar. 

O retrato amargo 

O suplemento do Financial Times, 
jornal diário, foi publicado na edição 
de 10 de outubro. São oito páginas 
onde a publicidade ocupa o mesmo 
espaço que no Economist: cerca de 
60 por cento. Os anunciantes tam-
bém pouco diferem: bancos nacionais 
e estrangeiros, empresas públicas bra-
sileiras e firmas europâas e norte-
-americanas. Há diversos autores e, 
com exceção de Emanuel de Kadt, do 
Instituto para Estudo do Desenvolvi-
mento, todos pertencem à redação do 
jornal. 

Também aqui os títulos são signi-
ficativos, embora numa outra linha: 
"As Desigualdades da Renda**(título 
de uma entrevista com o ministro 
Delfim Neto); "O "Milagre** Econô-
mico Não-Distribuído**: "Destruindo 
a Bacia Amazônica** ;"0 Crescimento 
Explosivo das Populações Urbanas**. 
Sem amenidades. Menos ambicioso e 
descritivo (e chato) do que o Eco-
nomist, o Financial Times procura 
analisar alguns pontos fundamentais 
da política econômica do governo, 
para chegar a conclusões bem mais 
amargas: 

"A saída para o Brasil é diferente 
(da pretendida pela política atual): 
existe alguma razão para acreditar 
que o tipo atual de crescimento leva-
ra, em futuro previsível, a um conjun-
to de mudanças econômicas e sociais 
aue possa realmente ser chamado 
desenvolvimento? Essas mudanças 
tão anunciadas irão acontecer, mes-
mo "eventualmente** ? 

Essa preocupação - com a viabili-
dade do modelo brasileiro - e mais a 
dependência do capital estrangeiro 
são dois pontos em aue o jornal con-
centra sua análise. Sem ocultar que 
"uma alta taxa de crescimento econô-
mico, aumento nas exportações e a 
habilidade de atrair dinheiro do mun-
do todo fizeram do Brasil a inveja dos 
seus vizinhos**, o Financial Times res-
salva os problemas que esses atrativos 
podem trazer. Segundo ele, a grande 
quantidade de hot money (dinheiro 
especulativo) emprestado a curto pra-
zo pelos grupos internacionais pode 
criar problemas de pagamento, e a 
única maneira de obter empréstimos 
mais longos será conceder vantagens 
suplementares aos investidores estran-
geiros. 

Estendendo sua análise aos pro-
gramas socio-econômicos do governo 
Medici, tais como política habitacio-
nal, desenvolvimento urbano, política 
educacional, colonização da Amazô-
nia, o Financial Times considera 
enfim ser impossível chegar a solu-
ções estruturais por êsses caminhos. 
Abstem-se, no entanto, de indicar 
qualquer solução optativa. 

Renda, o problema 

A diferença de objetivos entre as 
duas publicações começa a definir-se 
quando tratam do comportamento 
dos salários na última década. 

Tanto o Economist quanto o Fi-
nancial Times usaram dados do re-
censeamento de 1970 e, embora 

abordem o problema de modo dife-
rente, começam por concordar que 
houve redução real na renda dos me-
nos favorecidos. 

Para o Financial Times, essa redu-
ção pode ser vista comparando o salá-
rio médio na indústria, que aumentou 
14 por cento entre 1965 e 1969, e o 
salario médio geral - "o melhor indi-
cador para a renda dos trabalhadores 
menos pagos** — que caiu 7 por cento 
no mesmo período. 

"Como o sr. McNamara sentiu-se 
obrigado a dizer na III UNCTAD, os 
dados sobre a distribuição de renda 
no Brasil mostram uma deterioração 
comparativa da situação dos grupos 
mais pobres. O fato é que a renda real 
per capita da metade mais baixa dos 
recebedores de renda não aumentou 
mais de 0,75 por cento ao ano entre 
1960 e 1970, passando de 253 para 
272 dólares anuais. Em contraste, o 1 
por cento de renda mais alta teve um 
aumento de 11,2 ao ano, passando de 
8.350 para 17.700 dólares anuais en-
tre 1960 t 1970. Ao mesmo tempo, 
classe média também foi razoavel-
mente favorecida.** 

"O (jue é pior - acrescenta o jor-
nal britânico - é que dentro dos 50 

700 mil trabalhadores: de acordo 
com os dados acima, houve 1,0 mi-
lhão de trabalhadores acrescidos ao 
grupo com renda superior a Cr$ 
466,00, mas houve também um de-
créscimo de 1,7 milhão de trabalha-
dores no grupo entre Cr$ 210,00 e 
Cr$ 466,00. A diferença, isto é, 700 
mil trabalhadores, foi forçosamente 
empurrada para o grupo inferior, de 
renda abaixo de Cr$ 210,00. 

Até aí porém não há discordância 
significativa. Esta começa nos comen-
tários: o Financial Times conclui sim-
plesmente que "na luta contra a infla-
ção os pobres tiveram que pagar o pa-
to, enquanto aqueles com renda rela-
tivamente mais alta tornaram-se mui-
to mais ricos**. O Economist, por sua 
vez, procura justificar o resultado 
afirmando que "as estatísticas não 
são satisfatórias**; que dez anos é um 
período muito longo; que parte do 
declínio da renda deve ser atribuído 
ao "caos econômico*' do govêrno 
Goulart e ao "vigoroso programa de 
estabilização** do ministro Roberto 
Campos e que, enfim, "se as estatísti-
cas não revelam o melhor, elas tam-
bém não revelam o pior**, pois desde 
1968 os salários reais começaram a 

The Economist: o debate sôbre a concentração 
de renda se baseia em estatísticas que 

'nao são satisfatórias". De qualquer forma, "nao 
hâ razão para dividir o bolo em fatias 

menores, a menos que exista um bolo maior". 

por cento mais pobres da população, 
a renda de muitos milhões de pessoas 
diminuiu enquanto os salários dos 
t rabalhadores especializados o 
aumentavam**. 

Para o Economist, a redução se 
verifica graças à ampliação do merca-
do de trabalho, com a absorção de 
maior número de trabalhadores pelo 
grupo de menor renda (até Cr$ 
210,00), que passou de 10,6 para 
17,8 milhões de trabalhadores, em 
números absolutos, e de 55 para 60 
por cento da população ativa, entre 
1960 e 1970. Ainda na mesma linha 
otimista, lembra o semanário que o 
grupo com renda superior a CrS 
466,00 também aumentou rapida-
mente ao longo do período, de 2,4 
para 3,4 milhões de trabalhadores, e 
de 13 para 22 por cento da popula-
ção ativa. Concorda, finalmente, que 
houve uma redução para o grupo 
compreendido entre Cr$ 210,00 e 
Cr$ 466,00, que passou de 6,2 para 
4,5 milhões de trabalhadores, redu-
zindo-se de 32 para 18 por cento da 
população ativa. Pode-se supor, em-
bora o Economist não o aig^ que 
houve uma piora real para no mínimo 

subir, aumentando 3,4 por cento ao 
ano. 

Capital x trabalho 

A diferença de análise, persiste na 
discussão do tema tecnologia e em-
prego. Sob o título "A Resposta**, o 
Economist relembra inicialmente que 
a política do ministro Delfim Neto 
tem sido alvo de críticas, nesse cam-
po, sob o argumento de aue a baixa 
renda dos menos favorecidos e o alto 
nível de desemprego resultam da ên-
fase dada à indústria em relação à 
agricultura, assim como da incapaci-
dade do Govêrno em estabelecer a 
criação de empregos como uma das 
prioridades de aprovação de novos in-
vestimentos. Assumindo a defesa do 
ministro, o Economist afirma: 

"Em primeiro lugar, embora seja 
verdade que se tenha colocado muito 
empenho na indústria em detrimento 
da produtividade agrícola, seria um 
êrro atribuir a culpa a Delfim Neto. 
Algumas das pessoas que o estiveram 
atacando com mais violência nos últi-
mos mêses - e especialmente o dr. 
Celso Furtado — já foram os mais 

vigorosos proponentes da idéia de 
que, por causa da deterioração dos 
termos de troça, as nações em desen-
volvimento deveriam todas investir 
seu dinheiro em usinas siderúrgicas. 
( . . . ) Em segundo lugar "o sr. Delfim 
Neto recusa abertamente a idéia que 
o Brasil deveria abandonar a corrida 
tecnológica para promover indústrias 
trabalho-intensivas mais apropriadas** 
a seus problemas sociais. Isso porque 
o problema é persuadir as compa-
nhias estrangeiras a investir, sem for-
çá-las a percorrer um labirinto de exi-
gências burocráticas**. Mas talvez, 
acrescenta o Economist "tenha che-
gado a hora em que o govêrno possa 
pensar sobre incentivos para a criação 
de empregos**. Além dessa ressalva fi-
nal, que, indiretamente, parece indi-
car que os caminhos talvez pudessem 
ser outros, não deixa de ser interes-
sante no ta r que a análise do 
Economist dá destaque a um aspecto 
que nenhum partidario da política 
econômica do Ministro da Fazenda 
faria questão de ressaltar, no Brasil: a 
essencialidade do capital estrangeiro 
nessa política. 

O enfoque do Financial Times pa-
ra a questão i4máquinas ou mão-de-
-obra** é mais amplo e mais severo: 

"Todo o impulso do govêrno é pa-
ra desenvolver ainda mais os setores 
do país (e da economia) que já são 
mais avançados, e para encorajar a in-
tegração do setor urbano-industrial 
do Brasil no sistema econômico inter-
nacional, cujos padrões de tecnologia 
e produtividade são estabelecidos nos 
países industrializados do Hemisfério 
Norte. Pouca atenção é dada aparen-
temente aos problemas do desempre-
go e do subemprego, sobre os quais o 
governo brasileiro, significativamente, 
não publica dados reveladores. A vas-
ta força de trabalho rural, e aqui esta-
mos falando de cerca de 13 milhões 
de camponêses mais seus pendentes, é 
esquecida na elaboração dessa politi-
ca. Se alguém argumenta que a migra-
ção para as cidades será capaz de re-
solver tudo isso, e preciso lembrar 
que "setor de serviços * urbano já está 
lotado, contendo, literalmente, se-
gundo as estatísticas de emprego, mi-
lhões de pessoas no limite da inani-
ção.** e acrescenta: 

"Nem o tipo de crescimento in-
dustrial planejado dá muita esperança 
a essas pessoas. Aparentemente não 
está sendo feito nenhum esforço para 
estimular as indústrias que usam mé-
todos de produção trabalho-inten-
sivas**. 

A ênfase à tecnologia é uma ne-
cessidade para a conquista dos merca-
dos mundiais, segundo os partidários 
da política economica brasileira. Não 
é esse o ponto de vista do Financial 
Times: "Só do melhor para o Brasil**, 
é com certeza uma tolice. Enquanto 
alguns ramos industriais realmente 
precisam usar a mais recente tecnolo-
gia disponível, se pretendem com-
petir com sucesso no mercado inter-
nacional, muito bem feitos com 
tecnologias "intermediárias** também 
podem ser vendidos no exterior**. 

Qualquer leitor inglês ou america-
no que combinar essas afirmações 
com as feitas pelo Economist sôbce o 
mesmo assunto, terá sem dúvida mui-
ta matéria de reflexão sôbre as 
opções do desenvolvimento. Terá 
também um quadro geral das opções 
já adotadas em nosso País. 

Natalidade, velho tema 

A mesma divergência é mantida 
quando se discute a "explosão urba-
na** e a política habitacional do go-
vêrno. Novamente o Financial Times 
mostra-se mais crítico em sua aprecia-
ção e mais descrente das soluções ofi-
ciais: 

"Cerca de um milhão de pessoas 
deixam anualmente as zonas rurais 
assoladas pela miséria e emigram para 
as áreas urbanas à procura de traba-
lho, cuidado médico, educação, e êste 
imã ilusório, progresso... Grandes 
programas governamentais foram esta-
belecidos para tentar deter os déficits 
crescentes nos serviços urbanos bási-
cos. ( . . . ) O programa do Banco Na-
cional de Habitação é impressionante 
em números, mas mesmo as 800 mil 
unidades construídas entre 1965 e 
1970 absorveram apenas um décimo 
do crescimento da população urbana 
no período. ( . . . ) A política do Ban-

continua na página 6 
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co é financiar a aquisição de casas, e 
não construir para alugar. Assim, esti-
pulando (para seus mutuários) uma 
renda mínima igual ao salário míni-
mo vigente, exclui um terço da popu-
lação de seus benefícios". 

J á o Economist começa afirman-
do que "visto de cima, a selva de con-
creto dos arranha-céus de São Paulo e 
de seus viadutos sinuosos é algo de 
inteiramente inesperado e certamente 
único na América Latina: uma visão 
da Revolução Industrial brasileira". 
Em seguida fala das favelas, dos mar-
ginais, dos subempregados, do esfor-
ço do BNH para resolver o problema, 
e acaba apontando a única solução 
definitiva ao problema da explosão 
urbana: "deter uma taxa de natalida-
de de 2,8 por cento, que apresenta a 
perspectiva alarmante de uma popula-
ção de 200 milhões no final „da déca-
da. Rubens Costa foi um dos poucos 
homens na administração com cora-
gem bastante para defender vigorosa-
mente uma campanha de controle da 
natalidade. ( . . . ) 

Essa solução final do problema ur-
bano é algo que não se encontra em 
nenhuma parte do suplemento do Fi-
nancial Times, embora não falte nas 
recomendações que os países desen-
volvidos costumam fazer aos países 
em desenvolvimento. 

Minérios, controle estrangeiro 
A história da participação do capi-

tal estrangeiro ^ na mineração nao 
apresenta divergências tão grandes, na 
análise feita por uma e outra publica-
ção. A diferença é de grau, não de 
conteúdo, - e há, em ambas, a revela-

Slo de fatos pouco conhecidos no 
rasiL 

O Financial Times, sinteticamen-
te, resume seu ponto de vista afir-
mando que o Brasil perdeu o controle 
da situação, enquanto o Economist, 
mesmo mais moderado, não pode dei-
xar de fazer recomendações do tipo 
"aumentar a participação do capital 
brasileiro nas empresas internacionais 
que operam na Amazônia". 

Para o Financial Times, "um terço 
dos recursos minerais do Brasil está 
agora em mãos estrangeiras. Esta si-

tuação e suas consequências foram 
ilustradas recentemente - essa a reve-
lação - pela disputa^ sôbre a explora-
ção de um dos depósitos de bauxita 
mais ricos do mundo. A Alcan do 
Canadá interrompeu seu trabalho nas 
minas do Pará. A companhia controla 
reservas da ordem de 130 milhões de 
toneladas de bauxita, e as operações 
foram ostensivamente suspensas na 
espera da melhora dos preços mun-
diais do metal. Mas é quase certo que 
outra razão tenha sido o pedido feito 
no princípio do ano pelo govêrno 
brasileiro para uma participação de 
20 a 40 por cento no negócio. A 
Alcan recusou. O govêrno deu-lhe 
três mêses para reconsiderar, mas pas-
sado êsse prazo nem a companhia 
nem as autoridades tomaram qual-
quer atitude". 

Mais adiante, diz o jornal que "o 
ministro das Minas e Energia, sr. Dias 
Leite, continua a dar as boas vindas 
ao capital internacional." Embora as 
companhias mistas possam ajudar a 
pacificar os nacionalistas, disse o mi-
nistro, não creio que seja necessário 

estabelecer formalmente condições 
para a participação brasileira na mine-
ração". 

O Economist, por sua vez,̂  re-
conhece que "a abertura do governo 
aos investimentos estrangeiros na mi-
neração" tem recebido algumas críti-
cas. Menciona também o caso da 
Alcan, e faz a seguinte recomendação 
- para o futuro: 

"Embora o capital e know-how 
estrangeiros sejam certamente indis-
pensáveis à exploração dos enormes 
depósitos minerais da Amazônia, o 
govêrno poderia ter a sabedoria de 
pretender melhores condições quan-
do da negociação de novos contra-
tos." 

Ocupação ou ecologia 

É na discussão do desenvolvimen-
to da Amazônia que os dois periódi-
cos radicalizam sua divergência. Usan-
do o título "O Império Interno", o 
Economist não dispensa nenhuma das 
frases entusiásticas: "O Projeto da 
Transamazônica é o exemplo mais es-
petacular da marcha constante para o 
interior" ;"é um gesto magnífico lan-

çado no que um magnata da constru-
ção chama um dos espaços vazios do 
mundo" ; "como Brasília, que é uma 
idéia igualmente controversa, (a Tran-
samazônica e a colonização da região) 
representam uma mudança psicológi-
ca, uma volta na direção do Oeste". 

Para o Financial Times, que trata 
o assunto sob o título "Destruindo a 
Bacia Amazônica", a preocupação é 
muito mais de caráter ecológico. 

"Qualquer visitante à Bacia Ama-
zônica pode ver indicações claras do 
futuro da região: margens em erosão 
depois da derrubada das árvores, to-
ras de madeira de lei transportadas 
em barcos, pilhas de peles de animais 
nas pequenas cidades, e culturas 
abandonadas onde o chão é agora du-
ro como rocha". 

O argumento central é que a ex-
ploração descontrolada e a coloniza-
ção irão agir sôbre o solo de maneira 
prejudicial, removendo a fina camada 
de humus e alterando o equilíbrio 
ecológico da região. "Os geógrafos es-
timam que a devastação da floresta e 
sua transformação num deserto levará 
entre 30 e 100 anos." 

Segundo Delfim, 
distorção superável 
Sob o título "As Desigualdades da 

Renda", o suplemento do Financial 
Times publicou uma entrevista com o 
ministro Delfim Neto, realizada em 
Londres no começo de outubro: 

FT - Durante sua administração 
como ministro da Fazenda, o Brasil 
tem revelado alguns dados impressio-
nantes quanto ao crescimento do 
PNB. Entretanto o sr. McNamara, 
presidente do Banco Mundial, criti-
cou a política do seu govêrno durante 
a conferência da UNCTAD realizada 
em Santiago no princípio desse ano, 
afirmando que apenas cerca de 40 
por cento dos brasileiros tiraram van-
tagem dêsse crescimento. Como o sr. 
responde a críticas dêsse tipo? 

DN - O sr. McNamara criticou 
não só o Brasil como também o Méxi-
co, e o México é amplamente consi-
derado como um exemplo notável de 
desenvolvimento. O sr. McNamara 
disse que tínhamos má distribuição 
da renda. E isso é um fato. Nós temos 
tido má distribuição da renda durante 
os últimos quatro séculos. Mas o que 
interessa é que estamos melhorando 
essa distribuição. Os dados do sr. 
McNamara não contradizem o fato 
que a distribuição atual da renda no 
Brasil pouco difere da que existia na 
Inglaterra na década de 1930 ou nos 
Estados Unidos na década de 1940 
ou, suspeito, da distribuição da renda 
na França e Alemanha de hoje. 

FT - Em julho o Sr. disse que se 
levaria 10 anos para conseguir qual-
quer redistribuição significativa da 
renda no BrasiL 

DN - Eu acho que é impossível 
falar de um número exato de anos. 
Crescimento é por definição diferen-
ciação. Numa tribo de índios na Aus-
trália, ou no Brasil^ a riqueza é dividi-
da igualmente. O índice de desigual-
dade não é um bom índice de bem-
estar. Quando se transferem pessoas 
da agricultura para a indústria aumen-
ta-se a desigualdade, mas aumenta-se 
também os níveis de renda. O que a-
conteceu no Brasil foi que as pessoas 
ascenderam do setor primário, para 
os setores industrial e terciário. Então 
o número de mulheres empregadas 
subiu, e as mulheres são geralmente 
menos pagas que os homens. Houve 
grande expansao da educação, e isso 
também aumenta a desigualdade. As 
pessoas instruídas são maisjjrocura-
das do que as analfabetas. Esses três 
fatores são provavelmente responsá-
veis por cêrca dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 40 por cento do au-
mento da desigualdade da renda no 
Brasil. Mas o que o recenseamento de 
1970 mostra, quando comparado ao 
de 1960, e isso é muito importante, é 
que a desigualdade da renda entre as 
diversas regiões do Brasil está dimi-
nuindo. O que mostra que a política 
está dando certo, embora sem produ-
zir mudança dramática na distribui-
ção da renda. A desigualdade da ren-
da é reconhecida como problema pe-
lo Govêrno; o presidente Medici tem 
perfeita noção disso, e não aprovará 
qualquer medida que vá contra a re-

distribuição da renda. Estamos ten-
tando usar as forças do mercado e to-
dos os nossos investimentos da me-
lhor maneira possível, sem aumentar 
o nível de desigualdade. 

FT -.Desde 1964 o govêrno brasi-
leiro impôs enormes limitações aos 
sindicatos. O Sr. também não concor-
daria que isso teve dois efeitos negati-
vos sôbre a economia brasileira: per-
mitiu aos industriais se habituarem a 
mão-de-obra artificialmente barata e 
reduziu o poder aquisitivo da massa 
de consumidores? 

DN — Nunca tivemos sindicatos 
fortes no passado. Ou bem os sindica-
tos eram criados pelo govêrno ou ma-
nipulados por êle. Em segundo lugar, 
é minha opinião - e penso que se 
pode tomar como um fato - que os 
salários reais estão subindo 3 a 4 por 
cento ao ano desde 1967. É difícil 
pretender maiores aumentos do salá-
rio real porque a produtividade não 
está subindo mais do gue isso. Em 
1964 dobramos o sal ano mínimo, 
mas percebemos que se aumentásse-
mos demais êsse salário levaríamos à 
maior utilização de técnicas capital-
intensivas na indústria e à redução do 
número de oportunidades de traba-
lho. Mesmo se os trabalhadores pu-
dessem exigir salários reais mais altos, 
é claro que a longo prazo não é possí-
vel permitir aumentos maiores de 4 
por cento. É óbvio que nos últimos 6 
anos os salários reais não poderiam 
ter subido mais que 4 ou 5 por cento 
ao ano sem aumentar as pressões in-
flacionárias. Acho que os trabalhado-
res compreendem essa posição. Só 
um govêrno tolo tentaria explorar a 
força de trabalho. 

FT - Como é que o sr. vai chegar 
a redistribuir a renda se não concede 
aumentos salariais superiores aos au-
mentos de produtividade? 

DN - Nós estamos tentando agir 
sôbre as raízes das causas da desigual-
dade. A principal causa de desigualda-
de no Brasil e a baixa produtividade 
do setor rural. É a diferença que exis-
te entre o Nordeste e o Sul, e se o-
Iharmos para o Brasil agora, veremos 
o govêrno empenhado em mudar êsse 
estado de coisas. 

FT - Alegro-me que o Sr. tenha 
mencionado o Nordeste. Afinal, essa 
região contem um têrço da população 
do Brasil. O número de empregos ali 
criado pelas novas indústrias não tem 
sido muito grande, e o Sr. mesmo dis-
se que era difícil prover irrigação em 
bases econômicas para as grandes zo-
nas atingidas pelas secas. Como é que 
isso deixa o Nordeste? 

DN - A irrigação só é uma respos-
ta para áreas muito pequenas do Nor-
deste, talvez em torno do rio São 
Francisco e algumas outras zonas. 
Mas estamos pesquisando e empre-
gando novos tipos de sementes de so-
ja, algodão, sorgo, arroz e feijão, que 
terão um efeito tremendo na produti-
vidade do Nordeste. Estamos a cami-
nho da Revolução Verde no Nordes-

qualquer período. Agora estamos ten-
tando alongar o prazo dos emprésti-
mos. Nos últimos 12 mêses passamos 
de um limite de 6 mêses para um de 6 
anos. Paralelamente, as exportações 
subiram de 1 milhão para 3 milhões 
600 mü dólares entre 1968 e 1972, e 
êste ano aumentamos bastante nossas 
reservas. 

FT - Mas qual a percentagem da J 
receita de exportação que esta sendo 
absorvida pelo serviço e amortização 
da dívida? 

DN - Eu diria cêrca de 21 ou 22 
por cento. 

FT - Se a sua posição em reservas 
é tão favorável, por que o Sr. não pa-
ga as antigas obrigações aos acioná-
rios das companhias de serviços públi-
cos inglêses nacionalizadas? 

DN - Essa é uma reivindicação 
justa. Creio que devemos descobrir a 
quanto monta exatamente o débito. 

FT - São só cêrca de 5 milhões 
libras. 

DN - Oh, eu acho que são no má-
ximo 500 mil libras. E essa é uma 
diferença considerável. Nós sugerimos 
ao governo britânico um encontro 
com as companhias em novembro, 
não com o comitê de reclamações, 
mas com os verdadeiros representan-
tes dos acionistas. Nesse encontro 
procuraremos encontrar uma solução 
satisfatória. O ponto importante é en-
trar em acordo sobre um método de 
cálculo do nível de indenização. Seria 
muito fácil pagar a dívida, mas como 
posso pagar se a questão ainda está 
em juízo? 

FT - Passando à política interna-
cional, parece-me que a depressão 
que pesa atualmente sôbre a ALALC 
e o Grupo Andino estão deixando o 
Brasil isolado. O Sr. estaria de acor-
do? 

DN^ - Nosso Govêrno deu todo o 
seu apôio à ALALC, mas agora eu a-
cho que chegamos a um ponto onde é 
preciso reformular o acordo. Não po-
demos continuar discutindo reduções 
tarifárias item por item. Penso que as 
políticas de financiamento dos países 
industrializados são as principais cau-
sadoras da estagnação da ALALC. 
Nós podemos oferecer bens de capital 
a nossos parceiros da ALALC com 
créditos de cinco anos, mas aí vem a 
Inglaterra e oferece créditos de 10 ou 
12 anos. 

FT - O sr. está contente com a 
ampliação da Comunidade Econômi-
ca Européia? 

DN - No fim uma CEE ampliada 
irá incrementar o comércio mundial. 

FT - O Sr. acredita que o Brasil 
deverá tornar-se um líder do mundo 
em desenvolvimento ou vê, antes, seu 
país participando de organismos do 
mundo desenvolvido? 

DN - Não creio que estejamos 
buscando nenhum tipo de liderança. 
Mas acho que podemos trabalhar jun-
to com os países em desenvolvimen-
to, num esforço comum para lembrar 
ao mundo industrializado que não há 
somente interesse político, como 
também um interêsse econômico 
muito importante, em facilitar nosso 
desenvolvimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ser irremediáveis: "O bolo chegará a ser 
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indigesto para a maioria? " 

te. Nessa região pode haver um ano 
de sêca a cada dez anos, mas se au-
mentar o nível de renda, aumentará a 
capacidade dos habitantes para sobre-
viver a êsses períodos de sêca. Em 
São Paulo e no Rio Grande do Sul 
também há um ano de sêca em dez, 
mas as pessoas não se preocupam tan-
to porque têm um padrão de vida 
mais elevado_e podem recorrer a suas 
economias. Êsse é o tipo de situação 
que estamos tentando criar no Nor-
deste. Aplicamos vultosos recursos na 
industrialização do Nordeste, mas co-
mo as indústrias dessa região tendem 
a usar matérias-primas importadas do 
Sul, o dinheiro acha o caminho de 
volta para o Sul. O que estamos ten-
tando fazer é criar condições para 
que o Nordeste produza suas próprias 
matérias-primas e alimentos e trans-
forme-as localmente, conservando as-
sim o dinheiro na região. O programa 
do presidente Medici no Proterra é o 
mais ambicioso do gênero. Concede-
mos 1 bilhão 200 milhões de cruzei-
ros para a pequena agricultura do 
Nordeste. Afinal o Brasil c um país 
pobre, e mesmo se redistribuirmos: to-

da a renda não conseguiremos mais 
de 500 dólares per capita. Êste mês, a 
força de trabalho começará a benefi-
ciar-se pela primeira vez do Programa 
de Integração Social. Tal programa 
atingirá 6 milhões de trabalhadores, 
proporcionando-lhes renda suplemen-
tar. 

FT - O Sr. disse que o Brasil está 
menos interessado em receber em-
préstimos a curto prazo e está que-
rendo que o dinheiro entre para per-
manecer pelo menos 6 anos no Brasil. 
Isso deixou as pessoas pensando sô-
bre a dívida externa do Brasil, e eu 
pergunto se o Sr. pode dizer qual a 
proporção da receita de exportação 
empregada no serviço (juros) e na a-
mortização dessa dívida? 

DN - Deixe-me explicar nossa es-
tratégia um instante. E claro que o 
Brasil tem um problema de capital, 
de falta de recursos. Não temos difi-
culdade quanto a mão-de-obra e ma-
téria-prima, mas necessitamos de ca-
pital para continuar crescendo a 9 ou 
10 por cento ao ano. Inicialmente, 
permitimos que o capital entrasse por 
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Oficialmente, o preço da carne 
não subiu neste final de ano: conti-
nua a ser de 5,80 cruzeiros o quilo, 
para os tipos de primeira. Mas qual-
quer dona de casa sabe que não con-
segue comprar, nos açougues, patinho 
ou chã de dentro a menos de 8,00 
cruzeiros o quilo - um aumento de 
quase 40 por cento. E, o que é pior, 
do ponto de vista do consumidor: os 
açougues praticamente nivelaram os 
preços das carnes de segunda com as 
de primeira, vendendo, por exemplo, 
o rejeitado músculo ao preço de la-
garto, isto é, também a 8,00 cruzei-
ros, contra 3,50/4,00 cruzeiros ante-
riores, e o humilde peito a 7,00 cru-
zeiros. Tampouco a carne moída ou 
os miúdos escaparam à tendência, in-
do o mais popular deles, o fígado, aos 
mesmos 8,00 cruzeiros, contra 5,00 
cruzeiros anteriores. Assim, se as car-
nes de primeira subiram em 40 por 
cento, os demais tipos dispararam en-
tre 60 a mais de 100 por cento. 

Essa alta, cujos detalhes parecem 
ter sido ignorados pelos índices da 
Fundação Getúlio Vargas, serviu para 
demonstrar, ainda uma vez, a habili-
dade com que o Ministério da Fazen-
da se livra de situações embaraçosas. 
Repetiu-se a tática de anos anteriores: 
foram lançadas no mercado determi-
nadas quantidades de carne congela-
da, para venda aos preços de tabela. 
Tudo muito bem planejado: fez-se, 
como se faz ainda, vistas grossas ao 
desrespeito ao tabelamento pelos a-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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çougues, e incumbiu-se, aos super-
mercados, de "venderem carne "mais 
barata" ao consumidor. Onde a sabe-
doria desse esquema? Reservou-se, 
para os açougues, o papel de "vilão" 
da história - imerecidamente, por-
que, como os açougueiros têm denun-
ciado repetidamente, simplesmente 
não conseguem comprar a carne, jun-
to aos frigoríficos e intermediários, a 
preços que lhes permitam respeitar o 
tabelamento oficial — e a punição de 
alguns frigoríficos parece confirmar a 
procedência das suas reclamações. 
Em contrapartida, atribuiu-se, aos su-
permercados, a possibilidade de figu-
rarem como os mocinhos" da histó-
ria. Reforçou-se, em resumo, a im-
pressão de que a solução para o abasj 
tecimento, no Brasil, somente poderá 
surgir com a comercialização em vo-
lumes maciços, como ocorre com os 
supermercados. 

Assim, o primeiro tempo do jogo 
das aparências foi ganho tranquila-
mente graças à aliança com os super-
mercados. No segundo tempo, po-
rém, o inimigo não veio sozinho, co-
mo no episódio da carne. Houve uma 
disparada de preços para vários pro-
dutos. Ante a luta mais árdua, os su-
permercados viram-se subitamente 
convertidos à posição de inimigos - e 
seu enquadramento na política eco-
nômica atual, em lugar de elogios, foi 
transformado em objeto de críticas. 

A partir de fins de setembro, pu-

xados talvez pela alta da carne, os 
preços do frango, no varejo, saltaram 
de 5,00 para 6,50 cruzeiros; da sardi-
nha, de 0,80 a 2,00 cruzeiros; dos o-
vos, de 1,80 para 2,80/3,00 cruzeiros; 
da carne seca, de 8,00 para 12,00 cru-
zeiros. Em outras areas, porém, os au-
mentos também pipocaram: o toma-
te, de 1,00/1,20 cruzeiro, foi a 2,50 
cruzeiros, a batata, até ela, alimento 
tradicionalmente popular, não deixou 

or menos, e saiu dos míseros 
,80/1,00 cruzeiro para atingir os 

1,80/2,20 cruzeiros, enquanto a ce-
bola - um caso típico - ia dos 0,65 
até 3,50/4,00 cruzeiros. 

A situação exigia mágicas novas, 
sem admissão das evidências. Elas vie-
ram, sempre habilmente. Quase em si-
lêncio, o Govêrno suspende a expor-
tação de batata (também o tomate 
tem sido vendido ao exterior), e fez 
uma pausa, para balanço - segundo 
alegou - nas vendas externas de car-
ne gaúcha. Ao mesmo tempo, ostensi-
vamente, transferiu o papel de "vi-
lão" aos supermercados: em uma reu-
nião com os donos de 35 deles, as 
autoridades do abastecimento os 
"convidaram" a reduzir o preço de 
cinco produtos: arroz, feijão, ovos, 
batata e cebola. 

Entre as medidas sugeridas com 
esse fim surgiram algumas que indi-
cam, quando nada, que as autorida-
des do abastecimento subitamente 
descobriram que as vantagens da eco-

nomia de escala têm também o seu 
preço. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Um caso de escala 

Enquanto o produtor continua a 
viver na corda bamba, o problema do 
abastecimento continua a ser focali-
zado, principalmente, como uma 
questão de modernizar o elo final da 
corrente e comercialização, isto é, o 
varejo - através, no caso, dos super-
mercados. 

Por que os supermercados? Nos 
cálculos do Ministério da Fazenda, 
eles detêm de 60 a 70 por cento do 
comércio dos gêneros de primeira ne-
cessidade dos grandes centros urba-
nos. Operando em grande escala, eles, 
teoricamente, reúnem condições para 
vender a preços mais baratos. Que 
condições são essas? A principal - o 
que é geralmente desconhecido pelo 
grande público —, é que os supermer-
cados, principalmente na compra de 
produtos industrializados, recebem 
grandes descontos dos fornecedores, 
as vezes de até 30 por cento. O que 
isso significa, na pratica? Um peque-
no comerciante pôde comprar um pe-
daço de sabão a 1,00 cruzeiro, da 
Gessy Lever, e, como promoção, ven-
dê-lo ao preço de custo, sem qualquer 
lucro. Um supermercado que receba 
um desconto de 30 por cento, isto é, 
consiga comprar esse sabão a 0,70 
cruzeiro, pode revendê-lo com um lu-
cro de 30 por cento, isto é, a 0,90 

cruzeiro — e, apesar do lucro, ainda 
estará vendendo mais barato que o 
pequeno varejista, e mantendo a ima-
gem de "bom samaritano" para o 
consumidor. 

Nunca se procurou apurar se os 
supermercados vendem tão barato 
quanto poderiam, ante essas vanta-
gens - o que não é surpreendente, 
como pode parecer ao consumidor 
desavisado. Também os supermerca-
dos». para sua expansão, precisam rea-
tivar grandes lucros - ou, em outras 
páíavras, não haveria coerência em 
desejar-se uma exceção à regra básica 
da atual filosofia econômica: concen-
trar a renda para que as empresas te-
nham condiçoes de investir. 

Falseta 

As sugestões governamentais para 
barateamento dos preços nos super-
mercados fugiu a essa realidade. Um 
representante da SUNAB viu encare-
cimento de custos na distribuição de 
brindes ("ganhe um balde na compra 
de cinco quilos de arroz"). Porta-vo-
zes do Ministério da Fazenda conde-
naram os gastos altíssimos com a pro-
paganda na televisão, onde um segun-
do de anúncio pode custar até 100 
cruzeiros. 

Assim colocada, a posição gover-
»lamentai contra a promoção "desen-
freada"^ parece merecer aplausos. 
Uma análise mais aprofundada mos-
tra, porém, que as autoridades estão, 
em seu "apelo", pedindo o impossí-
vel—e negando alguns dos conceitos 
que têm vendido a opinião pública. 

Como? Geralmente, aiirma-se 
que a concorrência leva à redução nos 
preços - sem apontar que os gastos 
promocionais podem resultar em cus-
tos mais altos para TODAS as empre-
sas concorrentes - no caso, os super-
mercados. Mas o fenômeno é válido 
também para as fabricas de automó-
veis ou de queijos - e não se pensaria 
em intervir na briga publicitaria des-
ses setores. É tácito, em uma econo-
mia de mercado, que os concorrentes 
têm o direito de lutar pela conauista 
do consumidor, alargando seus domí-
nios, e esmagando os empresários me-
nos poderosos. 

Há ainda um último aspecto que 
retrata com maior precisão a essência 
do problema. Qualquer técnico de 
marketing formado por correspon-
dência sabe que "quem entra em um 
supermercado, não compra apenas 
um ou dois produtos de que realmen-
te necessitava". Tudo em um super-
mercado é disposto de forma a levar 
o consumidor a comprar o supérfluo: 
usam-se até expedientes como colo-
car artigos que atraiam as crianças à 
altura de suas mãos (depois que o fi-
lho pega um produto, a mãe dificil-
mente deixara de comprá-lo), ou, ain-
da, de colocar os artigos de limpeza, 
de uso obrigatório e permanente, exa-
tamente nos fundos do supermercado 
- para obrigar a dona de casa a atra-
vessar todas as alas de prateleiras co-
loridas, sofrendo uma tentação a cada 
passo, até comprar a lata de aspargos 
de que não precisava, ou a massa 
pronta para bolo três vezes mais cara 
que a farinha de trigo. 

Reprimenda Injusta 

O funcionamento de um super-
mercado, em resumo, é a síntese do 
próprio funcionamento de uma socie-
dade de consumo, onde o consumi-
dor é bombardeado com apelos (co-
mo a distribuição de brindes inúteis) 
para a compra de produtos de que 
não necessita e nem desejava no mo-
mento. 

Numa sociedade em que a concen-
tração de renda é reconhecida como 
etapa necessária dentro do processo 
de desenvolvimento — caso do Brasil 
— o estímulo ao consumo supérfluo é 
ainda mais fundamental Se as classes 
de renda mais baixa não podem, "por 
enquanto", consumir o suficiente pa-
ra proporcionar os lucros de que as 
empresas necessitam para investir, é 
preciso empurrar mercadorias à clas-
ses que tem essa capacidade. 

Dentro da atual política econômi-
ca, os supermercados vêm cumprindo 
exatamente a missão confiada a qual-
quer outra .empresa, de qualquer ou-
tro setor: vènder a quem pode com-
prar. O puxão de orelhas foi injusto: 
mas não vai doer-lhes profundamen-
te, pois restará sempre a compensa-
ção de ter auxiliado um aliado. Em 
situação embaraçosa. 

O sorriso amarelo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quantas mentiras são ditas diaria-
mente sobre o chamado "Milagre Ja-
ponês'\ seja por desinformação ou 
conveniência? Tantas quantas se cos-
tuma dizer sobre qualquer outro fe-
nômeno economico? Não. A empu-
Ihação em torno do Japão, foi desde 
o inicio, auxiliada por muitos fatores. 
Havia, por parte da opinião pública 
mundial, e sobretudo do mundo Oci-
dental, o respeito pela perseverança 
de um povo em luta milenar contra o 
solo ingrato, os tufões e maremotos. 
Havia a solidariedade para com um 
povo que, com o pais já destroçado, 
conheceu ainda os horrores de Hiro-
shima e Nagasaki Tudo, auxiliado pe-
lo fato de os japoneses terem a sorte 
de não serem altos, louros, saxónicos 
e espalhafatosos. De exibirem uma 
humildade, uma timidez e um sorriso 
permanentes. 

Mas, virtudes do povo japonês à 
parte, a mística precisa ter fim, e dar 
lugar à análise lúcida. Porque o Ja-
pão, após haver inundado os merca-
dos mundiais com seus produtos, pe-
netra agora violentamente na econo-
mia de outros países: calcula-se que, 
nos próximos doze anos, o Japão in-
vestirá cerca de 100 bilhões de dóla-
res no exterior, mais que os Estados 
Unidos aplicaram entre 1900 e 1967. 

Os empresários japoneses, como 
os que visitam o Brasil, são afáveis e 
sorridentes - mas sua cortesia apenas 
encobre a agressiva preocupação com 
o papel que seu país desempenhará 
no mundo em futuro próximo. Se-
gundo um membro do gabinete do 
presidente Nixon, em declaração à re-
vista Time em maio de 1971, "Os ja-
poneses ainda estão travando a Guer-
ra, só que, agora, em lugar da guerra 
de canhões, é uma guerra econômica. 
Sua intenção é tentar dominar o Pací-
fico, e, depois, talvez, o mundo". Es-
sa visão apocalítica do crescimento 
do poderio japonês pode ser exagera-
da - mas o fenômeno está, certamen-
te, determinando crescentes altera-
ções no panorama das relações inter-
nacionais, para as quais os analistas 
começam a despertar. 

No caso do Brasil, pode-se pergun-
tar até que ponto interessa, ao país, 
colocar-se entre as nações que terão 
importantes setores de sua economia 
dominados pelo capital japonês ou a-
té que ponto interessa estimular a a-
gressiva penetração do capital japo-
nês, como no momento. 

Os sorrisos da missão que visita o 
Brasil podem ser apenas a caracterís-
tica milenar de uma raça. Mas podem, 
também, refletir uma ponta de ironia. 
Os japoneses podem estar achando 
muito engraçado que o Brasil, como 
muitos outros países em desenvolvi-
mento, esteja se entregando a uma 

politica econômica que è exatamente 
a oposta á adotada pelo Japão, para 
desenvolver-se O Japão não abriu os 
braços a ninguém, para reerguer-se no 
pós-guerra; os países em desenvolvi-
mento estão-se entregando nos braços 
do Japão. Que os aceita, sorridente. 

Em cena a política 

"Podemos instalar, no Japão, uma 
fábrica para produzir "geta' (paredes 
divisórias de madeira japonesa) ou a-
brir um supermercado, desde que elas 
tenham uma área inferior a 500 me-
tros quadrados". O desabafo, do pre-
sidente da Câmara Americana de Co-
mércio do Japão à revista Time, em 
maio de 1971, serve para arrebentar 
com o primeiro dos paralelos que 
se tenta estabelecer entre o chamado 
"Milagre Japonês" e outros milagres, 
tros milagres. 

O Japão não aceitou capital es-
trangeiro em sua economia, ao iniciar 
a reconstrução do pós-guerra. Ê en-
graçado que, no Brasil, onde se fala 
tanto no "modelo japonês", esse da-
do nunca venha á tona. 

As principais características do 
processo japonês de desenvolvimento 
podem ser confrontadas com as dire-
trizes que outros países têm adotado 
para crescer nos últimos anos. Na a-
nálise, é preciso levar em conta o pa-
norama político em cada uma das é-
pocas: è importante, ou importantís-
simo, notar que o "Milagre Japonês" 
foi, acima de tudo, um fenômeno po-
litico. Com a presença de um regime 
socialista na China, os EUA, para 
neutralizarem sua influência na Ásia, 
procuraram fazer do Japão um pais 
altamente desenvolvido. Após terem 
desmantelado a indústria japonesa 
nos primeiros anos de ocupação, e te-
rem forçado a dissolução dos grandes 
grupos monopolísticos que domina-
vam a economia japonesa, os EUA re-
cuaram em toda a linha. Exatamente 
como aconteceu com a Alemanha 
(por temor à ascensão da União So-
viética) os norte-americanos não só fi-
nanciaram o reequipamento da indús-
tria japonesa, como admitiram que os 
grandes grupos voltassem à cena (an 
teriormente, eles eram considerados 
como os maiores interessados no ex-
pansionismo japonês, e culpados da 
participação do Japão na II Guerra 
Mundial). E, ao longo dos anos, os 
Estados Unidos continuaram a dis-
pensar ao Japão um tratamento privi-
legiado, fechando os olhos a pecados 
que nunca toleraram, nem de leve, 
em outros países. Entre eles: a inun-
dação dos mercados mundiais com 
produtos vendidos a preços de dump-
ing (roubando clientes às empresas 
americanas), as tarifas de importação 

elevadas (fechando o mercado japo-
nês às empresas americanas), e as res-
trições ao capital estrangeiro (idem). 

O saudável egoísmo 

Numa visão rápida, foram estas as 
características do desenvolvimento ja-
ponês: 

• Capital estrangeiro: todos os se-
tores importantes totalmente fecha-
dos (durante anos a Ford e a Chrysler 
tentaram se associarem - com um 
grande fabricante japonês). O setor 
parcialmente aberto ao capital estran-
geiro se resume praticamente à área 
de serviços - supermercados, lavan-
derias, boates, como apontava ironi-
camente um empresário norte-ameri-
cano. 

• Balanço de pagamentos: sem a 
participação significativa do capital 
estrangeiro, o Japão livrou-se da san-
gria das remessas de lucros, dividen-
dos, royalties, gastos com assistência 
técnica (mesmo nos setores em que 
estrangeiros operam, aliás, é proibida 
a remessa de lucros). 

• Tecnologia.- um dos grandes se-
gredos do sucesso japonês está no seu 
desenvolvimento tecnológico. Que só 
existiu, segundo os próprios japone-
ses, porque, com o predomínio de 
empresas nacionais no país, houve in-
teresse em pesquisar. A presença de 
empresas estrangeiras leva, quase sem-
pre, à dependência de pesquisas no 
exterior. Além da redução de gastos 
no pagamento de royalties e patentes, 
o desenvolvimento de tecnologia lo-
cal, própria, é um triunfo para a con-
quista dos mercados externos. 

• Comércio externo: barreiras 
contra as importações, e, também, a 
prática de "dumping" nas exporta-
ções. 

O modelo exportador 

Nada mais falso do que a insistên-
cia com que se procura atribuir às ex-
portações todo o sucesso do modelo 
japonês. Houve circunstâncias espe-
cialíssimas no caso japonês, como as 
vistas acima (há outras, óbvio), que 
hoje já não existem. Basta lembrar o 
furor protecionista dos EUA contra 
as exportações de manufaturados de 
alguns países em desenvolvimento, no 
ano passado, para entender que os 
tempos são outros. 

Mas não é isso que importa. O que 
importa, é que o "modelo japonês" 
resultou e correspondia às caracterís-
ticas da economia do Japão. O Japão 
é um arquipélago, com terras insufi-
cientes sequer para produzir alimen-
tação de seu povo, e pobre de maté-
rias-primas ou minérios. O Japão pre-
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cisava exportar, não apenas para de-
senvolver-se - mas para não morrer 
de fome. Ele sempre dependeria da 
importação de alimentos - e, para 
pagá-los, precisaria exportar forçosa-
mente produtos industrializados. 
Mas, carente de matérias-primas, tam-
bém para a obtenção desses produtos 
ele precisaria realizar importações. 
Um círculo vicioso infernal, um país 
inviável - que só se tomou viável gra-
ças a uma política econômica que le-
vou em conta os interesses nacionais. 
Sua situação era totalmente diferente 
de países em desenvolvimento com 
terriforio amplo e dotado de recursos 
naturais, menos dependentes, portan-
to, do exterior. 

No Japão, o povo foi solicitado a 
apertar o cinto para que o país pudes-
se exportar porque era essa a forma 
de obter divisas até mesmo para ma-
tar a fome do próprio povo. Adotar-
se o modelo japonês de exportação, 
em circunstâncias totalmente diferen-
tes, pode significar exatamente pedir 
a um povo potencialmente rico que 
continue a passar fome desnecessaria-
mente. 

Complementares 

Depois de trancar seu mercado, 
depois de acumular uma tecnologia 
incrivelmente rica, o que o Japão está 
oferecendo aos países em que inves-
te? A possibilidade de idêntica evolu-
ção? Não. O Japão, ainda dentro dos 
seus legítimos interesses, está procu-
rando assegurar matéria-prima, miné-
rios, madeira, para sua indústria. Ou 
alimento para sua população, como é 
o caso da criação de gado, na Amazô-
nia. Em lugar de continuar compran-
do e pagando por esses materiais, o 
Japão, sabiamente, está fazendo suas 
empresas se associarem a empresas 
desses países, ou simplesmente a se 
instalarem neles, para explorarem es-
sas atividades rudimentares. Vão, sa-
biamente, assegurar matérias-primas e 
alimentos para seu país - e, de que-
bra, vão lucrar com essas atividades, 
podendo, talvez, até, no futuro, re-
meter os juros, lucros e dividendos, 
numa prática cuja existência impedi-
ram em seu pais. 

Afirma-se que há complementarie-
dade entre as economias brasileira e 
japonesa, e por isso a atual aproxima-
çao é excelente para ambos. A com-
plementariedade ê, realmente perfei-
ta: um pais com elevado padrão tec-
nológico e um pais que volta à condi-
ção de fornecedor de matérias-primas 
e produtos agrícolas, exploradas por 
oapitais internacionais. 



Objetividade e ilusionismo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ciência econômica exerce indis-
farçável sedução nos espíritos graças 
à aparente exatidão dos conceitos e 
categorias que utiliza. O economista, 
geralmente, trata de fenômenos que 
têm uma expressão quantitativa e 

e, aparentemente, podem ser isola-
s de seu contexto, isto é, podem 

serzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA analisados. Ora, a análise, ao iden-
tificar relações estáveis entre fenôme^ 
nos, abre o caminho à verificação e à 
previsão que são as características 
fundamentais do conhecimento cien-
tífico em sua mais prestigiosa linha-
gem. Particularmente no mundo an-
glo-saxônico, entende-se como sendo 
ciência (science) o uso do método 
cientifico, e este último é concebido 
no sentido estrito da aplicação da a-
nálise matemática e, mais recente-
mente, da mecânica estatística. Com-
preende-se, portanto, que homens de 
valor, como Hicks e Samuelson se ha-
jam tanto empenhado em traduzir tu-
do que sabemos da realidade econô-
mica em linguagem de análise mate-
mática. Não tanto por pedantismo, 
como a alguns pode parecer, mas por-
que estão convencidos de que o pro-
gresso da economia se faz no sentido 
de uma aplicação crescente do méto-
do científico, e este tem o seu para-
digma na ciência física. 

Ocorre, entretanto, que os concei-
tos econômicos não são objetivos, no 
sentido em que são os conceitos usa-
dos em ciências naturais. Para que o 
preço do feijão fosse algo objetivo de-
veria ser, como se ensina nos livros de 
texto, a resultante da interação de 
duas forças, a procura e a oferta, do-
tadas de existencia objetiva. Seria o 
caso, por exemplo, se a oferta do fei-
jão dependesse apenas da precipita-
ção pluviométrica e, a procura, das 
necessidades fisiológicas de um grupo 
definido de pessoas. Mas a verdade é 
que a oferta de feijão está condicio-
nada por uma série de fatores sociais, 
que vao desde a manipulação do cré-
dito para financiar estoques até o uso 
de pressões para importar ou expor-
tar o produto, sem falar no controle 
dos meios de transporte, no grau de 
monopólio dos mercados, etc. Da 
mesma maneira, a demanda resulta da 
interação de uma série de forcas so-
ciais, que vão da distribuição da ren-
da até a possibilidade que tenham as 
pessoas de sobreviver produzindo pa-
ra a própria subsistência. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A falsa realidade 

Quando aplica o método analítico 
a esse fenômeno (o preço do feijão), 
o economista diz: constantes todos os 
demais fatores, se aumenta a oferta 
do feijão, o preço deste tende a dimi-
nuir. Ora, o aumento da oferta tam-
bém modifica outros fatores, como o 
grau de endividamento para estoca-
gem, a pressão para exportar, etc. A 
idéia de que tudo o mais permanece 
constante, que é essencial para o uso 
do aparelho analítico matemático 
(graças a esse recurso metodológico, 
múltiplas relações entre pares de va-

riáveis podem ser tratados simulta-
neamente na forma de um sistema de 
equações diferenciais parciais), essa 
ideia leva a modificar em sua própria 
natureza o fenômeno econômico. Se 
a oferta começa a aumentar, os com-
pradores podem antecipar aumentos 
maiores, baixando os preços muito 
mais do que seria de prever inicial-
mente. Asam, a própria estrutura do 
sistema pode modificar-se, como de-
corrência da ação de um fator. É que 
toda decisão econômica é parte de 
um conjunto de decisões com impor-
tantes projeções no tempo. Essas de-
cisões encontram sua coerência últi-
ma num projeto aue introduz um 
sentido unificador da ação do agente. 
Isolar uma decisão do conjunto do-
tado de sentido, que é o projeto do 
agente, considerá-la fora do tempo e 
em seguida adicioná-la a decisões per-
tencentes a outros projetos, sem defi-
nir o grau de heterogeneidade dos 
mesmos, é algo fundamentalmente 
distinto do que em ciência natural se 
considera como legítima aplicação do 
método analítico. 

Quem detém o poder 

Quando se pensa sobre esse pro-
blema metodológico compreende-se 
sem dificuldade que em economia o 
conhecimento científico, isto é, a 

ibilidade de verificar o que se sa-
e de utilizar o conhecimento para 

prever, (e portanto para agir com 
maior eficácia), não e e não poderá 
ser alcançado dentro do quadro me-
todológico em que vem atuando a 
chamada economia positiva. 

Essa conclusão se impõe de forma 
ainda mais clara com respeito à cha-
mada análise macroeconômica, a qual 
pretende explicar o comportamento 
de um sistema econômico nacional 
Neste caso, as definições dos concei-
tos e categorias básicas da análise es-
tão diretamente influenciadas pela vi-
são inicial que tem o economista do 
projeto implícito na vida social. Esta 
se apresenta como um processoy ou 
seja, como um conjunto de fenôme-
nos mais ou menos ordenados que ad-
quirem sentido (são inteligíveis glo-
balmente) quando observados em 
função do tempo. Essa percepção glo-
bal do processo social é principalmen-
te obtida observando os agentes que 
controlam os principais centros de 
decisão, ou seja, que exercem poder. 
A existência de um Estado facilita a 
identificação das estruturas centrais 
de poder. Da mesma forma a concen-
tração do poder econômico (grandes 
empresas) e da manipulação da infor-
mação (grandes cadeias de jornais e 
estações de rádio) facilita a identifica-

r~ » de estruturas colaterais do poder. 

em torno das decisões emanadas 
dos centros principais de poder que 
se ordena o amplo processo da vida 
social. Nem o mais ingênuo jovem e-
conomista doutrinado em Chicago a-
credita hoje no mito da "soberania*1 

do consumidor como princípio orde-
nador da vida econômica. Mesmo que 

o consumidor fosse "soberano", co-
mo somar as preferências de um mi-
lionário com as de um pobre que pas-
sa fome? 

As decisões equivocadas 

As hipóteses çlobais, que empres-
tam um sentido a vida social, sao o 
ponto de partida de todo economista 
que define categorias de análise ma-
croeconômica. E essas hipóteses glo-
bais são formuladas a partir da obser-
vação do comportamento dos agentes 
aue controlam os centros principais 
de poder. Não interessa no caso 
cular sobre os fundamentos do 
se aqueles que o exercem derivam sua 
autoridade do consenso das maiorias 
ou da simples repressão; se4 o consen-
so das maiorias resulta da manipula-
ção da informação ou da interaçao de 
torças sociais que se controlam mu-
tuamente. No caso, apenas interessa 
assinalar que os que mandam falam 
em nome da coletividade. Quaisquer 
que sejam as motivações do que legis-
la sobre impostos, do que decide on-
de localizar uma estrada e do que ar-
bitra entre a construção de um hospi-

tal e a de um quartel, as decisões to-
madas sobre esses assuntos condicio-
nam a vida coletiva. É certo que o 
estudioso poderá considerar muitas 
dessas decisões equivocadas, isto é, 
incapazes de produzir os resultados 
esperados pelos agentes que as toma-
ram; ou inadequadas, vale dizer, em 
desacordo com os autênticos interes-
ses sociais. Em um e outro casos, o 
estudioso estará comparando meios 
com fins, o que põe a claro o fato de 
que ele e consciente da existência de 
um conjunto coerente de valores, sem 
o que não lhe seria possível entender 
(emprestar sentido) a vida sociaL Que 
o estudioso prefira os seus próprios 
valores aos dos agentes que contro-
lam o poder, não altera o fundo da 
questão: é observando o comporta-
mento dos que controlam os centros 
de decisão que ele parte para captar o 
sentido do conjunto do processo so-
ciaL 

Avaliar o custo social 

Coloquemos esse problema num 
mais concreto. Os economistas 
correntemente de inversão ou 

investimentos como de algo que não 
comporta maiores amoiguidades. 

sempre 
será essencial". É essa uma afirmação 
totalmente equivocada. Investimento 
é o processo pelo qual se aumenta a 
capacidade produtiva mediante certo 
custo sociaL Suponhamos que o obje-
tivo seja produzir mais bem estar so-
cial e que na definição de bem estar 
social se concorde em dar a mais alta 
prioridade à melhoria da dieta infan-
til, a fim de obter melhores condições 
eugênicas para o conjunto da popula-
ção. Esse objetivo pode ser muito 
mais rapidamente alcançado reduzin-

do o consumo supérfluo das minorias 
privilegiadas (modificando a distribui-
ção do bem estar) do que aumentan-
do o investimento. Para o economis-
ta, existe algo de comum a todo ato 
de investimento: a subtração de re-
cursos ao consumo, ou a transferên-
cia do ato de consumo de hoje para o 
futuro. 

Sobre este ponto estamos todos 
de acordo, diria o professor de econo-
mia. Ora, essa afirmação se baseia nu-
ma falácia gritante: a idéia de que o 
consumo é uma massa homogenea. 
Quando me privo de uma segunda 
garrafa de vinho, subtraio cincoenta 
cruzeiros ao consumo, os quais po-
dem ser utilizados para investimento; 
quando um trabalhador manual é o-

ido a reduzir a sua ração de pão 
estar comprimindo o nível de 

calorias que absorve, abaixo do que 
necessita para cobrir o desgaste do 
dia de trabalho, o que a longo prazo 
pode reduzir o número total de dias 
que trabalhará em sua vida. O econo-
mista mede o valor do pão economi-
zado, digamos 2,5 cruzeiros, e dirá: a 
poupança extraída de 20 trabalhado-
res, equivale à segunda garrafa de vi-
nho de que se privou o Sr. Furtado. 

Se o consumo não é uma massa 
homogênea, tampouco poderá sê-lo a 
poupança, que se define como "re-
cursos subtraídos ao consumo presen-
te'*. E se a poupança não é homogê-
nea, como poderá sê-lo a inversão? 
Como medir com a mesma régua a 
inversão financiada com a redução-do 
pão dos trabalhadores e a outra finan-
ciada com a minha privação de uma 
segunda garrafa de vinho? 

O Deus PIB 

Passemos à outra vaca sagrada dos 
economistas: o Produto Interno Bru-
to (PIB). Esse conceito ambíguo, a-
málgama de um número consi deravel 
de definições mais ou menos arbitrá-
rias, transformou-se em algo tão real 
para o homem da rua como o foi o 
mistério da Santíssima Trindade para 
os camponeses da Idade Média na Eu-
ropa. 

Ora, ainda mais ambíguo é o ou-
tro conceito de taxa de crescimento 
do PIB. 

Por que se ignora na medição do 
PIB o custo que significa para a cole-
tividade a destruição das reservas mi-
nerais (não reprodutíveis) e dos solos 
e florestas (dificilmente reprodutí-
veis)? Por que ignorar a poluição das 
águas e a destruição total dos peixes 
nos rios em que as usinas despejam os 
seus resíduos? Se o aumento da taxa 
de crescimento do PIB é acompanha-
do de baixa do salário real e esse salá-
rio está no nível de subsistência fisio-
lógica, é de admitir que estará haven-
do um desgaste humano. As estatísti-
cas de mortalidade infantil e expecta-
tiva^ de vida podem ou não traduzir o 
fenômeno, pois sendo médias nacio-
nais e sociais anulam os sofrimentos 
de uns com as maiores satisfações de 
outros. 

Celso Furtado 

Em um país como o Brasil basta 
concentrar a renda (aumentar o con-
sumo supérfluo em termos relativos) 

elevar a taxa de crescimento do 
IB. Isto porque, dado o baixo nível 

médio de renda, somente uma mino-
ria tem acesso aos bens duráveis de 
consumo e são as indústrias de bens 
duráveis as que mais se beneficiam de 
economias de escala. Assim, dada 
uma certa taxa de investimento, se a 
procura de automóveis cresce mais 
que a de tecidos (supondo-se que os 
gastos iniciais nos dois tipos de bens 
sejam idênticos) a taxa de cresci-
mento será maior. Como o rápido 
crescimento do número de carros sig-
nifica engarrafamento nas ruas (a in-
fraestrutura nunca poderá manter o 
mesmo ritmo de expansão), maior 
consumo de gasolina e maior desgaste 
dos carros por quilômetro andado, os 
custos do PIB também aumentarão 
por este lado. Ora, como o PIB cresce 
com o seu custo, a taxa de crescimen-
to será ainda mais alta. Podemos ir 
mais longe: se a renda continua a con-
centrar-se, haverá mercado crescente 
para modelos novos de carros, incor-
porando novas sofisticações. Os mo-
delos novos podem sér vendidos por 
preços relativamente altos, dando ori-
gem ao que o economista chama de 
renda do produtor. Uma vez difundi-
do o seu uso, o produto perde o seu 
encanto, se vulgariza, encontrando o 
seu nível de preço normal. Essa renda 
do produtor também contribui para 
acelerar o crescimento do PIB. Em 
síntese: quanto mais se concentra a 
renda, mais privilégios se criam, 
maior é o consumo supérfluo, maior 
será a taxa de crescimento do PIB. 
Desta forma, a contabilidade nacional 
pode se transformar num labirinto de 
espelhos, no qual um hábil ilusionista 
pode obter os efeitos mais deslum-
brantes. 

Não se trata, evidentemente, de 
negar todo valor a esses conceitos, 
nem de abandoná-los se não podemos 
substituí-los por outros melhores. 
Trata-se de conhecer-lhes a exata sig-
nificação. A objetividade em ciências 
sociais vai sendo obtida na medida 
em que se explicitam os fins e se 
identificam nos meios (nos métodos e 
instrumentos de trabalho) o que nes-
tes é decorrência necessária dos refe-
ridos fins. 

Como esse esforço no sentido de 
explicitação de fins e de identificação 
do condicionamento dos métodos de 
trabalho pelos valores implícitos na 
escolha dos problemas é responsabili-
dade direta do cientista social, pode-
se afirmar que o avanço das ciências 
sociais também depende do papel que 
na sociedade se atribuem e exercem 
os que estudam os problemas sociais. 
O progresso dessas ciências não é in-
dependente do avanço do homem em 
sua capacidade de autocrítica e auto-
afirmação. Não é de surpreender p 
tanto que essas ciências se degradem 
quando declina ô  exercício da auto-
crítica e a consciência de responsabi-
lidade sociaL 

Marcha lenta para o transporte de massa 
A falta de recursos pode ser, às 

vezes, uma desculpa para encobrir a 
falta de simpatia para com os proble-
mas de extensas faixas da população. 
Quando os favelados da zona Sul, do 
Rio, foram transferidos para a Cidade 
de Deus, dando início, praticamente, 
ao programa de erradicação das fave-
las cariocas, a renda dessas famílias 
foi fortemente abalada porque a 
maioria das mulheres, que ajudavam 
seus maridos trabalhando como em-
pregadas domésticas, teve que aban-
donar seus serviços. Antes, quando 
faveladas, bastava-lhes descer o morro 
e em poucos minutos estavam em ca-
sa de suas patroas, sobrando-lhes tem-
po para cuidar da própria casa - e 
dos filhos. Depois, na Cidade de 
Deus, além dos gastos com passagens, 
o trajeto de seus vinte quilômetros 
exigia ainda uma viagem de suas duas 
horas, em ônibus lotados e com uma 

- "baldeação** no meio do caminho. 
Por que? Porque durante cerca de 
cinco anos não se cuidou da instala-
ção de uma linha de ônibus direta en-
*re a Cidade de Deus e os bairros da 
zona Sul, local de trabalho das anti-

gas faveladas (e, frequentemente de 
seu marido). 

Desde o ano passado, o problema 
dos moradores da Cidade de Deus es-
tá resolvido — ao menos, sob o aspec-
to de funcionamento de uma linha di-
reta. 

Mas o quadro geral do transporte 
de massa nos grandes centros brasilei-
ros continua inalterado. Ainda no 
Rio, a massa populacional que habita 
os subúrbios gasta duas horas e meia 
a três horas do seu dia — e de suas 
energias - para chegar ao trabalho (e 
outro tanto na volta). 

O plano secundário a que está re-
legado o transporte de massa, no Bra-
sil, retrata-se nestes dados oficiais: na 
Grande São Paulo, enquanto os trens 
transportam em média 400 mil passa-
geiros por dia entre os municípios da 
area industrial da Grande São Paulo, 
nada menos de 4,0 milhões de pes-
soas viajam por ônibus, em número 
de 8.000. No Rio, as ruas são utiliza-
das em 9 por cento pelos ônibus, em 
35 por cento pelos taxis, e em 56 por 
cento pelos carros particulares, com 
uma media de 30 passageiros para os 

ônibus, 1,1 para os taxis e 1,7 passa-
geiros para os carros. 

Longe de ser apenas um problema 
que interessa apenas às faixas da po-
pulação de renda mais baixa, a im-
plantação de um sistema de transpor-
te de massa vai ganhando característi-
cas de necessidade de ordem econô-
mica. Como foi reconhecido no Semi-
nário Sobre Desenvolvimento Urbano 
recentemente promovido no Rio pelo 
BNH, o crescimento explosivo dos 
grandes centros urbanos brasileiros, e 
a concentração das frotas de veículos 
nessas áreas, estão se aproximando do 
caos. Já no presente, no centro de 
São Paulo e Rio, em certas horas os 
veículos desenvolvem velocidades e-
quivalentes às do carro de boi, ou 
mesmo, da marcha normal de um ho-
mem. As sucessivas ampliações de a-
venidas, e do sistema viário como um 
todo, inclusive a construção de viadu-
tos e elevados, não representam ne-
nhuma solução a longo prazo para o 
problema; resultam as vezes, na lin-
guagem dos técnicos, em transferir-se 
um ponto de congestionamento de 
um local para outro. Por falta de um 

sistema de transporte de massa, as 
principais cidades brasileiras estão a-
m caça das de paralisação. 

Na semana que passou, o Governo 
lançou quatro projetos impactos, 
dentre eles um de vias expressas, a ser 
implantado com recursos resultantes 
da elevação da taxa rodoviária, de 2 
para 3 pOr cento sobre o valor dos 
veículos licenciados anualmente. Dá-
se a entender que a medida se enqua-
dra em "uma política tributária qué, 
por taxar mais acentuadamente o uso 
conspícuo^ do transporte individual -
é a experiência de cada dia, a torrente 
de veículos de passeio, que se incorpo-
ra ao fluxo urbano, com um único 
ocupante - terá sem dúvida efeito 
disciplinador de proteção e estímulo 
ao transporte em massa. E, não basta-
ra isso, se teria feito justiça social ao 
tributar os mais aquinhoados a favor 
dos menos dotados e dos que dão ao 
veículo um uso público.** Insinua-se 
uma redistribuição de renda que não 
existe, já que os proprietários de veí-
culos nada mais farão que — final-
mente - pagar pela implantação de 
um sistema viário de que eles são os 

grandes usuários. Por essa mesma ca-
racterística, aliás, a construção de 
vias expressas pouco significado tem, 
na solução dos problemas de trans-
porte de massa. Ela é apenas a persis-
tência da ênfase dada ao sistema ro-
doviário, no âmbito urbano como no 
nacional, em prejuizo de outros 
meios de transporte, realmente de 
massa. O projeto-impacto, no caso, 
recebera as boas vindas dos técnicos 
se ele fôr complementado por outros 
projetos-impactos que acelerem os 
trabalhos de construção de metrôs, 
de modernização dos trens de subúr-
bios e do sistema ferroviário do Brasil 
— que caminham, quase todos, a pas-
sos de cágado. 

De qualquer forma, já que os re-
cursos para as vias expressas foram as-
segurados, ficara faltando ver, se des-
ta vez, não se repete o problema da 
falta de simpatia para com aqueles 
que não são proprietários de carros. 
Na maioria das capitais brasileiras, as 
vias expressas são construídas para 
proporcionarem altas velocidades às 
correntes de trafego de automóveis -
os ônibus são proibidos de usá-las. 
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As eleições desta semana nos Esta-
dos Unidos foram disputadas num cli-
ma de corrupção sem precedentes na 
história recente desse país. Até cola-
boradores íntimos do presidente Ni-
xon foram atingidos por uma espécie 
de "mar de lama", que nasce ae in-
vestigações oficiais sobre suborno e-
leitoral, espionagem, falsas acusações 
e outros golpes. Nesta página, um re-
sumo da campanha corrupta" e um 
artigo de Ward Just, dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA New States-
man, que explica como o presidente 
da República dos Estados Unidos 
consegue ainda manter-se como o 
grande estadista das viagens à China e 
a União Soviética. 

A história negra da corrupcão da 
campanha de Nixon para as eleições 
desta semana pode ser escrita em cin-
co episódios: 

1 - Caso Watergate. 

É um dos mais estranhos casos na 
história da espionagem política. No 
dia 17 de junho deste ano, a polícia 
prendeu cinco pessoas no interior da 
sede do Comitê Nacional do Partido 
Democrata, no hotel Watergate, em 
Washington. As investigações prova-
ram sua vinculação com o Partido Re-
publicano e mesmo com a Casa Bran-
ca e sua intenção de sabotar e espio-
nar a campanha democrata. 

O episódio de Watergate é consi-
derado pela imprensa americana co-
mo um dos maiores casos de espiona-
gem e sabotagem eleitoral já registra-
dos na história política americana. Os 
cinco indivíduos pilhados em flagran-
te na sede do Partido Democrata esta-
vam munidos de luvas de borracha, 
equipamento eletrônico de escuta e 
aparelhos fotográficos^ Logo foi des-
coberto que dois deles haviam traba-
lhado como assistentes na Casa Bran-
ca. O dinheiro que financiou a opera-
ção Watergate saiu, comprovadamen-
te, do Comitê para a Reeleição do 
Presidente Nixon. Mais tarde, jorna-
listas de Time descobriram uma cone-
xão direta entre a Casa Branca e Do-
nald Segretti, o advogado que entre-
gou o dinheiro para essa operação de 
sabotagem contra a candidatura de-
mocrata. 

Os arquivos do Departamento da 
Justiça atestam que Segretti, que está 
registrado no Partido Democrata e o-
ficialmente é advogado do Departa-
mento do Tesouro, foi contratado em 
setembro de 1971 por Dwight Cha-
pin, importante auxiliar de Nixon, e 
por Gordon Strachan, oficial de gabi-
nete da Casa Branca. Chapin e ho-
mem de confiança de Nixon e age co-
mo elemento de ligação entre o presi-
dente e sua gigantesca equipe. Quem 

>u os serviços de Segretti foi Her-
írt Kalmbach, procurador pessoal 

de Nixon, homem que cuida de as-
suntos como a compra da mansão do 
presidente em San Clemente, Califór-
nia. Segretti recebia um salário de 16 
mil dólares por ano com despesas pa-
gas. De setembro de 1971 até março 
de 1972, Kalmbach pagou a Segretti 
mais de 35 mil dólares, inclusive um 
pagamento de 25 mil em dinheiro. O 
dinheiro veio de um fundo do Comitê 
para a Reeleição que estava guardado 
no cofre de Maurice Stans, o princi-
pal elemento da campanha de fundos 
de Nixon. 

0 antigo secretário de Comércio 
Maurice Stans é muito hábil em ar-
rancar dinheiro dos executivos cujos 
lucros receberam influência benéfica 
da sua política à frente do Departa-
mento do Comércio, e que poderiam 
vir a lucrar novamente se Stans vol-
tasse ao gabinete de um Nixon reelei-
to. Stans manobrou cínica e freneti-
camente para agarrar 10 milhões de 
dólares em donativos antes que uma 
nova lei tornasse obrigatória a identi-
ficação dos doadores. Isso a despeito 
de um piedoso pronunciamento de 
Nixon, no qual dizia que a revelação 
do doador seria "uma garantia contra 
os abusos da campanha e serviria para 

fortalecer a confiança pública na inte-
gridade do processo eleitoral". 

Foi um número excessivo de tele-
fonemas entre Howard Hunt - que 
parece ter sido o chefe da operação 
Watergate - e Segretti que colocou 
os investigadores na pista certa. Em 
seguida, eles descobriram que Segretti 
tinha ido a Miami para se encontrar 
com Hunt, um dos assessores da Casa 
Branca presos em Watergate. O en-
contro ocorreu na época em que se 
planejava o esquema da operação. Lo-
go em seguida, The Washington Post, 
um dos mais influentes diários ameri-
canos, revelava que, de acôrdo com 
investigações federais e testemunhos 
juramentados, H.R.Haldeman, chefe 
de gabinete da Casa Branca, era um 
dos cinco auxiliares de Nixon que po-
diam autorizar pagamentos retirados 
de um fundo secreto da campanha. 
Esse fundo, que chegou a totalizar 
700 mil dólares também foi descober-
to durante a Investigação do caso Wa-
tergate. Haldeman; que é considerado 
o homem mais proximo do presiden-
te Nixon, faz parte de sua equipe des-
de 1956. Outro elemento autorizado 
a sacar desse fundo era o Procurador 
Geral da República, John MitchelL 

2. Caso da Gulf Chemical. ' 

Os investigadores do caso Water-
gate descobriram que milionários te-
xanos dissidentes do Partido Demo-
crata doaram 100 mil dólares ao Co-
mitê para a Reeleição. Essa quantia, 
certamente para preservar o anonima-
to dos doadores e facilitar sua utiliza-
ção foi parar na conta bancária da 
Gulf Resources & Chemical Corpora-
tion. A Gulf transferiu o dinheiro pa-
ra uma subsidiária mexicana que, por 
sua vez, passou-a para o seu advoga-
do, Ogarrio Daguerre. Este remeteu 
de volta o dinheiro para Houston: 11 
mil dólares em dinheiro e quatro or-
dens de pagamento provavelmente 
proporcionais ao restante da quantia. 
Na capital do Texas, tudo foi posto 
numa mala juntamente com mais 600 
mil dólares coletados pela Gulf para o 
comitê de Nixon, e enviado em avião 
particular para Washington. Roy Win-
chester, o portador, entregou os 700 
mil dólares ao Comitê para a Reelei-
ção, onde ficaram guardados no cofre 
de Maurice Stans. As ordens bancá-
rias foram encontradas mais tarde na 
conta de Bernard Baker, um dos ho-
mens presos na operação Watergate. 

quirir 4U 
dos Esta 

Cinco dias antes da doação da 
Gulf, uma subsidiária desse grupo te-
xano que se dedica à industrialização 
de zinco e chumbo, tinha sido notifi-
cada pela Administração de Prol 
do Meio Ambiente de que iria recel 
maiores restrições dentro do esquema 
dí controle da poluição. Após a con-
tribuição, a agência governamental re-
solveu retirar as restrições. E também 
desistiu de levar adiante um processo 
contra a mesma companhia por polui-
ção de reservas de água. 

3. Caso do trigo russo. 

Outro episódio muito comentado 
nos EUA é o chamado "caso do trigo 
russo". Em agosto deste ano foi fii-

ue a União Soviética ia ad-
40Ò milhões de sacas de trigo 

dos Unidos, a US$1,65 a sa-
ca. Mas já no mês anterior os grandes 
negociantes de trigo haviam compra-
do, discretamente, todo o trigo que 
puderam encontrar, a US$1,32 a sa-
ca. Houve então a denúncia de que 
alguém, de dentro do governo, lhes 
havia passado a informação sobre a 
futura compra russa, o que for depois 
confirmado por um funcionário do 
Departamento de Agricultura. Os 
grandes negociantes lucraram, só em 
subsídios governamentais, 120 mi-
lhões de dólares: 

4. Caso da ITT. 

A lei americana chamada anti-
truste proíbe a expansão exagerada 
de um conglomerado na medida em 
que tal expansão representa um obs-
táculo à livre concorrência. Enqua-
drada nessa lei, a ITT foi proibida, 
por ordem de um tribunal federal, de 
manter como sua subsidiária a Hart-
ford Fire Insurance Company. Em 
maio de 1971, o gigantesco conglo-
merado da ITT decidiu contribuir 
com 400 mil dólares para as despesas 
da convenção republicana, em San 
Diego. Logo depois, o Departamento 
de Justiça, por meio de um acordo 
extra-judicial, permitia que a ITT 
mantivesse a Hartford. O Procurador 
Geral Assistente, Mc Laren, que esta-
va encarregado do caso, foi subita-
mente nomeado por Nixon para um 
tribunal 

5. Caso do leite. 

A 13 de março do ano passado, o 
secretário da Agricultura dos EUA 
anunciou que o governo não aumen-
taria os preços do leite. Então, três 
cooperativas leiteiras doaram 322,5 
mil dólares em contribuições para a 
campanha republicana. Dois dias de-
pois, o secretário da Agricultura a-
nunciava que o preço do leite ia ser 
aumentado. 

Como o Grande Estadista atravessou a sujeira 
Ward Just 

New Statesman 

Já faz algum tempo que o mau 
cheiro da corrupção não anima uma 
campanha eleitoral nos Estados Uni-
dos. Fatos como desvio de verbas e 
tráfico de influência parecem coisas 
quase estranhas, anacronismos irrele-
vantes se comparados a Grandes 
Questões como guerra, paz, prosperi-
dade. Negociatas são coisas ao século 
XIX, temas para as novelas de 
Theodore Dreiser. Não houve ne-
nhum escândalo financeiro sério na 
administração Kennedy, e Lyndon 
conseguiu controlar os boatos nos ca-
sos exóticos de seu protegido no Se-
nado, Bobby Baker. É preciso voltar 
a vinte anos atrás para se encontrar 
uma acusação séria de corrupção (e 

* esta foi o ataque de Eisenhower e do 
próprio Nixon a Harry Truman, em 

É incrível que seja assim pois, na 
última década, o velo de ouro mais 
cobiçado tem sido o governo federal 
E, como sempre, são os ricos que se 
beneficiam. As negociatas com reser-
vas de petróleo ocorridas no governo 
de Warren Harding, em 1924, conhe-
cidas como o caso de "Teapot 
Dome", são uma bagatela compara-
das com o desperdício diário (ou ho-
rário) no Vietnã. E não estamos fa-

lando em termos morais mas em ter-
mos de dinheiro. Gastos apavorantes 
em sistemas de armamentos, roubos 
escabrosos nas finanças, fazem hoje 
em dia do sistema americano um 
enorme prato cheio para quem conse-
guir penetrar nele. Para se atacar 
Nixon, bastaria apenas que alguém 
balançasse a árvore. No entanto, êle 
está às vésperas da reeleição. 

Outro dia, McGovern descreveu a 
administração Nixon como a mais 
corrupta da história americana e, em 
volume bruto de dólares, pode ser a 
pura verdade. Ê claro que o valor do 
dólar já não é o mesmo. Essas coisas 
tem que ser reajustadas a cada esta-
ção. Nos velhos maus dias, mil dóla-
res compravam um ingresso para o 
"Clube do Presidente' de Lyndon 
Johnson. Na ficha, isto significava um 
coquetel, um aperto de mão e, se não 
me falha a memória um "certificado 
de proteção". A campanha de Nixon 
já está tão abarrotada de dinheiro que 
eles já estão deslocando parte dêle pa-
ra eleições estaduais, de forma que 
uma contribuição de mil d6lares já 
não impressiona mais ninguém. 

A sucessão de escândalos, come-
çando com a ITT e os US$ 300.000 
da indústria de laticínios e terminan-
do com a negociata do trigo russo e o 
caso Watergate, não tem precedentes 
na história da recente política ameri-

E o mais estranho de tudo é que o 
presidente permaneça intocado. Não 
e fácil, hoje, vê4o em Washington. 
Quando aparece é para fazer um dis-
curso corajoso, baseado principal-
mente em assuntos internacionais. 
Falar em Watergate ? Não, esse é o 
homem que visitou Moscou e 
Pequim, que arrancou de Brezhnev e 
companhia o acordo sobre limitação 
de armas estratégicas. 

A única instituição privada que 
debate o caso Watergate é o 
Washington Post, que o descreve em 
editorial como "pegajoso". O Post as-
sim descreve o cara ter do que chama, 
com propriedades, os crimes de 
Watergate: "em resumo... a campa-
nha de Nixon estava executando uma 
operação de espionagem digna da 
QA, financiada por contribuições 
"honestas" e sem se preocupar muito 
com disfarces... Os truques sujos 
não estavam dirigidos apenas contra a 
sede do Partido Democrata, mas con-
tra vários setores da política demo-
crata, como as atividades em prol da 
convenção do senador McGovern, e 
até mesmo a própria convenção de-
mocrata. . . Armas, nomes em códi-
go, centenas de milhares de dólares 
em contribuições ilegais, um rombo 
de várias centenas de milhares em di-
nheiro, que se dizia estar sob os cui-
dados do secretário da justiça dos 
EUA; assaltantes apanhados em fla-

grante em uma aventura que todas as 
autoridades tentaram pintar como 
um feito isolado e bizarro de uns 
poucos indivíduos desorientados". 

McGovern está sempre falando no 
caso Watergate. Fala também sobre o 
fundo da indústria de laticínios, fala 
no caso da ITT e em outros mas, em 
geral, tem encontrado uma fria recep-
tividade. Talvez porque, acim% de tu-
do o que está acontecendo - assassi-
natos, Vietnã - o público não esteja 
muito desejoso de acreditar que a 
corrupção também seja um tema de 
debate. Parece que é do conhecimen-
to geral que este governo mantém a 
porta aberta para os grandes negoj 
dantes mas parece que ninguém está 
ligando mui to . Foi assim com 
Kennedy. Foi assim com Johnson. 
Por que não com Nixon? O caso da 
ITT, cujo desfecho foi a visita de uma 
comissão de investigação do Senado à 
infeliz Dita Beard (responsável invo-
luntária pela divulgação da negociata) 
em seu leito de hospital, acabou re-
dundando em farsa. O fundo da in-
dústria de laticínios mostrou-se impe-
netrável As maiores maldições caem 
sobre Watergate. 

Enquanto isso, o governo se es-
conde e os substitutos do presidente 
fazem a campanha: sua esposa e filhas 
proclamam seu desejo de morrer pela 
sobrevivência de 17 milhões de sul-
vietnamitas; seus economistas insis-

tem em que o alívio econômioo está a 
dois passos. Aumento de impostos? 
Nem pensar. O vice-presidente decla-
ra que os democratas estão desespera-
dos. 

E o governo, quando confrontan-
do com os escândalos, não fica na de-
fensiva. O presidente deixou que se 
divulgasse que suas próprias investiga-
ções sobre Watergate faziam de casos 
de espionagem anteriores "coisas de 
criança". 

Não é fácü para McGovern fazer 
essas denúncias. Parece que o público 
está tão acostumado com os vigaristas 
de Washington que nada mais e capaz 
de chocá-lo. O caso Watergate é um 
dos mais espantosos da história polí-
tica da América e, no entanto, nin-
guém grita. A própria campanha elei-
toral não foi capaz de levantar e 
atacar a questão. O governo, baseado 
nos sucessos de suas aventuras na po-
lítica exterior, tem conseguido blo-
quear a discussão de questões inter-
nas. E, com uma ou duas exceções, 
esta é a administração mais medíocre 
desde os tempos de Harding (Teapot 
Dome). McGovern, com as controvér-
sias que cercam sua própria candida-
tura, não conseguirá persuadir os elei-
tores. O mais fácil agora é deixar o 
barco correr. 

"Esse tal de McGovern" - dizia 
outro dia um eleitor a um repórter -
"o homem vive se queixando." 
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Nem Nixon, nem McGovern 
Polly Toynbee zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The Guardian 

O Dr. Benjamim Spock estava no 
seu escritório, na sede de sua campa-
nha em Washington. Num canto, o jo-
vem chefe de promoção da campanha 
estava trocando as fraldas de sua filhi-
nha; em outro, um auxiliar também 
jovem tentava ajustar um gravador ve-
lho, todo colado com fita durex, para 
gravar a entrevista que seria difundida 
pela Milwaukee Radio. 

A sede do "People's Party" (Parti-
do do Povo) é num sobrado, por cima 
de uma lavanderia num bairro pobre 
de Washington. No hall, um cartaz. 
grande com a foto de Spock e o slo-
gan: "Mais comprometido com a pró-
xima geração do que com a próxima 
eleição". Por baixo do cartaz, dois 
homens do serviço de segurança, en-
tediados, com os cabelos ridicula-
mente curtos e ternos de corte estra-
nho. Um deles se perguntava o que 
tinha feito de errado para cair num 
trabalho desses. O governo designou 
ao todo oito homens para proteger 
Spock em sua campanha. 

Com sua enorme estatura e imacu-
ladamente bem vestido, Dr. Spock, o 
mundialmente famoso médico de 
crianças, parecia deslocado, sentado 
numa cadeira desengonçada, rodeado 
de mamadeiras sujas, brinquedos de 
plástico e um colchão esquálido en-
costado a uma das paredes. 

Todos sempre começam ^por per-
guntar "então o que é que ha de erra-
do com McGovern? Não parece ser 
um ano próprio para se captar o voto 
jovem, em detrimento dos democra-
tas. "A gente difere de McGovern 
principalmente porque ele se diz fir-
me defensor do sistema de livre em-
presa. Nós achamos que o sistema de 
livre empresa não é livre e não tem 
tanta empresa assim. £ um monopó-
lio. Menos de um por cento da indus-
tria manufatureira destepaís produz 
85% dos bens e leva 879b dos lucros. 
Essa é a razão dos maiores problemas 
existentes na América." 

Ele confessa que o partido está 
um pouco na defensiva quanto a 
McGovern. "Nós somos um pequeno 
número de pessoas que tomou a res-
ponsabilidade de iniciar um movi-
mento político independente, e não 
se pode pedir que, a apenas dez meses 
de sua fundação, o partido vá abrir 
mão de seus objetivos para apoiar um 
democrata. Os democratas estão ten-
tando assumir o governo. Nós temos 
um objetivo a longo prazo." 

Ele é acusado de colaborar na re-
eleição de Nixon, ao desviar votos po-' 
tendais de McGovern. "O pessoal 
vem nos dizer: 'Não é horrível que os 
vietnamitas estejam sendo mortos e 

mutilados? Não é mais importante 
terminar a guerra? * E a nossa respos-
ta é que, se não mudarmos o sistema 
a longo prazo, não serão só as crian-
ças vietnamitas, serão as do Oriente 
Próximo, e muitas outras também." 

Ele descreve McGovern como "em 
termos gerais um homem honrado e 
bem intencionado, uma personalida-
de tipicamente liberal, que quer re-
forma mas não está disposto a sair do 
sistema que torna a reforma necessá-
ria. Ele vacila e muda de posição fre-
quentemente na maioria das ques-
tões. É o intelectual, sempre ve os 
dois lados de cada situação, o que a 
gente chama em psiquiatria de 'perso-
nalidade ambivalente1. Ele conseguiu 
destruir o entusiasmo do povo que te-
ria feito quase tudo por ele." 

A diferença básica entre os dois é 
que Spock e o Partido do Povo são 
social-democratas. "Mas não se pode 
começar por falar 'Ouçam todos, eu 
sou um socialista e quero persuadi-los 
do valor do socialismo', porque pelo 
menos nove em cada dez americanos 
tapam os ouvidos ao som da palavra 
socialismo. Para eles, isso significa um 
Governo que vai tirar tudo deles, 
mesmo se você só tiver dez dólares no 
bolso. 

"Sabe, quando eu falo para gente 
pobre e proponho um salário máximo 
de 50 mil dólares por ano (Cr$ 300 
mil), eles perguntam, com expressões 
faciais de aflição, 'Mas quem traba-
lharia por 50 mil dólares por ano? 
Isso açabaria com toda a iniciativa!* 
Por alguma razão eles pensam que a 
única fonte de iniciativa é dinheiro 
ilimitado. Eles tem esse sonho de um 
dia se tornarem muito ricos e não 
querem abrir mão desse sonho." 

Há vários partidos socialistas no 
país, mas o Partido do Povo tem a 
plataforma do controle pela comuni-
dade, e não da estatizaçao: os operá-
rios controlando as fábricas, as comu-
nidades locais controlando as escolas, 
hospitais, até a polícia. 

br. Spock é o principal contri-
buinte da campanha e dos fundo do 
Partido. Já pagou 20 mil dólares (CrS 
120 mil) do próprio bolso. Ele ri e 
diz que tem que cnegue. Os livros que 
escreveu estão à venda em quase to-
dos os cantos do país, e vários artigos 

C revistas aumentam sua renda, 
suas atividades políticas nos últi-

mos anos custaram a ele - e seu edi-
tor - um bocado de dinheiro. As ven-
das de "Baby and Child Care" (Os 
Cuidados com o Bebê e a Criança), 
que uma vez já ultrapassaram as da 
bíblia, baixaram vertiginosamente em 
1966 quando ele foi processado por 
conspiração, por ajudar e instigar a 
oposição ao alistamento militar. As 
pessoas começaram inevitavelmente a 
acusar os "bebês de Spock", a gera-
ção de cabeludos, descontentes, edu-

cados à Spock, e a atribuir-lhe a culpa 
por tudo que lhes desgosta nessa gera-
ção. 

Spiro Agnew atacou o livro, di-
zendo que cria pirralhos mal-educa-
dos" e isso abaixou as vendas tam-
bém "Sinto-me sempre reconfortado 
em saber que Spiro Agnew tem pro-
blemas com seus dois próprios filhos" 
diz Spock, com uma piscada de olhos 
maliciosa. 

Sua consciência política, diz ele, 
veio como uma revelação súbita, co-
mo São Paulo. Com uma clareza to-
tal, toda a horrível verdade sobre a 
América foi revelada a ele. "Compre-
endi que a América tinha sempre sido 
uma nação imperialista, e então com-
preendi que a derrota da política in-
terna era uma consequência de nosso 
imperialismo. Trinta milhões de pes-
soas vivendo abaixo da 'linha de po-
breza* no país mais rico do mundo — 
uma centena de indivíduos cada ano 
com renda superior a um milhão de 
dólares e pagando quase nenhum im-
posto de renda. Todas essas coisas co-
meçaram a me impressionar." 

Agora que os jovens não estão 
mais sendo mandados para o Vietnã, 
tem havido poucas manifestações sig-
nificativas contra a guerra. Eu lhe 
perguntei onde estavam agora seus jo-
vens aliados. "Não me convenço de 
que tenham perdido seu idealismo. Se 
eu tivesse pensado isso, teria ficado 
realmente deprimido. Eu pararia de 
trabalhar, pegaria o meu W c o nas 
Ilhas Virgens americanas (onde ele 
mora) e passaria para as Ilhas Virgens 
britânicas. 

Já no final, perguntei-lhe se o pla-
no do People's Party para a legaliza-
ção da maconha não seria um assunto 
frívolo, que poderia prejudicar outros 
pontos mais importantes da platafor-
ma. Ele deu um salto. "Nao, não, 
não! Para os jovens isso é absoluta-
mente crucial, e é aí que a gente dife-
re de McGovern. Não vamos receber 
o apoio de um bando de eleitores de 
classe média de meia idade, mas isso 
não é importante. O que estamos fa-
zendo é mostrar que somos corajosos, 
emancipados, principalmente para o 
benefício dos jovens. Marijuana! É 
quando nós somos aplaudidos nas 
universidades." E a heroína? "Isso é 
muito mais pesado. Eu defenderia al-
gum plano na linha dos ingleses.'* 

Sua mulher, Jane, já tinha posto a 
cabeça pela porta, mostrando o reló-
gio. Ele fez sinal para ela "Jane, isto é 
mais importante! 

Nessa altura, ele teve que sair. Ha-
via uma reunião qualquer para anga-
riar fundos que o esperava. "Eles são 
muito legais para mim. Dão pouco, 
muito pouco, e sussurram no meu ou-
vido 'Nós gostamos de você mas não 
estamos realmente «Mn você." 

Os EUA contra 
Victor Marchetti 

Paulo Francis zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nova York - A Primeira Emenda da 
Constituição dos EUA garante a ple-
na liberdade de expressão e, o que é 
mais importante, proibe que o Con-
gresso passe leis impondo a censura 
prévia (previous restraint). Foi a Pri-
meira Emenda que assegurou ao New 
York Times a publicação dos do-
cumentos do Pentágono, em junho-
julho de 1971, por decisão da Corte 
Supsema, a intérprete final de aues-
tões constitucionais. Bem entendido, 
a parte ofendida pode processar o jor-
nal, autor, etc., post-facto. As leis 
americanas dão ampla margem de de-
fesa aos ofendidos. Mas censura, não. 

Em 1973, a Corte Suprema terá 
de julgar o caso EUA x Victor Mar-
chetti A imprensa americana mal co-
menta o assunto. Pouca gente sabe se-
quer quem é Marchetti. A Editora 
Knopf ia publicar um livro dele. O 
Governo impediu, em primeira e se-
gunda instância. Agora, caberá à Cor-
te Suprema dar a última palavra. O 
divertido é que o livro ainda não foi 
escrito. Marchetti meramente subme-
teu uma sinopse a 5 editoras, conse-
guindo a promessa de um contrato da 
Knopf. Bastou para que o Ministério 
da Justiça entrasse com uma ação 
coercitiva. 

Por que Marchetti mete tanto me-
do nos poderes constituídos? É sim-
ples: ele é uma bomba.relógio dentro 
da CIA, a Central Intelligenoe Agen-
cy, a mais conhedda agencia de es-
pionagem dos EUA. Nenhum exagêro 
na imagem dá "bomba relógio'*. Mar-
chetti, diplomado em Estudos Sovié-
ticos, trabalhou, a princípio, na Inte 
ligência militar. Depois, passou-se à 
National Security Agency, que se es-
pecializa na espionagem eletrônica 
em escala mundial Em 1954, ingres-
sou na CIA, onde serviu nos seguintes 
cargos: assessor especial do vice-dire-
tor, do chefe de planejamento, de 
programação e de orçamento. Em ou-
tras palavras, inexiste ação da CIA en-
tre 1954 e 1969 (quando se demitiu) 
eme Marchetti desconheça. E êle está 
disposto a contar - algumas coisas. 

Primeiro, o óbvio: como se expli-
ca que Marchetti continue vivo? Ele-
mentar: ele tem documentos estoca-
dos não se sabe onde, para serem re-
velados à imprensa caso sofra algum 
"acidente". O almirante Rufus Tay-
lor teve um encontro secreto com 
Marchetti, num motel (que Marchetti 
afirma estava cheio de microfones) e, 
como ex-chefe do "renegado", pe-
diu-lhe que não destruísse a CIA. 
Marchetti é seguido dia e noite, em-

"Teddy, Teddy, we love you Teddy" 
Adam Raphael 

The Guardian 

Em Vermont, uma multidão espe-
rou no aeroporto, num frio cortante, 
durante quase duas horas. Em Maine, 
duas mil pessoas aplaudiram freneti-
camente. Em Massachusetts, uma fai-
xa dizia: "Ted para 1976". 

Seguir o último dos Kennedys na 
campanha durante uma semana era 
sentir o cheiro inconfundível de uma 
campanha presidencial já em prepara-
ção. As bandinhas de escola com suas 
balizas absurdamente vestidas de coe-
lhinhos tocavam "Os Irlandeses Estão 
Sorrindo" (em referência à ascendên-
cia irlandesa dos Kennedy); agentes 
do serviço secreto vestidos de maca-
cões sujos esquadrinhavam a multi-
dão, enquanto os times da imprensa e 
televisão se espalhavam em volta au-
mentando a barulheira geraL 

Teoricamente, e até certo ponto 
na prática, o veterano senador por 
Massachusetts estava lealmente levan-
tando apoio ppa a chapa democrata 
de 1912. Mas às vezes era difícil lem-
brar quem era o líder nominal dessa 
chapa. 

Não se tratava de engano ou omis-
são. Durante as quarenta e oito horas 
de uma campanha desenfreada em 
três Estados, faixas de "McGovern 
Presidente** eram raras ou inexisten-
tes. Ficou claro que o medo de uma 
vitória avassaladora republicana bas-
tou para atrair para New England (o 
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bastião dos Democratas) todos os po-
líticos democratas em busca de co-
bertura, exceto os mais corajosos ou 
os mais seguros. 

Tomando um uísque na cabine do 
Cessna 310 depois de quatorze horas 
seguidas de campanha, o Senador 
Kennedy criticou esse medo, como 
prematuro e irracional. "O fato do se-
nador McGovern estar 44 pontos a-
baixo em Utah não faz muita diferen-
ça. Aqueles que pretendem deddir as 
eleições nesta altura não reconhecem 
que nas áreas mais cruciais ele não 
está tão abaixo assim" 

Indicando Michigan, Illinois, Cali-
fórnia e Pennsylvania como Estados 
em que McGovern vem ganhando ter-
reno rapidamente, o senador Kenne-
dy disse acreditar que os Democratas 
ainda tem uma razoável chance de ga-
nhar as eleições do 7 de novembro. 
"Ainda é uma luta para alcançar o 
topo, uma batalha, mas essa distancia 

.já foi coberta no passado - e pode 
ser novamente." 

Uma expressão formal de confian-
ça era provavelmente o mínimo que 
se poderia esperar de Kennedy. Pois, 
à medida em que as eleições se apro-
ximam e as pesquisas continuam a 
mostra: o presidente Nixon manten-
do a liderança, cada vez mais os De-
mocratas começaram a pensar na sal-
vação para 1976. Com seu hábito de-
sarmante de chegar perto demais - e 
perigosamente — da verdade pura, o 
senador McGovern, em plena campa-
nha, deuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA uma ilustração brilhante 

The Guardian 

desse fenômeno, numa recente tenta-
tiva de fazer humor: "Nós estávamos 
andando na rua, em Pittsburg hoje de 
manhã, e uma mulher cjuase me der-
rubou para apertar a mão do Senador 
Kennedy", contou no comida "Ela 
disse: 'Senador Kennedy, nós mal po-
demos esperar até 1976*. Foi então 
que ela me viu e acrescentou: 'Descul-
pe, senador McGovern, mas é isso que 
estamos sentindo aqui em Pitts-
burg*." 

O trágico acontecimento gue re-
sultou na morte de uma secretaria, há 
dois anos, não é mais praticamente 
mendonado, mas viajando com Ted a 
gente é constantemente lembrado das 
tragédias que atingiram sua família. 
Em seus discursos ele, quase sempre se 

refere a seus dois irmãos faleddos. 
"Podemos fazer tudo o que temos de 
fazer - tudo o que John e Robert 
Kennedy tentaram fazer." O mais jo-
vem dos Kennedys deixa claro que es-
tá deddido a completar o legado po-
lítico inacabado de seus irmãos. 

He tem o mesmo charme deles, a 
mesma simpatia, o mesmo magnetis-
mo legendário. No palanque é um o-
rador formidável, sob todos os ângu-
los tão bom quanto eles - tão seguro 
de si que praticamente tem o público 
nas maos. Se por um lado há alguns, 
que o conjiecem bem, que põem em 
dúvida até que ponto vai a sua habili-
dade, por outro, sua equipe é extre-
mamente competente, ele assimila in-
formações com facilidade, tem exce-
lente memória e o instinto político 
peculiar à sua família. Não esqueça-
mos que seu irmão John chegou a a-
pontá-to como "o melhor político de 
todos nós." E no entanto, apesar de 
todas essas qualificações, poucos sus-
tentariam que o seu grau de compre-
ensão das situações, suas avaliações e 
a profundidade do seu envolvimento 
sejam comparáveis aos de seus dois 
irmãos. 

Contudo, ele é o último de seu clã 
e, tendo em vista que a lenda dos 
Kennedy aparentemente^ continua e-
xercendo a mesma influência sobre o 
público americano^ suas chances de 
algum dia chegar a Casa Branca po-
dem ser consideradas boas. No mo-
mento, pelo menos, ele parece ser o 
único trunfo dos democratas« «• - «; 

bora passe a maior parte do tempo 
numa casa de campo em Maryland, 
acompanhado da mulher e três filhos. 

Marchetti nega que pretenda con-
tar as operações da CIA entre 
1954-1969. Fica süendoso, à ia Mona 
Lisa, quando alguém lhe pergunta so-
bre a enxurrada de golpes de Estado 
"espontâneos** nesse período. O que 
êle sabe não tem preço. Diz, franca-
mente, que a CIA suborna chefes de 
nações que posam de independentes, 
mas não dá nomes. Cada um que tire 
as conclusões que quiser dos süêndos 
de Marchetti 

Em 1971, Marchetti publicou um 
romance, The Rope-Dancer (Grosset 
& Dunlap, 361 pags., $6,95). Como 
literatura é uma porcaria, mas forne-
ce informações fascinantes sobre a 
mecânica interna da CIA. Exemplo: à 
parte conspiram contra os comunis-
tas, os chefes de departamentos da 
CIA conspiram uns oontra os outros. 
Todos suspeitam patologicamente 
que um deles seja agente soviético e 
vivem numa guerra de futricas mú-
tuas. No gabinete do diretor há inva-
riavelmente 4 pistoleiros que fuzilam 
quem quer que seja, sem fazer per-
guntas, a pedidos do chefe. A CLA é, 
predominantemente, um dube de 
WASPS, abreviação, em inglês, de 
brancos, protestantes e anglo-saxôni-
cos, ou seja, os agentes são, na maio-
ria, membros de familias tradicionais, 
americanos de "400 anos". Marchet-
ti, descendentes de italianos, sentia-se 
algo deslocado. Diz: "Eu era o token-
wop", o "carcamano simbólico". A-
pesar disso, subiu a altos postos. 

Marchetti explica que, ao entrar 
na CIA, assinou um contrato compro-
metendo-se a não revelar segredos da 
agência e que é baseado no dito que o 
Governo tenta sustar a publicação do 
livro pela Knopf. Mas Marchetti insis-
te em que não vai descrever ações da 
CIA, limitando-se a uma crítica (sic) 
"estrutural". 

Marchetti não é .de Esquerda. Em 
The Rope-Dancer, o protagonista, 
Paul Franklin, em parte baseado no 
autor, apesar de desiludido com a 
CIA, expressa o maior desprezo pelos 
radicais de Esquerda, "os barbudos, 
os cabeludos e nus fedorentos". Mar-
chetti amava a CIA, que supunha um 
bastião da defesa da democracia. Can-
sou-se, porém, da retórica da Guerra 
Fria e (sic) da "inépcia, da CIA". O-
to-o textualmente: Eles (a CIA) são 
capazes de dominar um país meia 
confecção na América Latina, uma 
ditadura africana ou asiática onde o 
diabo perdeu as botas (God-forsaken 
countnes), mas, quando se trata dos 
soviéticos e chineses, fracassam total-
mente. Todo mundo sabe disso lá 
dentro, daí essa mania de segredi-
nhos. Não querem que o povo ameri-
cano, que pára as contas do desperdí-
cio que é a CLA, saiba a extensão do 
nosso fracasso contra a URSS e Chi-
na . 

Marchetti diz que não está à altu-
ra de Daniel Ellsberg, o homem dos 
documentos do Pentágono. Nisso está 
sendo ingênuo ou se fazendo de ino-
cente. Os documentos do Pentágono, 
afinal, nada revelaram de novo. Ape-
nas confirmaram oficialmente o que 
os críticos da guerra vinham dizendo. 
Já o que Marchetti tem a declarar, 
caso ganhe na Corte Suprema, terá re-
percussão muito maior aue a crônica 
do envolvimento dos EUA na Indo-
china. 

A "bomba" Marchetti é a seguin-
te: ele diz que provara que a CIA gas-
ta somente 10% do orçamento na co-
leta de informações (Inteligência), 
não cumprindo, portanto, as finalida-
des para que foi criada pelo Congres-
so, em 1947. 25% são consumidos em 
despesas administrativas e várias. Os 
restantes 65% financiam a subversão 
em países estrangeiros. E a última 
"rubrica de despesas" que motivou o 
processo EUA x Victor Marchetti. 
Não interessa obviamente aos EUA e 
à CIA que os paises aliados e clientes 
conheçam a face oculta do interven-
donismo americano no exterior. Mar-
chetti afirma que tem todos os do-
cumentos relevantes para provar que 
a CIA intervem em todas as nações na 
órbita dos EUA. 

Marchem estava tão ligado emo-
cionalmente à CIA que voltou para 
casa chorando, no dia em que se de-
mitiu. Se ele conseguir publicar o li-
vro muita gente mais chorara, . 

i 
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Nas eleições realizadas na semana 
passada no Canadá, o Partido Libe-
ral, do primeiro-ministro Pierre 
Elliott Trudeau, perdeu sua vantagem 
em relação ao Partido Conservador, o 
qual ficou com uma cadeira a mais do 
que o PL na Câmara dos Comuns. Es-
te artigo dá um perfil do chefe do 
Partido Conservador do Canadá, 
Robert Stanfíekl. 

Os lábios finos, encimando um 
queixo voluntarioso, podem dar ao 
rosto alongado e austero todas as ex-
pressões que se transmitiram por vá-
rias gerações de britânicos: o meio 
-sorriso altivo, o riso contrariado, os 
lábios apertados falsamente indecisos, 
uma aparência de descontentamento 
que nunca chegaria à irritação. 

Nascido a 11 de abril de 1914 em 
Truro, na Nova-Escócia, a mais rica 
das províncias marítimas, a mais pró-
xima da Inglaterra por seus costumes 
e por seu passado, Robert Stanfield, 
chefe do Partido Conservador do Ca-
nadá, concilia um enraizamento "pro-
vincial" evidente em toda a sua pes-
soa a uma consciência aguda de suas 
responsabilidades de homem político 
de envergadura nacional 

"Comervador-progressistá" 

Seguindo a tradição de engaja-
mento político de sua família (o pai, 
Frank Stanfield, depois de ser depu-
tado no Parlamento de Halifax, foi 
vice-governador da Nova- Escócia), 
Robert Stanfield liderou o Partido 
Conservador, em 1956, na tomada do 
governo provincial da Nova-Escócia, 
há vinte e quatro anos ocupado pelo 
Partido LiberaL Um de seus colabora-
dores descreve-o nessa época como 
um "conservador-progressista", insis-
tindo no seu lado 'progressista". 

Essa apelação ambígua, que é a do 
Partido Conservador canadense atual, 
corresponde especialmente bem, tudo 
i n d i c a , ao temperamento de 
Stanfield, o homem da concessão e 
da posição intermediária. Quando, 
em 1967, o Partido Conservador quis 
se desfazer de John Diefenbaker, o 
"velho chefe", sete candidatos se 
apresentaram, cada um apoiado por 
sua região. Stanfield foi eleito afinal, 
porque parecia ser o mais apto a com-
preender e respeitar as particula-
ridades de cada província. E já pro-
vou, na Nova-Escócia, sua habilidade 
para os negócios públicos. Os cinco 
anos passados na oposição permiti-
ram-lhe demonstrar seu talento re-
conciliador: conseguiu levar ao es-
quecimento as discórdias provocadas 
pela derrota de John Diefenbaker. As 
eleições de 1972 mostraram que ele 
sabia levar seu partido à vitória, ape-
sar do brilho e do charme de um 
adversário como Pierre Elliott 
Trudeau. 

"Velho tartaruga" 

O estilo de Stanfield é todo de 
discrição, o que não exclui a eficácia. 
Jurista diplomado pela Universidade 
de Harvard, uma de suas primeiras 
decisões, ao tornar-se chefe do par-
tido conservador do Canadá, foi ins-
crever-se num curso de francês inten-
sivo. Mesmo que ele não domine per-
feitamente a língua que decidiu 
aprender aos cinquenta e três anos, 
hoje, quando hesita ou tropeça nas 
palavras, já não se sabe se está tendo 
alguma dificuldade com o francês ou 
fingindo ignorância para escapar a 
uma pergunta embaraçosa. 

A campanha eleitoral de 1972 
permitiu-lhe revelar uma caracterís-
tica que a maioria dos canadenses 
desconhecia: o humor. Quando in-
terrrogado sobre sua falta de "caris-
ma" comparado à personalidade mais 
atraente de Trudeau, aquele que os 
jornalistas mais irreverentes chamam 
de "ve lho tartaruga" respondeu: 
"Acho que chegou o momento do 
Canadá ter um chefe da> oposição 
carismático". 
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Eleições americanas: 
nem George nem Dick 

A campanha das eleições presidenciais americanas desta 
st mana foi tão desanimada quanto a que se desenrolou re-
centemente no Canadá. As negociações a respeito da paz no 
Vietnã neutralizaram os debates em torno deste assunto, 
que, em outras circunstâncias, fora o núcleo da disputa en-
tre o Presidente que sai, Richard Nixon, e o indicado pela 
convenção democrática, Senador McGovern. A corrida en-
tre os dois rivais, segundo as últimas sondagens de opinião, 
apresenta uma constante vantagem para Nixon. A posição 
oe McGovern melhorou ligeiramente no, decurso das últimas 
semanas. Neste momento encontra-se de novo em baixa. O 

instituto Louis-Harris, realizando uma enquete numa faixa 
representativa da população americana em idade de votar, 
entre os dias 24 e 26 de outubro, deu a Nixon 60% dos 
sufrágios, contra 32% do adversário. 

Será possível, ainda, uma surpresa de última hora? A 
ocorrer, seria maior até que a vitoria de Truman, em 1948. 
Estas eleições de 7 de novembro não nos dirão tudo, porém, 
sobre os Estados Unidos. O país enfrentará, antes do bicen-
tenário da declaração de independência, em 1976 - ano de 
novas eleições presidenciais - decisões bem mais com-
plexas. 

Mal desponta o sol, N. Iorque re-
vela seus odores; e suas obsessões: 
desta vez tivemos de mofar duas ho-
ras diante do guiché de passaportes 
para passar ao balcão das bagagens. 
Não se tratava de nenhuma formali-
dade nova, mas simplesmente de 
maior vagar na realizaçao das antigas. 
Uma greve perfeita. Os avisos nos 
lembravam gentilmente que cada um 
cuidasse de ài. "Patience, please! A 
drugfree America comes first!" (pa-
ciência, por favor! Uma América livre 
de drogas antes de tudo!) É como se 
nos dissessem que ficando nos nossos 
países, a América se sentiria melhor. 

Algumas horas de conversa com 
amigos nova-iorquinos dissipam esta 
última idéia: os americanos, entre eles 
próprios, não se consideram grande 
coisa. Todos tem suas lamúrias a exi-
bir: um foi assaltado três vezes se-
guidas, o outro coloca cinco ferrolhos 
em casa (a sabedoria consiste em dei-
xar que o nervosismo do arrombador 
feche os três primeiros, deixados in-
tencionalmente abertos). A conta dos 
assaltos, dia e noite, já se perdeu. 

Neste como em outros casos não 
há qualquer mistério: quatro de cada 
cinco delinqüentes nunca são agarra-
dos. A proporção é "estimulante"; 
Com Nixon, a ajuda financeira às po-
lícias estatais não cessou de aumentar 
(658 milhões de dólares em 1969, 
1 444 em 1971), sem que este refor-
ço tenha feito baixar a delinqüência. 

Paralelamente as agências parti-
culares, encarregadas da proteção de 
bens e pessoas, se multiplicaram (seus 
efetivos: várias centenas de milhares 
de guardas e detetives), sem maior re-
sultado que o de transformar as casas 
dos ricos em verdadeiros campos for-
tificados. Em cada aeroporto uma 
"porta eletrônica" detecta antes do 
embarque o objeto metálico no bolso 
do viajante-pirata-do-ar em potencial 
Ninguém escapa à prova. A menor 
bolsa deve ser aberta aos homens da 
segurança aérea, que aliás se desempe-
nham da sua tarefa com um sorriso e 
sem maior esforço. 

Depois de quatro anos deste re-
gime, compreende-se que a verbor-
ragia sobre o tema "Law and order" 
tenha perdido o charme. A rua não é 
mais 4 segura" sob um presidente re-
publicano como sob seus antecessores 
democráticos, em período de calma-
ria social mais que na época das gran-
des rebeliões dos anos sessenta. No 
domínio da ordem pública, o progres-
so é imperceptível de um decenio pa-
ra o outro. Talvez se dê o mesmo em 
muitos outros, o que explicaria a 
atonia da campanha eleitoral "Há os 
que tem medo de McGovern e os que 
tem medo de Nixon", disse-nos uma 
pessoa que não sabia a quem apoiar. 
Se fosse assim, a disputa teria feito 
barulho. Ora, ela não desperta nem 
debates nem paixões. O segundo 
mandato de Nixon lhe foi conferido 

Alain Clément 

previamente; da mesma forma não há 
qualquer discussão, no momento, 
sobre a possibilidade de uma ascen-
ção democrática em 1976. Então, por 
que se abalar? 

De fato, o presidente que sai nada 
tem de eletrizante. Ele o sabe e tira 
partido disso. Seus compatriotas, 
também Ele tem mesmo alguma coi-
sa de friamente impessoal que afasta 
de si tanto a adulação quanto o res-
sentimento, à parte os inesquecíveis 
acidentes de vinte e tantos anos atrás. 
Seus méritos como seus fracassos não 
afetam sua cota de amor. Procura-se 
em vão uma "América de Nixon". 
Suas tiradas mais espetaculares, em 
Pequim, em Moscou, no Vietnã, pre-
param a cama onde futuramente se 
deitarão os democratas. Daqui por 
diante não há mais tabus para um 
presidente americano. 

Enfim, se pode perguntar se 
Nixon não contribuiu para descentra-
lizar - ou, ao menos, para "secul> 
rizar" - a própria magistratura pre-
sidencial Nao há dúvida que ele rein-
troduziu a postura presidencial — 
proscrita por Jonhson - na Casa 
Branca. Ele mesmo é sempre, não ele-
gante, mas bem posto; esta concessão 
a etiqueta consegue agradar ao grande 
público, pois traduz uma preocupa-
ção de "dignidade" pequeno-bur-
guesa. Ele não está lançando um esti-
lo novo, contrário ao descolorido 
americano, mas fixando o passado. 

Ademais, Nixon não é o tipo de 
personalidade capaz de prolongar sua 
autoridade segura de chefe de Estado 
com uma "liderança" calorosa e vi-
brante. Neste sentido ele é talvez o 
primeiro presidente americano pura-
mente "funcional". Continuará assim 
mesmo, nos "quatro anos mais" (four 
more years) que seus partidarios re-
clamam para ele. Não catalisará uma 
"nova maioria", amálgama de fiéis do 
Grand Old Party, transfugas democrá-
ticos, jovens quadros, sulistas ofendi-
dos e nortistas insatisfeitos. Deixará o 
poder sem testamento. 

E o senador McGovern? O que 
lhe aconteceu? Em setembro último, 
a edição mensal das grandes empre-
sas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fortune, predizia que a "onda" 
que o conduzira à candidatura não 
deixaria mais que "marolas" atrás de 
si, "alargaria o perímetro do debate 
nacional, fazendo recuar talvez, assim, 
os limites de uma eventual mudança 
social". A longo prazo, ^ue sabemos 
nós? De imediato, esta claro que, 
unanimemente, ele "decepcionou". 
Continua enigmático o contraste en-
tre o dinamismo das "primárias", a 
toque de tambor (embora Humprey 
tivesse feito mais barulho que seu ri-
val), a conquista da convenção, e, de-
pois, a queda, uma mistura de temeri-
dade e timidez que marcaram sua 
campanha contra Nixon. O que lhe 
terá faltado para inspirar confiança? 
Os ingredientes imponderáveis que se 

chamam, ao acaso, carisma, aura, bri-
lho? Como, se durante as "primá-
rias" ele demonstrou não ser intei-
ramente desprovido deles? 

* 
Parece que, no fundo, McGovern 

antes de perder a eleição, perdeu uma 
substância básica. Como pode ele es-
perar a vitória unindo apenas negros, 
insatisfeitos, a juventude e os inte-
lectuais? Esta gente sempre foi uma 
minoria do eleitorado americano -
uma minoria suspeita além disso, pro-
vocando facilmente união contrária 
dos elementos mais conservadores e 
prósperos da população! É surpreen-
dente que uma verdade estatística tão 
flagrante não tenha entrado nos cál-
culos do candidato democrata. 

Ao dirigir-se aos marginais, aos 
deserdados da sorte, aos idealistas, 
McGovern não esperava, certamente, 
se bastar com esta clientela. O objeti-
vo da sua campanha era ampliar sua 
audiência por contágio reivindi-
catório, fazendo as camadas que se 
consideravam remediadas, livres das 
intempéries econômicas tomarem 
consciência de que eram tão vítimas 
do sistema injusto quanto os pobres e 
desclassificados "oficiais". Esta toma-
da de consciência aconteceu, mas pe-
lo avesso. Os explorados, insensíveis à 
sua exploração, temeram por sua frá-
gil posição. Seria preciso, realmente, 
para consolidá-la, ingressar no túnel 
das obscuras reformas propostas por 
McGovern? A resposta está nas pes-
quisas de Opinião. De maio a setem-
bro, a popularidade de Nixon entre 
os eleitores que ganham anualmente 
10 mil dólares ou mais cresceu de 50 
para 70%. 

Que as pessoas prósperas votem 
pelo statu quo e não por "mudanças 
sociais" não surpreende ninguém. 
Mas que os necessitados, filhos de ou-
tros mais necessitados ainda (10 mil 
dólares para uma família típica de 
quatro membros representa um míni-
mo vital), façam, tranqüilamente cau-
sa comum com os grandes interesses 
(aos quais Nixon reservou milhões de 
dólares em isenções fiscais) é um fe-
nômeno desconcertante. Está, aliás, 
na ordem das coisas que estes inte-
resses, cujos administradores se divi-
dem tradicionalmente entre democra-
tas e republicanos, tenham cortado as 
verbas de McGovern. "Ê muito sim-
ples, confiou-nos um observador bem 
situado para conhecer estes círculos. 
- Depois de oscilarem tanto tempo 
entre seus pendores "liberais" e seus 
instintos conservadores, estes genero-
sos doadores puderam enfim juntar 
sua consciência com seu talão de che-
ques". Este pífio desabafo é a última 
palavra da situação? O desprezo por 
McGovern significa que a sociedade 
americana se enrijeceu na imobilida-
de? Ou que suas categorias e seu vo-
cabulário políticos já não são capazes 
de captar a variedade das aspirações e 
tendências nacionais? 
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Quem faz 
os mitres 

Michel Tatu 

Pode parecer incongruente, logo 
agora que se aproxima m n a j M X tão 
e s p e r a d a p e l o s m i l h õ e s de 
indochineses, perguntar-se quem "ga-
nhou". Depois de tantos anos de 
guerra bastaria constatar« que a 
afinal, ganhou. Talvez não srf " 
procurar saber quem fez o mma 
torço, isto é, qual o lado que fez 
concessões em relação as suas 
ções anteriores. O estudo dos 
mentos que vem sendo elaborados há 
um ano, notadamente as posições to-
madas pelo G.R.P. e Hanoi de nm la-
do, e pelos EUA do outro, não deixa 
dúvidas: foi o lado comunista. 

É verdade que não foi difícfl sua-
vizar as posições assumidas a 1- de 
julho de 1971 pela Sra. Bmh, poste-
riormente "esclarecidas" em dois 
pontos. Eram as mais "duras" posá-
veis. E se os sete pontos t i i tnuu sido 
aceitos por Nixon? O 
então o seguinte: enquanto os EUA 
começam a repatriar suas tropas, o 
presidente Thieu pede demissão: sur-
ge uma "nova administração" aue se 
pronuncia pela paz, a independência 
e a neutralidade. O G.R.P. mostra 
que só a demissão de Thieu não bas-
ta: é preciso "desmantelar sua máqui-
na opressora, por fim à política de 
pacificação, etc. Nesse estágio, já ca-
taríamos no fim do regime atual em 
Saigon e sua substituição por um po-
der amigo, privado da ajuda america-
na. 

O G.R.P. tentaria então um gover-
no de colizão, de "concórdia nacio-
nal, a fim de preparar eleições. Num 
clima de paz? Dificilmente, pois o 
cessar-fogo não teria sick> declarado. 
Só se o govêrno de concórdia nacio-
nal estivesse formado e as eleições 
anunciadas. Por outro lado, as pres-
sões militares, a saber, as ofensivas da 
F.N.L. e das tropos norte-vietnamitas 
- que seriam as únicas forças organi-
zadas no país depois que a máquina 
"de opressão" tivesse sido desmante-
lada - continuariam a pesar sobre es-
tas "negociações". Eis o que Hanóá 
chamava de não separação da solu-
ção política da solução militar" e 
Kissinger batizaria de "imposição de 
um govêrno comunista no vietnã do 
Sul 

Hoje o cenário mudou. O acordo 
em nove pontos revelado por Hanói 
comporta, na verdade as y-guintc.» 
mudanças: 

(1) - O Calendário Inverteu-sa -
O cessar-fogo, em vez de vir no fim 
do processo de solução política, vtm 
na frente, simultaneamente ao início 
da retirada americana. E bem verdade 
que, no dia do cessar fogo, america-
nos e vietnamitas já estão de acordo 
sobre o que os nove pontos chamam 
de "princípios para a realização dos 
direitos de autcKleterminação da po-
pulação sul-vietnamita", com regras 
muito precisas. Mas as forças não co-
munistas gozarão também dentro des-
se quadro, de uma liberdade de ação 
bem superior à reconhecida pelos sete 
pontos de 1971. Acrescentemos que, 
mesmo distinguindo mais nitida-
mente que seus parceiros as questões 
militares das questões políticas, 
Nixon mostrava no programa anterior 
estipulações bem mais rígidas, chegan-
do a prever o sucessor de Thieu. 

Finalmente o G.R.P. não se refe-
ria, nos sete pontos, a um controle 
internacional das eleições, mas so-
mente a uma "garantia interna-
cional". Hoje esse ponto figura no 
acordo Le Duc Tho-Kissinger mais ou 
menos nos mesmos termos das pro-
postas americanas de janeiro. Por seu 
lado, Nixon desistiu de uma eleição 
presidencial As eleições designarão 
um parlamento que formará um go-
verno. 

(2) Thieu fica no podar, o que é 
mais do que Nixon esperava, e haverá 
um organismo tripartite encarregado 
de organizar as eleições e de pressio-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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nar tanto o G.R.P. quanto a adminis-
tração de Saigon a se conformarem 
com os acordos concluídos. 

(3) As questões militares são 
também regulamentadas, pelo menos 
no papel, de maneira muito mais sa-
tisfatória para os Estados Unidos e 
seus aliados de Saigon. £ bem verda-
de que os americanos fizeram uma 
concessão importante, senão hoje (ela 
já constava dos oito pontos de 
Nixon), pelo menos em relação a cer-
taŝ  posições tomadas antes e mesmo 
após esta data: enquanto os Estados 
Unidos devem retirar suas tropas do 
Sul no prazo de dois meses, não foi 
feito o mesmo pedido ao Vietnã do 
Norte. Todavia esta última questão 
será abordada por Saigon e o GRP e 
medidas de redução dos efetivos se-
rão previstas. Poderemos deduzir que 
uma cifra análoga foi combinada em 
segredo para os efetivos nortistas? 
Não seria despropositado supô-lo. Em 
todo caso, os sete pontos do GRP 
eram muito mais evasivos, pois dei-
xavam a discussão desta questão às 
diferentes partes vietnamitas "confor-
me a situação de após guerra*'. Por 
outro lado, esta questão diria respeito 
ao govemo de concórdia nacional 

criado depois do cessar fogo, e não à 
administração de Saigon, mesmo des-
mantelada. 

Outro ponto importante: o exér-
cito do presidente Thieu não será 
completamente abandonado pelos 
americanos, já que poderá substituir 
suas armas e munições "usadas ou es-
tragadas". No sentido inverso, a proi-
bição de introduzir no Vietnã do Sul 
tropas e armamentos novos dá a esse 
uesmo exército um motivo de espe-
rar que o outro exército não será re-
forçado por infiltrações vindas do 
Norte. Hanói dá aqui um grande pas-
so em direção ao sexto ponto do 
presidente Nixon, segundo o qual 

não haverá, no quadro do cessar fo-
go, nenhuma nova infiltração de for-
cas externas em qualquer país da 
Indochina." 

4) A questão dos prisioneiros tam-
bém evoluiu. Sem contar com os pilo-
tos americanos, dos quais ninguém ti-
nha dúvida que seriam libertados 
mais cedo ou mais tarde após a con-
clusão de um acordo, o verdádeiro 
problema era o dos prisioneiros polí-
ticos, em número infinitamente 
maior, detidos no Sul. Os sete pontos 
do GRP eram aliás muito explícitos a 

esse respeito, exigindo a libertação 
das "pessoas presas por razões políti-
cas", a destruição dos campos de coiv 
centração, etc. O último acordo é 
mais restritivo, já que fala da "entre-
ga de todas as pessoas capturadas e 
detidas das diferentes partes*'. Seria 
preciso concluir que haverá somente 
uma troca dos diversos prisioneiros 
pertencentes a um dos campos ofi-
cialmente filiados ao acordo - prisio-
neiros vietcongs e norte-vietnamitas 
no Sul, americanos e sulistas no 
Norte, - e que os oposicionistas da 
"terceira força" seriam abandonados 
a sua sorte? O único ponto, pouco 
consolador para essa última categoria 
de detentos, é a referência do quarto 
ponto ao "exercício das liberdades 
democráticas". 

Todas estas concessões explicam 
porque Kissinger qualificou de 
extremamente importante e funda-

mental" o projeto proposto a 8 de 
outubro por Le Duc Tho, cujas idéias 
básicas foram retomadas num acordo 
publicado por Hanói a 26 de outu-
bro. Também explicam porque 
Kissinger fixaria uma data para as-
sinar e fazer entrar em vigor esse pro-
jeto. 

Como explicar a mudança de ati-
tude dos norte-vietnamitas? Tudo le-
va a crer que o projeto de I o de julho 
de 1971 tenha coincidido com um 
período de grande otimismo em 

Hanói: desejando fazer frente à parti-
da de pingue-pongue sino-americana, 
os dirigentes soviéticos aproxima-
ram-se mais dos seus aliados norte 
-vietnamitas, liberando-lhes armas 
mais pesadas e modernas do que 
aquelas entregues até então. O mate-
rial chegava a Haiphong, os preparati-
vos da grande ofensiva da primavera 
podiam começar. Era natural que as 
posições tomadas na negociação fos-
sem "duras". Endureceram-se mais 
ainda com as "determinações" de fe-
vereiro, lançadas na véspera da ofensi-
va. 

No entanto, os meses seguintes 
trouxeram decepções: o exército do 
Sul não caiu o suficiente para que se 
pudesse contar com os combates co-
mo rodada decisiva antes das eleições 
americanas; a réplica veemente do 
presidente Nixon e as sondagens favo-
ráveis a sua reeleição abriam a pers-
pectiva de mais quatro anos de bom-
bardeios e de bloqueio; finalmente os 
dois grandes aliados, soviéticos e chi-
neses disputavam a normalização de 
suas respectivas relações com 
Washington, ao mesmo tempo que, 
muito provavelmente os aconselha-
vam a terminar a ofensiva. 

Antes das eleições americanas. A 
decisão estava tomada desde o final 
de agosto: a declaração do GRP de 11 
de setembro apressaria o desenvolvi-

mento das negociações, do contrário 
corria-se o risco de ter que negociar 
com um presidente americano reelei-
to por quatro anos, por conseguinte 
mais inflexível Hanói julgou necessá-
rio tomar como testemunho a opi-
nião mundial para impedir que Nixon 
pudesse mais tarde lançar dúvidas so-
bre o acordo Le Duc Tho-Kissinger. 

Dito isso o acordo está longe de 
ser uma capitulação do Norte e com-
preende-se as reservas do presidente 
Thieu. O acordo que lhe e proposto 
não significa mais o esmagamento pu-
ro e simples prometido há um ano. 
Por outro lado, significa a partilha do 
poder, o abalamento de todo um me-
canismo incontrolável, em resumo, 
um salto no escuro. De imediato, o 
acordo implica em que um terceiro 
Vietnã vai fazer sua aparição legal 
com os territórios encravados manti-
dos pela F.N.L., tanto no mapa polí-
tico como no terreno, em detrimento 
do Vietnã do presidente Thieu, que 
será obrigado a aceitar o cessar fogo, 
já que nada é mais aleatório que o 
controle de uma cidade. 

De qualquer maneira, é preciso 
que haja um perdedor. Os comunistas 
também se arriscaram ao aceitar um 
combate político, quando há um ano 
achavam que todas as chances esta-
vam do seu lado. Mais cedo ou mais 
tarde também o general Thieu será 
obrigado a correr sérios riscos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 FUTURO DA PAZ DOS IEM ENS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÊxodo de judeus 

Soviéticos 
Durante o mês de outubro, 3.600 

judeus, entre eles novecentas crian-
cas, foram autorizados a emigrar para 
IsraeL Esse número é o maior'até ago-
ra registrado em um mês. Desde o iní-
cio do ano, cerca de 26.000 pessoas 
receberam visto de saída. Existem 
contudo judeus que, não se adaptan-
do às condições de vida de IsraeC vol-
taram para a Rússia. Vinte e quatro 
deles passaram recentemente por Vie-
na. 

Em Tel-Aviv, o jornal Maariv pu-
blicou uma apreciação da entrevista 
concedida a 26 de outubro, em Mos-
cou, por porta-vozes soviéticos, a 
uma delegação de judeus russos que 
tinham assinado uma carta aberta ao 
governo da URSS, perguntando por 
que a emigração para Israel estava in-
terditada. 

As autoridades soviéticas estavam 
representadas por Bóris Chumiline, 
vice-ministro do Interior, e pelo coro-
nel Andrei Varain, chefe do departa-

1 mento de vistos de saída. 
Chumiline começou dizendo que 

a política seguida pelo governo con-
sistia em tratar dos pedidos de imigra-
ção, individualmente, e que o pedido 
de uma delegação não tem valor. 

Explicou, também, que os judeus 
não podiam emigrar, quando sua par-
tida "feria a defesa ou os interesses 
da URSS". "É por isso, disse ele, que 
não autorizamos a partida de pessoas 
pertencentes às forças armadas, que 
adquiriram recentemente uma profis-
são ou que trabalharam por muito 
tempo numa empresa nacional. Estes 
últimos precisam se demitir de seus 
postos e exercer outra atividade antes 
de serem autorizados a deixar o 
país". 

O vice-ministro recusou-se a dar 
detalhes da lista dessas empresas na-
cionais. Também disse: "Os prazos 
não podem ser fixados. Não somos 
obrigados a informar, mas já que vo-
cês insistem, podemos adiantar que 
alguns de vocês terão que esperar vin-
te anos". 

No fim do encontro, Simov, um 
dos membros da delegação, disse: 
"Ouvimos o camarada vice-ministro, 
durante meia hora. O senhor falou 
bastante dos 'interesses' do Estado, 
mas também é seu dever falar 'dos 
direitos dos cidadãos', pois o respeito 
destes também é do interesse do Esta-
do. Agradecemos a meia hora que nos 
concedeu, mas lastimamos que ela te-
nha sido desperdiçada". 

A paz chegou às fronteiras das 
duas Repúblicas do Iêmen tão brusca-
mente como a guerra, em 26 de se-
tembro. Os irmãos inimigos da Repú-
blica Árabe do Iêmen (ao norte, capi-
tal Sanaa) e da República Democrá-
tica Popular do Iêmen (ao sul, capital 
Aden) não se contentaram em baixar 
as armas. Para grande surpresa dos 
observadores, pretendem assinar no 
Cairo um acordo prevendo, daqui a 
um ano, a reunificação total dos dois 
Estados. Os respectivos chefes devem 
se encontrar em Tripoli no final de 
novembro. 

Esse resultadp é um sucesso diplo-
mático da Liga Árabe, e de seu secre-
tário geral adjunto, Selim El Yafi, 
sírio de formação francesa, presiden-
te da comissão que assegurou a me-

"O GENERAL SADEK 
SOB VIGILÂNCIA 

DOMICILIAR" 

Segundo o jornal libanês Al Anuar 
(pro-egípcio), que cita "fontes fide-
dignas ', o general Sadek, demitido de 
suas funções de ministro da guerra do 
Egito a 27 de outubro, estaria sob vi-
gilância domiciliar em sua casa de 
Zamalek. 

Al Anuar afirma que a "demis-
são" constitui, na realidade, uma 
"queda em desgraça" e diz que ela foi 
acompanhada pela expulsão de uma 
centena de oficiais - alguns dos quais 
de alta patente — que se opunham a 
qualquer normalização de relações yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

NOTAS DA SEMANA 

DAMASCO - Em Damasco, cal 
cula-se que os ataques da aviação isra-
elense contra a Síria mataram cem 
pessoas e feriram igual número, entre 
crianças, mulheres e velhos. Igno-
ram-se, contudo, as perdas causadas 
pelo bombardeamento de um quartel 
sírio, no dia 31 *de outubro, nas pro-
ximidades da fronteira libanesa. Os 
alvos dos bombardeios", afirma 
Joseph Tekoah, representante perma-
nente de Israel na ONU, "eram bases 
terroristas e não localidades civis". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DAMASCO - "Serão rejeitadas 
todas as manobras que possam ser fei-
tas pela Alemanha Ocidental ou pelos 

diação entre Aden e Sanaa. O resulta-
do obtido é ainda mais surpreendente 
quando se conhecem os interesses em 
jogo e o abismo ideológico que separa 
os dois Iêmens. Pode-se perguntar se 
esse sucesso da diplomacia não é uma 
vitória de Pirro. 

No momento em que o jogo estra-
tégico das grandes potências tende a 
se deslocar das bordas do canal de 
Suez para as margens do Golfo Pér-
sico, que possui mais da metade das 
reservas mundiais de petróleo, a guer-
ra entre Aden e Sanaa refletia a com-
petição entre Washington e Moscou 
para assegurar, através de seus clien-
tes locais, suas presenças nesse 
setor-chave, que pode se tornar um 
dos pontos quentes do mundo nos 
próximos dez anos. 

com a URSS. O jornal chega mesmo a 
qualificar o conjunto das medidas to-
madas pelo presidente Sadat contra 
os militares recalcitrantes de "golpe 
de Estado branco". 

No Cairo, Ihsan Abdel Kuddus, 
amigo pessoal do chefe de Estado e 
editorialista do jornal Al Akhbar, diz 
que o general Sadek foi "afastado" 
porque não executava as ordens do 
presidente Sadat Abdel Kuddus re-
vela que, durante uma reunião do 
conselho supremo das forças arma-
das, no dia 24 de outubro, sob a pre-
sidência do presidente Sadat, o gene-
ral Sadek tinha sido censurado por 
"não ter transmitido a determinadas 
unidades do exército as diretrizes do 
chefe de Estado" e por "se ter 
recusado a por em prática outras de-

Estados Unidos, para obter a extradi-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S~o dos dois autores do seqüestro do 
)eing da Lufthansa, no ultimo do-

mingo, ou dos três palestinos liberta-
dos das prisões de Munique" - decla-
rou em Damasco, no dia 1.° de no-
vembro, o ministro líbio das Relações 
Exteriores Mansur Al Kokya. Comen-
tando estas declarações, um porta-vo: 
do Departamento de Estado, en. 
Washington, disse que os Estados 
Unidos nunca tiveram a intenção de 
pedir à Líbia a extradição dos 
fedayin. 

WASHINGTON - Para compreen-
der melhor o nervosismo dos que es-
tão no poder em Saigon, vale a pena 
referir-se a uma entrevista concedida 
pelo presidente Thieu a nosso colega 
de Newsweek" , Arnaud de 
Borchgrave, cujos fragmentos estão 

Para o rei Faiçal, jansenista do Islã 
e campeão da luta contra o comunis-
mo e o ateísmo, o governo marxista 
de Aden devia ser exterminado, por-
que representava, juntamente com os 
revoltosos de Dhofar, o fermento da 
subversão e um trampolim para a pe-
netração soviética e chinesa. Pre-
ocupado^ em assegurar sua hegemonia 
na Península Arábica, o soberano 
procurou ter os mesmos interesses 
que as companhias petrolíferas ame-
ricanas. Também nao diminuiu sua 
ajuda - em dinheiro e armas - ao 
Iêmen do Norte, enquanto os russos 
ajudavam Aden, que os britânicos, no 
tempo de seu esplendor imperial, 
transformaram em ponto de reveza-
mento na rota das índias e num bas-
tião dominando o golfo de Oman, na 
entrada do Mar Vermelho. 

cisões presidenciais". O artigo acres-
centa que o presidente Sadat tinha 
declarado recentemente perante a As-
sembléia do povo que não poderia 
mais tolerar a negligência da parte de 
pessoas que ocupam altos postos, nes-
tas circunstâncias extremamente deli-
cadas". 

O editorialista egípcio desmente 
as informações de Beirute, segundo as 
quais os conselheiros militares sovié-
ticos voltariam ao Egito. Entretanto, 
o Daily Telegraph, num despacho do 
Cairo, insinua que um número limi-
tado de técnicos russos viriam para o 
Egito "para assegurar o funciona-
mento do dispositivo de defesa 
anti-aérea no canal de Suez e no Cai-
ro •  

reproduzidos no número de 6 de no-
vembro da revista americana. 

"Foi com a visita aqui de Henry 
Kissinger que recebi a primeira indi-
cação de que um acordo acabava de 
ser concluído. Ponham-se no meu lu-
gar. Agora tenho de preparar minha 
opinião pública para uma situação to-
talmente inesperada. A menos que as 
tropas norte-vietnamitas se retirem 
parcialmente, não assinarei coisa algu-
ma." 

Resumindo, Washington se adian-
tou a um fato consumado e o general 
Thieu comecava a atrapalhar. Consi-
derando generoso ' o acordo 
Kissinger-Le Duc Tho, um alto fun-
cionário de Washington, impaciente 
com as reservas do presidente sul-
vietnamita, teria mesmo reclamado: 
"Mas pelo amor de Deus, as cláusulas 
estão melhores ainda do que ele me-
rece'" 

CESSAR-FOGO 
SEM FBANÇA * 

Jacques Amairic 

Ao contrário do que foi anuncia-
do na semana passada, a França não 
fará parte da comissão internacional 
de controle encarregada de fazer res-
peitar o futuro cessar-fogo no Vietnã. 
Essa informação foi confirmada por 
fonte americana geralmente bem in-
formada, e constitui uma surpresa na 
medida em que os meios americanos 
achavam muito provável, há apenas 
alguns dias, uma participação da 
França nessa comissão. Sempre por 
fonte americana, foi confirmado que 
somente quatro países farão parte da 
comissão: Indonésia, Canadá, Hungria 
e Polônia. Não é possível saber, no 
momento, se a França foi consultada 
e se recusou ou se, pelo contrário, na-
da lhe foi pedido. Uma outra comis-
são, da qual a França poderia partici-
par, deverá supervisionar a implanta- v 
ção de novas instituições. 

Por outro lado, informa-se em 
Washington que mais de mil observa-
dores desses quatro países partici-
pariam do controle do cessar-fogo. A 
América gostaria que esses observa-
dores já estivessem no Vietnã antes 
da cessação das hostilidades. Outro 
ponto que, para os americanos, deve-
ria ser objeto de novas negociações 
entre Kissinger e Le Duc Tho se re-
fere à presença, no Vietnã do Sul, de 
cerca ae 150 mil soldados norte-viet-
namitas. Os americanos desejariam 
obter a promessa, da parte de Hanói, 
de um repatriamento rápido de parte 
dessas tropas, mesmo que tal promes-
sa não conste do acordo, preto no 
branco. Os americanos também dese-
jariam fazer aceitar por Hanói a i,déia 
de um cessar-fogo geral para toda a 
Indochina, isto é, que se estendesse 
tanto ao Vietnã do Sul quanto ao 
Laos e ao Camboja. 

Ê completamente improvável -
diz-se na Casa Branca - que um acor-
do seja assinado antes das eleições 
americanas de 7 de novembro. Essa 
perspectiva não parece çrave aos diri-
gentes americanos que so temem uma 
conseqüência: a publicação por Hanói 
do texto completo do acordo Kis-
singer-Le Duc Tho. Uma tal publica-
ção, segundo se estima, poderia ter 
graves conseqüências para o futuro. É 
uma maneira de reconhecer que os 
Estados Unidos estão, sem dúvida, in-
teressados em modificar mais do que 
simples detalhes no acordo de Paris. 

o p i n i ã o com a edição brasileira do 
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ACUMULAÇÃO DO CAPITAL OU EXPANSÃO DO CONSUMO? 

Causas da crise chilena zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De que reclamavam os proprietá-
rios de caminhões chilenos, quando 
começaram sua greve arrastando tam-
bém comerciantes, médicos, enge-
nheiros, bancários, pilotos, e provo-
cando a mais grave crise já conhecida 
pela Unidade Popular? Seu protesto 
maior era contra o projeto de criação 
de uma empresa pública de transpor-
tes rodoviários, cuja concorrência te-
mem A maioria é realmente compos-
ta de pequenos empresários. Perten-
cem àquela categoria de chilenos que 
se sentiram ameaçados, desde novem-
bro de 1970, com o programa da Uni-
dade Popular, que pretende fundar 
um vasto setor de 4 propriedade so-
cial", ou em outras palavras, um capi-
talismo de Estado. 

Eles têm outros motivos de des-
contentamento. Começaram a criti-
car, em setembro, a falta de peças pa-
ra reposição e a ausência de pneus no 
mercado e começaram a pedir um 
reajuste de 169% de suas taxas de fre-
te, para compensar a inflação. O go-
verno, que reconhece que a alta de 
preços ioi de 30% em 1971 e de 
99,8% nos primeiros nove meses de 
1972, concedeu-lhes 120%. 

O setor de transportes rodoviários 
solicitou também o direito de impor-
tar diretamente o material de que ne-
cessita, em vez de recorrer à empresa 

^nacional e estatal de peças de reposi-
\ ^ ^ ã o para veículos, à qual acusam de 

caracterizar-se pela burocracia e inefi-
ciência. 

É também uma empresa estatal 
que fabrica os pneus no Chile. Seu 
diretor, membro do PC, admitiu que 
abastecimento do mercado é deficitá-
rio, não devido a problemas de pro-
dução que, segundo ele, aumentou, 
mas porque uma verdadeirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA razzia o-
correu no ano passado: as vendas au-
mentaram 54% em quatro meses, en-
quanto o parque automobilístico só 
cresceu 10% em dois anos. 

Uma greve política? 

Este não era o momento oportu-
no para a Unidade Popular anunciar a 
criação da primeira empresa estatal 
no setor dos transportes rodoviários. 
Tal decisão é compreensível num país 
onde o transporte das principais ri-
quezas (cobre e produtos alimenta-
res) depende de dezenas de milhares 
de pequenas empresas. Mas os pro-
prietários viram nisso uma ameaça de 
estatização total do ramo. Iniciaram 

*4Bde repente uma greve aue o governo 
qualificou de ''política*. Contudo, o 
presidente do Sindicato dos Proprie^ 
tários de Caminhões, Leon Vilann, é 
um antigo membro do Partido Socia-
lista, o partido de Allende. Ujna aná-
lise retrospectiva dos acontecimentos 
que procederam a greve (1) demons-
tra que qualquer movimento, daqui 
por diante, está arriscado a ser consi-
derado político". 

Por si só este quadro atual resume 
a situação do pais: resistência cres-
cente ao controle estatal na econo-
mia; impossibilidade de importar as 
peças de reposição necessárias; falta 
de divisas; os efeitos, hoje negativos, 
do delírio de consumo provocado no 
ano passado pelas altas de salários, e 
que explica a corrida para os pneus, 
como para outros artigos. Isso torna-
se bastante compreensível por se tra-
tar de classes populares. 

Para compreender os perigos da si-
tuação atual, é preciso lembrar a es-
tratégia da Unidade Popular. Esta, 
desde sua subida ao poder, tentou 
controlar os setores chaves da econo-
mia, para proporcionar ao Estado o 
excedente necessário ao aumento da 
capacidade produtiva do país; esfor-
ça-se por redistribuir a renda nacional 
- repartida de modo muito desigual 
como em todo o resto do continente 
—, por sêde de justiça social e porque 
o aumento do poder aquisitivo dos 
trabalhadores condiciona o reativa-
mento da atividade industrial; atual-
mente as empresas trabalham só com 
60 ou 70% de sua capacidade. 

Inflação: 120% em um ano 

A redistribuição da renda foi feita 
de dois modos: por uma elevação de 
salários bastante superior ao custo de 
vida, e sobretudo pela criação de du-
zentos e vinte mil empregos (o Chile 

Charles Vanhecke 

tem cerca de dez milhões de habitan-
tes), e o lançamento de "planos de 
mobilização" (construção e obras pú-
blicas) que ajudaram a reduzir o de-
semprego, mas provocaram um défi-
cit orçamentário financiado por uma 
"máquina de dinheiro": assim o meio 
circulante cresceu em 120% em 1971. 
Ao mesmo tempo, o governo conge-
lou os preços, para proteger o poder 
da compra recem-criado. 

O aumento da procura estimulou 
a expansão da produção industrial (+ 
14% em 1971). A taxa de crescimen-
to geral foi de 6%, contra 0,8% em 
1970. Mas a inflação monetária pro-
vocou um desequilíbrio entre a oferta 
e a procura, que não pode ser traduzi-
do abertamente por uma alta de pre-
ços, devido ao congelamento (imper-
feito, aliás) e que conduziu à escassez 
e ao mercado negro. Estes números 
são, na maioria, oficiais. Foram anali-
sados pela Faculdade de Ciências 
Econômicas da Universidade do Chile 
em seu último relatório semestral (2), 
onde se denuncia um outro efeito ne-
gativo do congelamento: reduziu as 
margens de lucros das empresas, e 
contribuiu para reduzir os investi-
mentos em 1971 ( - 7,7% em 1971), 
queda acelerada, no setor privado, pe-
lo temor dos dirigentes de empresa 
que vivem sob um regime de Frente 
Popular. 

Os economistas citados acham 
que a Unidade Popular sacrificou a 
acumulação do capital à expansão do 
consumo, e comprometeu sua políti-
ca de crescimento desde os primeiros 
meses. As previsões para este ano são 
de uma menor expansão industrial: 
8% em vez de 14%. A produção de 
cobre (80% das exportações) que ti-
nha aumentado 2,3% em 1971 teve 
ligeira redução durante o primeiro se-
mestre deste ano, segundo o World 
Bureau of Metal Statistics, de Lon-
dres. Allende anunciou, no início de 
outubro, que o aumento da produção 
agropecuária, que foi de 4 a 6% no 
ano passado, este ano seria de 1,1%. 

Economia semi-colonial 

A Unidade Popular precisa enfren-
tar também o carater semi-colonial da 
economia chilena: como muitos ou-
tros no Terceiro Mundo, o país preci-
sa exportar suas matérias-primas (co-
bre, ferro, nitrato) para conseguir as 
divisas necessárias à aquisição de ge-
neros alimentícios e artigos indus-
triais de primeira necessidade que não 
pode produzir devido ao seu subde-
senvolvimento. Sabe-se como são de-
siguais os termos de tal troca. 

O preço do cobre baixou de 23% 
no ano passado. A perda de divisas 
foi de 200 milhões de dólares, por 
um volume de exportação de um bi-
lhão e 147 milhões de dólares (3). A 
queda do valor das exportações acele-
rou-se durante os quatro primeiros 
meses deste ano. O embargo exigido 
pela companhia americana Kennecott 
contra o carregamento de cobre da 
mina de El Teniente - mina que ex-
plorava antes da nacionalização, a-
meaça entravar a comercialização do 
cobre. 

A baixa da cotação do "metal ver-
melho" e o aumento das importações 
(para responder à maior demanda) 
provocaram, em 1971, o maior défi-
cit já registrado na balança de paga-
mentos em vinte anos: 311 milhões 
de dólares. Déficit que seria de 660 
milhões de dólares no fim de 1972, se 
o Chile não tivesse obtido de seus cre-
dores do "Clube de Paris" um adia-
mento do reembolso de 260 milhões 
de dólares. 

"Não temos mais nem um dólar", 
gritou Allende numa reunião com os 
empregados da corporação de cobre, 
quando a greve se aproximava. Tendo 
esgotado, no ano passado, os esto-
ques de matérias-primas e as reservas 
de divisas do país, a Unidade Popular 
tenta nestes últimos meses frear a e-
missão de papel moeda, o que provo-
cou uma redução das atividades pú-
blicas e elevou ligeiramente o desem-
prego; tenta abandonar as taxas de 
câmbio artificialmente baixas, que le-
vam ao câmbio negro do dólar, além 
de provocar alta considerável dos pre-
ços. 

O laboratório das 
guerras do futuro 

Dominique Verguèse 

O governo foi também obrigado a 
restringir suas importações de bens de 
equipamento e de peças para reposi-
ção, cuja entrega, cada vez mais, é di-
ficultada pela espécie de "guerra eco-
nômica" encetada pelos antigos for-
necedores norte-americanos: ao em-
bargo da Kennecott, se ajuntam as re-
ticências dos bancos americanos, que; 
acreditando na falência do regime, "so 
concederam 32 dos 270 milhões de 
dólares prometidos em abril, sob a 
forma de empréstimos e créditos. O 
Banco Mundial praticamente suspen-
deu seus empréstimos há dois anos. 
Há quinze dias, Allende anunciou 
uma restrição severa de compras de 
bens de consumo no exterior: as im-
portações de carne de boi e de man-
teiga estão suspensas; a venda de car-
ne está açora limitada aos fins de se-
mana; açúcar e frango estão pratica-
mente racionados. "Devemos instau-
rar uma economia de guerra", disse o 
presidente chileno. 

Após os primeiros meses de eufo-
ria, o despertar é brutal. Era possível 
ter evitado os erros cometidos? Os 
economistas da Universidade do Chi-
le, no relatório mencionado, con-
cluem que a inflação da demanda e 
das despesas públicas não está forço-
samente ligada à realização do princi-
pal objetivo da Unidade Popular: o 
progressivo controle estatal sobre os 
principais meios de produção. São 
contra a idéia de que tal inflação seria 
o "preço necessário" da passagem ao 
socialismo. Admitem que uma redis-
tribuição da renda era necessária, mas 
isso não poderia ser realizado senão 
por reformas estruturais, e não pela 
emissão exagerada de papel moeda. A 
benevolência dos primeiros meses -
que se explica por razões eleitorais — 
tende a voltar-se contra aqueles que 
se queria favorecer: a inflação já atin-
ge as rendas fixas e os baixos salários, 
enquanto que os mais ricos organi-
zam um mercado de câmbio negro e 
se aproveitam da situação. 

O governo Allende encontra-se, 
nas últimas semanas, frente a uma es-
colha impossível: controlar mais os 
preços e aumentar a pobreza, devido 
ao desequilíbrio entre a oferta e a 
procura; ou aumentar os preços em 
detrimento dos mais pobres. Optou 
por uma solução intermediária: con-
gelou os preços de quinze artigos de 
primeira necessidade, deixando os ou-
tros subirem. Mas os comerciantes, 
que por duas vezes já entraram em 
greve, podem, sob pretexto de lucros 
insuficientes, sabotar a venda dos 
quinze generos escolhidos e arruinar a 
política governamental 

A política de estatização provoca 
igualmente inquietações. No entanto 
ela parece legítima: a intervenção pú-
blica na economia é antiga no Chile, 
devido à inércia do capitalismo nacio-
naL É grande a tentação de acentuar 
a intervenção para resolvér os proble-
mas do subdesenvolvimento. Contuj 
do, muitos chilenos, habituados há 
muito tempo à democracia política, 
acreditam que isso depende de um 
pluralismo econômico, da manuten-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Slo de um importante setor privado. 

ma série de dificuldades surgiram 
nas empresas públicas: insuficiência 
de novos administradores, sectarismo 
na escolha dos responsáveis, queda da 
produção devido a falta de estímulo 
ou de "consciência" necessárias. Es-
ses fracassos são fartamente explora-
dos pela oposição, que se aproveita 
também das dificuldades conjuntu-
rais. 

Por isso a Unidade Popular adiou 
a nacionalização das noventa e uma 
empresas inscritas em seu programa. 
Parece encontrar-se num círculo vi-
cioso, expresso da seguinte maneira 
pelos economistas da Universidade do 
Chile: "A solução dos problemas de 
conjuntura exige a consolidação rápi-
da do setor da propriedade social; 
mas a irrupção prematura destes pro-
blemas, com suas consequências polí-
ticas, torna difícil tal consolidação". 
Os universitários lembram que o "es-
quecimento da conjuntura" caracteri-
zou as administrações precedentes. 
Desta vez, porém, arrisca-se a ter um 
"preço econômico e político" muito 
pesado para a coalizão de esquerda 
no poder. 

"Quais são as lições que podemos 
tirar desta guerra? A primeira, creio 
eu, é que não podemos dissociar o 
inimigo de seu meio ambiente. A se-
gunda, é que quando descobrimos um 
alvo - seja um soldado vietcong, um 
caminhão ou uma ponte, - quase 
nunca conseguimos destruí-lo e o ini-
migo sempre pode reconstruí-lo. To-
dos os alvos importantes são de tama-
nho pequeno, ae pouco valor, evanes-
centes, escondidos, móveis, substituí-
veis. O Vietnã sabe utilizar o meio 
ambiente em seu proveito. A selva, as 
plantações de arroz, os rios e os ca-
nais, um povo bastante sofrido, com 
uma revolta alimentada durante gera-
ções, são os fatores que devemos en-
frentar. É preciso acrescentar ainda 
que: devemos aprender a lutar duran-
te a noite ( . . . ) . Talvez um dia haja 
pouca diferença entre o combate 
diumo e o noturno. Evidentemente o 
combate noturno exige uma aproxi-
mação nova, uma nova preparação e 
uma maneira nova de utilizar o com-
bate." 

Essas foram as conclusões a que 
chegou Leonard Sullivan, chefe do 
Departamento de Pesquisa e Desen-
volvimento do Pentágono, em outu-
bro de 1968, sobre a guerra do Viet-
nã. Os bombardeios maciços sobre o 
Vietnã do Norte prosseguiram por 
tres anos sem obter o sucesso espera-
do. Já em outubro de 1966, McNa-
mara, secretário da Defesa, havia ex-
pressado sua decepção. A guerra iria 
continuar, mas uma guerra diferente. 
Foi preciso esperar até outubro de 
1969 para que o general Westmore-
land reconhecesse que os Estados 
Unidos estavam em uma guerra ele-
trônica e automatizada, muito dife-
rente da existente até então. 

Essa nova forma de guerra exigiu 
o desenvolvimento de novas armas. 
C a l c u l a - s e que, a par t i r de 
1966-1967, o Pentágono consagrou 
10% de seu orçamento para armas es-
pecificamente destinadas ao Vietnã, 
ou seja, uma despesa de 700 a 800 
milhões de doláres por ano, sem con-
tar as despesas com armas que tanto 
podem ser utilizadas no Vietnã como 
em outros lugares. 

A guerra química 

Entre 1968 e dezembro de 1970, 
quando o presidente Nixon ordenou 
o fim do emprego de produtos quími-
cos no Vietnã, calcula-se que 64 mi-
lhões de litros de herbicidas e desfo-
lhantes foram espalhados sobre 2 mi-
lhões de hectares de florestas. Além 
disso, outros produtos químicos fo-
ram utilizados para destruir colheitas, 
árvores frutíferas, mangues ao longo 
dos rios. O uso dos desfolhantes co-
meçou, de maneira limitada, em 1962 
e se intensificou em 1966. 

Desde 1971 os militares america-
nos reduziram a pó algumas regiões 
florestais, utilizando de maneira in-
tensiva escavadeiras possantes, assim 
como bombas de 6800 quilos que ex-
plodem no ar e cujos efeitos mecâni-
cos destroem árvores em uma área de 
1,3 hectares sem produzir crateras no 
solo e matando ou ferindo todo ser 
vivo numa área de 50 hectares. O po-
derio dessas bombas, feitas de uma 
mistura de alumínio e nitrato de a-
moníaco, é semelhante ao de peque-
nas bombas nucleares. 

Em fevereiro de 1971, o jornal 
das forças armadas americanas deu, 
pela primeira vez, uma descrição da 
aplicação desses métodos eletronicos, 
na trilha Ho Chi Minh. Detectores a-
cústicos, sísmicos e térmicos são lan-
çados aos milhares por aviões: ou fi-
cam pendurados nas árvores por pe-
quenos paraquedas, ou se furam no 
solo, só deixando à vista uma antena 
que se assemelha a uma planta tropi-
cal. Um caminhão, ou um grupo de 
soldados que passem próximos, po-
dem estar certos de serem descober-
tos. O detector determina a velocida-
de e a direção para onde se dirige o 
alvo e transmite esses dados ao posto 
de comando do setor, que os comuni-
ca para os bombardeios. A bordo do 
avião, um calculador determina o lu-
gar onde é preciso largar as bombas 
alguns minutos ou dezenas de minu-
tos mais tarde. Ou ainda, o posto de 
comando telecomanda a explosão de 

minas no solo, próximas ao alvo. 
Para assegurar que o alvo será a-

tingido e, principalmente, para atingir 
soldados isolados ou pequenos grupos 
de combatentes, os americanos aper-
feiçoam as bombas antipessoais: todí. 
bomba contém várias centenas de pe-
quenas bombas com algumas gramas 
cada uma. Cada uma dessas pequenas 
bombas concentra por sua vez, esfe-
ras, lâminas metálicas ou mesmo pe-
dacinhos de plástico; quando a bom-
ba estoura, esses fragmentos são lan1 

çados com grande velocidade e pene-
tram no corpo de um homem em di-
versos pontos, tornando toda inter-
venção cirúrgica praticamente impos-
sível No Vietnã do Norte os cirur-
giões são geralmente obrigados a am-
putar os membros atingidos, ao invés 
de tentar extrair os múltiplos frag-
mentos. Perde-se a conta do número 
dessas bombas de fragmentação utili-
zadas no Vietnã: a bomba abacaxi, 
goiaba, laranja, as minas aranhas, den-
tes de dragão . . . Um bombardeiro 
B-52 pode carregar até 25 toneladas 
dessas bombas! 

A guerra eletrônica 

Ao lado dessas armas de destrui-
ção maciça, aos poucos vão aparecen-
do armas eletrônicas, de grande preci-
são, destinadas a destruir os alvos, um 
por um. Os técnicos americanos aper-
feiçoam os detectores de pessoas, ca-
minhões, canhões, radares . . . Esses 
detectores denunciam o odor de amo-
níaco que se despreende da transpira-
ção de um homem, as vibrações de 
solo provocadas pela passagem de um 
caminhão; o rui do cie um motor, a 
variação do campo magnético terres-
tre devido ao metal de uma arma, os 
ruídos radio-elétricos que certos equi-
pamentos podem emitir, mesmo 
quando não estão funcionando. 

"Podemos atualmente detectar tu-
do que respira, que se move, que con-
tém metal, faz ruido, ou é mais quen-
te ou mais frio que o meio ambien-
te". A esses detectores eletrônicos 
vêm-se juntar instrumentos óticos ex-
tremamente sensíveis, como os senso-
res infravermelhos que "vêem" os fo-
gos do campo, o gás do escapamento 
de um caminhão e câmeras de te-
levisão distinguem os alvos mesmo 
'durante a noite. 

Laboratório de provas 

A essas bombas antipessoais acres-
centam-se finalmente outras armas de 
precisão, cujo aperfeiçoamento exigiu 
também meios eletronicos e que se 
destinam à destruição de instalações 
em terra: bombas guiadas por raios 
laser ou por câmeras de televisão, que 
os militares americanos pretendem 
utilizar conjuntamente em aviões-
bombardeiros sem piloto. As lições ti-
radas desta guerra não servirão apenas 
para enfrentar outras guerrilhas, mas 
para todas as guerras futuras. Os mé-
todos de combate se tornarão cada 
vez mais complexos e automáticos, e 
poderão ser utilizados tanto de dia 
como à noite. Isso acontecera parti-
cularmente com todos os mísseis táti-
cos terra-ar ou ar-terra, dirigidos con-
tra seus alvos por meios óticos. A 
guerra se tornará, assim, cada vez 
mais cara. Mas, com um orçamento 
militar que, desde 1969, oscila em 
torno de 80 bilhões de dólares por 
ano e que devera atingir 100 a 110 
bilhões de dólares em 1980, o Pentá-
gono não tem nenhuma intenção de 
diminuir seus esforços. 
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Vietnã, os golpes da paz zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Wilfred Burchett 

Se os norte-vietnamitas suspeitam 
que o adiamento da assinatura dos 
Acordos de Paris tem por objetivo 
permitir que Nixon se arvore em "pa-
cificador até a eleição do dia 7 de 
novembro - para depois pedir a revi-
são dos acordos, o que seria coerente 
com sua reputação - então, a Histó-
ria justifica suas suspeitas. E não ape-
nas a História. A ênfase dada pela rá-
dio "Voz da América" » gritaria diá-
ria do presidente Thieu denuncian-
do o Acordo; as sutis "deixas" de 
Washington sobre o que realmente 
significam as "ligeiras alterações"; a 
atitude inédita do principal negocia-
dor dos EUA em Paris, William Por-
ter, ao convidar a imprensa no dia 31 
de outubro para espalhar historinhas 
Otimistas sobre "contatos permanen-
tes com Hanói";tudo isso.enfim, tem 
o desagradável ar de uma armadilha 
sendo preparada 

Os negociadores norte-vietnamitas 
deixaram bem claro que não há 
qualquer ambiguidade no Acordo al-
cançado. Desde o início, Kissinger 
afirmou que negociava tanto em no-
me dos ÉUA quanto da administra-
d o de Saigon, assim como a RDV 
(República Democrática do Vietnã) 
negociava representando a si própria 
e ao GRP (Governo Revolucionário 
Provisório). Durante a maratona da 
sessão final, das 10 da manhã às 10 
d í noite do dia 17 de outubro, o dr. 
Kissinger e Xuan Thuy, chefe da dele-
gação da RDV na Conferência de Pa-
ris, analisaram os textos em inglês e 
vietnamita, "capítulo por capitulo, 
cláusula por cláusula, frase por frase e 
palavra por palavra". A 20 de outu-
bro, o presidente Nixon enviou um 
telegrama a Pham Van Dong, primei-
ro ministro da RDV, afirmando que 
considerava concluído o acordo, e 
propondo a data de 31 de outubro 
para ele ser assinado pelo Secretário 
de Estado, Rogers, e pelo Ministro 
das Relações Exteriores da RDV, 
Nguyen Duy Trinh. O cessar-fogo en-
traria em vigor 24 horas depois e to-
das as tropas dos EUA e seus aliados, 
assim como seus armamentos, seriam 
retirados num período de 60 dias -
período durante o qual todos os pri-
sioneiros de guerra seriam libertaaos. 
Por que razão teria Nixon recuado na 
questão da data de assinatura, e por 
que teria dado instruções a Kissinger 
para que forcasse a realização de mais 
uma sessão de negociações, que "não 
demoraria mais de três ou quatro 
dias", para esclarecimento de mais 
uns seis ou sete pontos"? 

O ponto crucial dessas últimas di-
ficuldades que Nixon enfrenta é a sua 
relutância em dar o passo final e ine-
vitável para reconhecer a derrota e 
sair da Indochina. Assim como os 
contínuos equívocos ao interpretar 
quaisquer indicações de boa-vontade 
no sentido da paz manifestadas pelo 
outro lado, como um sinal de fra-
queza a ser explorado através de pres-
sões para conseguir ainda mais con-
cessões. Essa é a atitude que vem des-
truindo, há alguns anos, toda e qual-
quer tentativa de negociações para 
um acordo realista. * 

Vejamos alguns exemplos. Anali-
semos a reação dos EUA a minha en-
trevista com Nguyen Duy Trinh, mi-
nistro das Relações Exteriores da 
RDV, no dia 27 de janeiro de 1967. 
No decorrer da entrevista, Trinh de-
clarou que, se os bombardeios sobre 
o Norte fossem suspensos, poderiam 
ser iniciadas conversações com os 
EUA. Digfr*e de passagem que foi 
justamente essa declaração que cata-
lizou todo o processo das negocia-
ções. Durante os meses precedentes, 
o presidente Johnson e o Secretário 
de Estado Dean Rusk vinham repetin-
do que Washington só precisava de 
"um sinal, oficial ou não-oficial, pú-
blico ou em particular" de que Hanói 
concordava em dialogar, e os bombar-
deios seriam suspensos e as negocia-
ções iniciadas. E qual foi o resulta-
do? Washington - como ficamos sa-
bendo pelos Documentos do Pentágo-
no - interpretou a oferta de Hanói 
como um sinal de "fraqueza". O nú-
mero de tonfeladas de bombas por 
mes foi duplicado durante os. doze 
meses que se seguiram, e a oferta de 

negociações que Johnson tinha feito 
desapareceu de repente. Os norte 
-vietnamitas, com o realismo adquiri-
do por experiência, já estavam, de 
qualquer maneira, mais ou menos 
preparados para isso: tinham-me dito, 
em conversa particular, que só depois 
da dose de bombas ter duplicado ou 
triplicado, e o Norte não ter "caído", 
é que Johnson estaria com disposição 
para conversações. Na realidade, foi a 
ofensiva do Tet, em fevereiro de 
1968, que provocou essa mudança 
na disposição do presidente norte-
-amêricano. Em seu famoso discurso 
de 31 de março de 1968, Johnson 
propos a abertura das conversações e 
os vietnamitas aceitaram três dias 
mais tarde, sugerindo - para desespe-
ro de Johnson - local, data, e o nível 
ao qual as conferências se deveriam 
realizar. As negociações finalmente 
começaram no dia 13 de maio, em 
Paris. Os correspondentes norte-ame-
ricanos receberam da delegação dos 
EUA a informação de que a rapidez 
com que Hanói tinha aceitado a pro-
posta de conversações de Johnson 
provava que a FNL estava "nas últi-
mas", levada à "exaustão" pela ofen-
siva do Tet Perderam-se meses à me-
sa da conferência, pois a delegação 
nortç-americana negociava como «e 
esse fato fosse real - exigindo a 
rendição total da FNL. 

Quando os bombardeios foram fi-
nalmente suspensos no fim de outu-
bro de 1968 - em troca de um acor-
do para serem mantidas negociações 
entre as quatro partes ̂ para por fim à 
guerra, o fato de Hanoi ter consenti-
do na participação da delegação de 
Saigon foi interpretado como a prova 
mais recente da tese de a FNL ' estar 
nas últimas". (Primeiramente Hanói 
se opusera a isso pelo motivo - que 
depois se verificaria fundamentado — 
de não acreditar que Thieu negociaria 
seriamente sabendo çue isso significa-
ria seu suicídio politico!) Enquanto 
Nixon manteve inflexíveis seus pla-
nos de 44vitória militar", seus negocia-
dores perdiam tempo exigindo a eva-
cuação das forças aa FNL do Vietnã 
do Sul! 

O mundo sabe como terminaram 
as estratégias militares de Nixon. A 
campanha de 1970 destinada a "lim-
par os santuários Vietcong do Cam-
íx)ja" acabou com cerca de 85% do 
Camboja nas mãos das forças de resis-
tência. A campanha de 1971, "para 
cortar a trilha Ho Chi Minh para o 
Laos", foi um desastre militar de pro-
porções ainda maiores, deixando as 
forças do Pathet Lao numa posição 
incomensuravelmente mais forte do 
que antes. E em 1972, a ofensiva da 
primavera da FNL - que ainda persis-
te agora, fim do outono — deve ter 
derrubado de uma vez por todas a te-
se de "estar nas últimas", do mesmo 
modo que demoliu os conceitos da 
"vietnamização" da guerra de Nixon. 
Se as forças de Saigon não tivessem 
contado com um apoio da força aérea 
dos EUA jamais visto, já teriam su-
cumbido totalmente. Entretanto, as 
minas e o bloqueio dos portos norte 
-vietnamitas, assim como a escalada 
brutal dos ataques aéreos contra cida-
des e aldeias do Norte, não tiveram 
um efeito apreciável no abasteci-
mento militar das frentes de luta dos 
guerrilheiros da FNL. Estes estão 
ocupados com a tomada de aldeias e 
povoações dos subúrbios de Saigon, 
apesar dos ataques que os bombardei-
ros B-52 fazem na área. 

No entanto, quando a 26 de outu-
bro Hanói divulgou um resumo do 
Acordo em 9 pontos, os correspon-
dentes em Washington foram infor-
mados de que o governo de Hanói fo-
ra forçado a aceitar os termos do 
Acordo e a fazer importantes conces-
sões, devido ao sucesso das minas nos 
portos e dos bombardeios contra o 
Norte. Aparentemente, Nixon engo-
tiu mais uma vez a tese do "estar nas 
últimas" e decidiu forçar a RDV a 
fazsr mais concessões. De outro mo-
do, como se poderia interpretar a pu-
blicidade dada às exigências de Thieu, 
repudiando partes importantes do 
Acordo, apoiado pela insistência de 
Nixon de que há uns "seis ou sete 
pontos" que ainda precisam ser nego-
ciados? E se há "seis ou sete" hoje, 
por que não "quinze ou vinte" ama-
nhã? 

Não resta a menor dúvida ouanto 
as concessões feitas pela RDV, em 
plena harmonia com o GRP e de 
acordo com sua Ministra das Relações 

Exteriores, Sra. Nguyen Thi Binh. 
Eles as fizeram dentro do espírito de 
"boa vontade e atitude responsável" 
que ambas as delegações apresenta-
ram como dado fundamental para as 
negociações, desde o primeiro dia em 
que chegaram a Paris. As principais 
concessões estão na aceitaçao de um 
cessar-fogo e na libertação dos prisio-
neiros de guerra, antes de se conse-
guir um acordo político definitivo -
o que significa uma separação entre 
problemas políticos e militares. Abri-
ram mão de sua exigência de que 
Thieu desaparecesse imediatamente 
do cenário político - acreditando 
oue, sem dúvida, o próprio desenrolar 
aos acontecimentos se encarregará de 
o fazer de qualquer maneira. Fizeram 
uma concessão a sua exigência de for-
mação imediata de um governo de 
coalisão triparti te, aceitando um Con-
selho Nacional administrativo de Re-
conciliação Nacional e Concórdia que 
verificará o cumprimento do Acordo 
e organizará as eleições gerais. (O fato 
de Thieu estar exigindo a anulação 
deste conceito dá a medida do papel 
vital que virá a ter e do contrapeso 
que representará para a atual adminis-
tração de Saigon.) A concessão mais 
dolorosa - anexada à separação das 

questões políticas das militares — foi 
a de aceitar a distinção para a liberta-
ção de presos: prazo máximo de 60 
dias para prisioneiros de guerra e fun-
cionários estrangeiros capturados, e 
um período de três meses para a li-
bertação de presos políticos. Com a 
ameaça de execução que paira sobre a 
cabeça de milhares deles, seu destino 
durante esses três meses torna-se ex-
tremamente inquietante. 

"Nós podemos fazer essas con-
cessões porque somos fortes e pode-
mos continuar a luta quaisquer que 
sejam as circunstâncias, se isso for ne-
cessário" foi a explicação de um dos 
dirigentes da delegação do GRP à 
Conferência de Paris, que acrescen-
tou: "Será que Thieu pode dizer o 
mafimo? Será que ele pode continuar 
a luta se as circunstâncias mudarem? 
EIF não só não pode como sabe què 
não pode. Nós queremos paz e con-
córdia nacional. Ele quer continuar a 
guerra, o ódio, a desunião. E sabe que 
o povo não o apoiará." 

Essas concessões táticas, que de 
modo algum afetam o objetivo estra-
tégico da RDV-GRP - expulsar os 
norte-americanos e criar condições 
para que o povo sul-vietnamita possa 
resolver seus assuntos internos - são 
virtualmente impossíveis de serem 
compreendidas por pessoas como 
Nixon, senão como produtos de "fra-
queza". Gestos de boa vontade para a 
paz são expressões que não fazem 
parte de seu vocabulário. Estão habi-
tuados a pechinchar e a explorar ao 
máximo quaisquer sintomas de "fra-
queza". Se o presidente Nixon conti-
nuar a interpretar boa vontade como 
fraqueza e pechincha como maiores 
concessões, particularmente se estas 
forem de natureza substancial, a guer-
ra se prolongará indefinidamente e 
Nixon colhera futuramente os frutos 
de mais fracassos militares, políticos 
e de prestígio. 

Os vietnamitas já sofreram muito, 
e por muito tempo, nas mãos de ne-
gociadores ocidentais. Por isso des-
confiam de incidentes do tipo de 
adiamento da assinatura da paz e da 
exigência para que sejam re-negocia-
dos alguns pontos. * 

Nas conversas que mantive com 
Kissinger na Casa Branca, em oututyo 
de 19/1, ele concordou que os líde-

res da luta pfela independência do 
Vietnã tinham sido muitas vezes en-
ganados, no passado, inclusive no pe-
ríodo imediatamente posterior ao 
Acordo de Genebra, em 1954. "Mas 
1971 não é 1954," disse Kissinger. 
"Nessa época, a política de Dulles era 
de engajamento no Sudeste Asiático. 
O presidente Nixon faz o processo 
infferso,'o de sair." Seja como for, os 
vietnamitas sempre tiveram que en-
frentar enormes problemas piara ex-
pulsar de seu país as tropas de potên-
cias infinitamente mais fortes, sendo 
que normalmente têm sido enganados 
no decorrer desse processo. 

Desde há dois mil anos eles vêm 
mantendo lutas de resistência contra 
o invasor: primeiro foram os chineses 
feudais - os Mongóis, conquistadores 
do mundo, a quem derrotaram duran-
te três invasões sucessivas; os chineses 
feudais novamente; e, já na história 
moderna, os franceses, os japoneses, 
os franceses novamente - e, final-
mente, os norte-americanos. 

Em março de 1946, por exemplo, 
Ho Chi Minh assinou um acordo em 
Hanoi (ratificado em setembro desse 
ano em Fontainebleau) que concedia 
à França, mais uma vez, uma posição 
especial em relação ao Vietnã: seria o 
palco de negociações para um acordo 
que permitiria ao Vietnã livrar-se da 
presença de 60.000 soldados chineses 
do Kuomintang, estabelecidos osten-
sivamente no Norte do país sob a 
proteção de um acordo da II Guerra 
Mundial que se referia ao desarma-
mento dos japoneses. As mulheres 
violentadas e as aldeias pilhadas fo-
ram o resultado da saída das tropas 
do Kuomintane. Mas eles saíram 
Quanto aos franceses, a questão 
transformou-se numa feroz batalha 
que durou oito anos - uma questão 
oue acabou tornando-se numa guerra 
oe reconquista colonial O Acordo de 
Genebra de 1954 reconheceu o 
Vietnã como unidade independente: 
sua reunificação deveria ser feita atra-
vés de um governo central a ser for-
mado por eleições gerais em julho de 
1956. Os Estados Unidos decidiram 
então "preencher o vácuo político" 
deixado no Vietnã do Sul com a saí-
da dos franceses - a quem os EÜA 
incitaram a sair. Os EUA impediram a 
eleição de 1956, violando assim uma 
cláusula do Acordo de Genebra: "não 
usar de força ou de ameaça de força" 
em prejuizo do Acordo. 

Em junho de 1964, numa jogada 
secreta, cujos detalhes foram parcial-
mente revelados pelos Documentos 
do Pentágono, os EUA emitiram o 
que viria a ser uma declaração verbal 
de guerra contra a República Demo-
crática do Vietnã. Clair Seaborn, o 
recem-indicado chefe da missão cana-
dense para a Comissão Internacional 
de Controle, organizada para supervi-
sionar o Acordo de Genebra de 1954, 
foi enviado a Hanoi para fazer essa 
declaração em nome do presidente 
Johnson. Nessa altura, a guerra de 
guerrilhas já se tinha espalhado por to-
do o Vietnã do Sul, originária de um 
movimento para derrubar a ditadura 
fascista de Ngo Dinh Diem, em cuja 
deposição e assassinato a CIA coope-
rou devido à ineficiência de seu re-
gime em levar adiante os interesses 
dos EUA - fato igualmente confir-
mado pelos Documentos do Pen-
tágono. Washington alegou que a 
"subversão" no Sul erâ dirigida pelo 
Norte. A 18 de junho de 1964, 
Seaborn informou o Primeiro Minis-
tro Pham Van Dong que "os EUA 
usariam o poderio militar para conter 
a RDV dentro dos limites a ela desti-
nados pelo Acordo de Genebra de 
1954", a menos que o Norte inter-
rompesse seu apoio ao movimento de 
resistência no áuL A paciência do go-
verno e do povo norte-americanos es-
tava "se esgotando", E se a RDV con-
tinuasse insistindo, isso "resultaria 
numa enorme devastação para a 
RDV". A essa mensagem arrogante, 
Pham Van Dong respondeu que nada 
poderia impedir o povo vietnamita de 
prosseguir em sua luta milenar até 
alcançar a independência total. Três 
meses mais trade, Seaborn foi nova-
mente enviado em nome de Johnson 
com uma mensagem de "Nós tí-
nhamos previnido', após o bombar-
deio de regiões costeiras norte-vietna-
mitas pela aviação dos EUA, logo de-
pois da farsa do "Incidente do Golfo 
de Tonquím" em agosto de 1964. 

Oito ,ançsdç guerra feroz ^e segui-
ram a essas mensagens, com õs EUA 

enviando suas próprias tropas de 
combate a partir de março de 1965 -
"conselheiros" militares e pilotos de 
helicóptero já lá estavam desde o fim 
de 1961. O resultado prático dessa 
mobilização sem prece (tentes de for-
ças militares e recursos financeiros 
norte-aínericanos, é um documento 
que deveria ter sido assinado agora, a 
31 de outubro e que, na realidade, 
ratifica a derrota da política norte 
-americana no Vietnã e na Indochina 
como um todo. 

"Os EUA respeitam a independên-
cia, a soberania, a unidade e integri-
dade territorial do Vietnã conforme o 
Acordo de Genebra de 1954" diz o 
primeiro dos nove pontos. Se os EUA 
tivessem aceitado isso em 1954, esta 
terrível guerra nunca teria aconteci-
do. Os EUA recusaram-se a assinar a 
Declaração Final da Conferência de 
Genebra que continha este conceito, 
mas comprometeram-se a "não usar 
força ou ameaça de força" que violas-
se o Acordo. A missão de Seaborn e 
seus resultados imediatos são a prova 
eloquente da violação desse compro-
misso. 

A possibilidade de paz nunca este-
ve tão próxima para o povo heróico e 

sofredor do Vietnã. Preparou-se um 
documento após décadas de acirrado 
conflito no campo de batalha, após 
anos de intensas negociações; um do-
cumento que contem, apesar de suas 
imperfeições, a essência do que ff 
Nguyen Huu Tho, presidente da 
Frente Nacional de Libertação naque-
la época, me disse serem os objetivos 
fundamentais da resistência, em seu 
quartel-general, na selva, no início de 
Í964. "Estas são as condições funda-
mentais para que o povo do Vietnã 
do Sul possa determinar seu futuro 
livre de interferência estrangeira." 
Deixar escapar esta oportunidade de 
paz porque um Nguyen Van Thieu 
coloca seu interesse pessoal acima do 
interesse da nação vietnamita, ou um 
Richard Nixon acredita que possa ar-
rancar um acordo mais favoravel uma 
vez reeleito, seria uma cruel decepção 
para as esperanças de milhões de viet-
namitas e de centenas de milhões de 
pessoas do mundo inteiro que que-
rem o fim dessa guerra cruelmente 
desigual 

Um fim para a guerra do Vietnã 
poderia significar uma mudança radi-
cal para toda a conjuntura da Ásia. 
Por exemplo, o vice-presidente do 
Conselho Executivo da Tailândia, ge-
neral Praphas, declarou a 28 de outu-
bro que assim que o cessar-fogo en- MR}\ 
trasse em vigor no Vietnã do Sul, a i J 
Tailândia se retiraria da SEATO 
(South East Asia Treaty Organiza-
tion) e voltaria à sua "velha política 
neutralista". 

Esse raciocínio é típico mesmo 
nos círculos ultra-conservadores do 
Sudeste Asiático. Uma situação artifi-
cial, em que nações asiáticas foram 
lançadas umas contra as outras em 
guerras que nada tinham a ver com 
seus interesses nacionais, chegara ao 
fim Já se pode prever um bloco de 
nações neutras - e principalmente 
budistas - englobando o Vietnã do 
Sul, Laos, Camboja, Tailândia, Bur-
ma. E até mesmo nações muçulmanas 
como a Malásia e a Indonésia, e a ín-
dia, de religião hindu — formando, 
sem atritos de interesses nacionais, 
um bloco econômico viável no Sudes-
te Asiático sem ameaçar ninguém e 
contribuindo para o desenvolvimento 
mútuo de suas economias. A paz no 
Vietnã do Sul é a chave para a paz 
numa área muito mais extensa, abran-
gendo centenas de milhões de pes-
soas. A transformação das relações na 
Ásia, principalmente a reaproximação 
entre a China e o Japão, só fazem 
acelerar esse desenvolvimento. Tanto 
a China quanto o Japão poderiam ter 
funções não-conflitantes na promo-
ção de uma estabilidade economica e 
política na área. Serão quedas numa 
reação em cadeia, como no dominó, 
aliás já previstas por estrategistas mili-
tares norte-americanos, com conse-
quências desastrosas para os EUA. 
Mas serão dominós de guerra e insta-
bilidade que cairão, nenhum que pos-
sa afetar quaisquer interesses legíti-
mos dos EUA. 

"A paz está na ponta de uma ca-
neta," disse Nguyen Thanh Le, por-
ta-voz da RDV numa recente confe-
rência de imprensa em Paris. "Basta 
que í^íixon pegue ^.caneta e assine p 
Acordò". yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

à 



Nixon prolongou a guerra deliberadamente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Wilfred Burchett zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No dia 10 de agosto passado, o 
candidato democrata à vice-presidên-
áa dos Çstados Unidos, Sargent Shri-
ver, acusava Nixon de ter deixado 
passar uma ocasião para negociar a 
paz, em janeiro de 1969, quando as-
sumiu o poder. "Nixon teve a paz o-
ferecida, por assim dizer, numa ban-
deja, e a perdeu", diz Shriver. 

William Rogers, secretário de Es-
tado, respondeu imediatamente, sus-
tentado por Henry Cabot Lodge, o 
primeiro dos negociadores de Nixon 
em Paris. Entretanto Ave reli Harri-
man e Cyrus Vance, os dois principais 
negociadores do ex-presidente John-
son, em uma declaração conjunta, a-
poiavam Shriver, que era embaixador 
em Paris quando as esperanças de paz 
foram "regateadas". 

Aparentemente o problema pode 
parecer acadêmico. Encontramos as 
mesmas perguntas e as mesmas pes-
soas com três anos e meio de interva-
lo. Os pessimistas se perguntam se 
elas não estarão lá ainda, daqui a qua-
tro anos, se Nixon for reeleito. 

O cjue não se sabia é que Nixon 
interveio no desenrolar da conferên-
cia de Paris muito antes de sua elei-

, criando o dilema com que se de-
ta hoje, em pleno período eleito-

ral. 
^ E m maio de 1968 a conferência 
• ins ta lada em Paris, sob a forma de 
negociação bilateral entre os Estados 
Unidos e a República Democrática do 
Vietnã - RDV. Procurava-se fazer 
um acordo para acabar com os bom-
bardeios contra o Vietnã do Norte, 
condição essencial para negociações 

visando encontrar uma so-
para a guerra. 

Esta fase terminou em 31 de ou-
tubro de 1968, quando o presidente 
Johnson anunciou que os bombar-
deios terminariam no dia seguinte, e 
as discussões a quatro começariam 
imediatamente, com delegações da 
FNL - Vietcong e do regime de Sai-
gon. Johnson declarou que uma saída 
para o impasse começou a se delinear 
cuando "na tarde do último domingo 
(27 de outubro) e durante a segunda-
feira, começamos a receber confirma-
ção dos norte-vietnamitas sobre um 
acordo essencial que propuséra-
mos. . . -

A natureza desse "acordo" foi es-
clarecida mais tarde pelo secretário 
de defesa na época, Clark Clifford, 
numa reunião com a imprensa, em 12 

novembro de 1968, durante a qual 
^Rrmava que o fim do impasse pare-
cia estar surgindo "quando Hanói nos 
enviou uma mensagem - através de 
seus negociadores em Paris - fazendo 
a pergunta: Se nós, Hanói, aceitásse-
mos a presença de representantes do 
governo de Saigon, isso constituiria 
um 'progresso efetivo*? " (Essa garan-
tia de um "progresso efetivo" era a 
formula apresentada por Johnson co-
mo podendo levá-lo a cessar os bom-mo podem 
baraeios.) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA) 

Clifford continua: "Respondemos 
imediatamente: Sim, isso constituirá 
um progresso real nas conversações, 
mas não é tudo. Para que as negocia-
ções continuem, é preciso haver tam-
bém um 'acordo1 sobre as cidades e a 
zona desmilitarizada". (1) 

Os negociadores da RDV publica-
ram depois o texto dos últimos en-
contros, que mostram que não se tra-
tou "das cidades e da zona desmilita-
rizada" nem dos voos de reconheci-
mento, e que o fim dos bombardeios 
tinha sido decidido "sem condições". 

Hanói hesitava bastante em admi-
tir uma delegação de Saigon na confe-
rência de Paris. Os norte-vietnamitas 
previam que uma delegação enviada 
por Thieu poderia ser utilizada para 
entravar os progressos da conferência, 
principalmente se Washington assim o 
desejasse. E foi o que aconteceu. 

Averell Harnman prometeu a 
Xuan Thuy e ao coronel Ha Van Lau, 
chefe da delegação da RDV que a 
proclamação de Johnson seria feita 
na noite do dia 29 de outubro, que os 
bombardeios cessariam no dia seguin-
te e que as conversações a quatro co-
meçariam a 2 de novembro. Combi-
nado isso, a chefe da delegação da 
FNL, Nguyen Thi Binh, partiu para 
Paris e as tropas norte-vietnamitas co-
meçaram a se retirar da zona desmili-
tarizada. 

Os bombardeios, porém, conti-
nuaram ainda por mais dois dias, pro-

vocando discussões ácidas entre Xuan 
Thuy e um Harriman bastante emba-
raçado. 

Por que esse adiamento? Clifford 
também o explicou para a imprensa a 
12 de novembro. Thieu tinha sido co-
municado a respeito de tudo pelo em-
baixador americano Ellsworth Bun-
ker. Um comunicado, totalmente a-
provado por Thieu, havia sido prepa-
rado semanas antes. Apenas as datas 
estavam em branco. 

Segundo Clifford, enquanto ele e 
outros trabalhavam no projeto do dis-
curso do presidente Johnson para a 
noite de z9 de outubro, chegou de 
Saigon a notícia de que Thieu rejeita-
va os acordos. "Ele dizia que não ha-
via tempo suficiente para que sua de-
legação chegasse a Paris no sábado, 2 
de novembro. Essa foi a única expli-
cação que deu" - declarou Clifford. 
E, nas vinte e quatro horas seguintes, 
Thieu tinha encontrado "outro, de-
pois mais quatro ou cinco pretextos 
- todos provocando um atraso subs-
tancial". 

Como as eleições estavam previs-
tas para 5 de novembro, Johnson ti-
nha pressa. Informou-se a Thieu que 
o presidente adiaria seu discurso por 
dois dias e que "as conversações reco-
meçariam a 6 de novembro - o que, 
diz Clifford, respondia à primeira ob-
jeção". No dia 7 de novembro a Sra. 
Binh estava em Paris. Mas não havia 
nem sinal da delegação de Saigon. 

Harriman explica: "Não ha dúvida 
de que, por um meio qualquer, Thieu 
foi aconselhado a esperar até a reali-
zação das eleições americanas... " vutsrponmlihgfedcbaUTSRQONMLJIHGEDCBA
( 2)  

A "Pantera" em missão 

A partir de 29 de outubro de 
1968, Nixon (ou pelo menos os altos 
membros de sua equipe) interveio de 
maneira negativa nas conversações de 
Paris. Acreditando-se em Harriman, 
segundo revelações à imprensa ameri-
cana, isso foi conseguido graças à 
"Pantera" chinesa, mulher do general 
americano Claire Chennault e amiga 
íntima do presidente Chiang Kai-
chek. Parece que a sra. Chennault foi 
enviada a Saigon para dizer a Thieu: 
"Ajude Nixon, recusando-se a ir a Pa-
ris. Ajude-se a si próprio recusando-se 
a sentar na mesa de conferência até 
que Nixon se instale na Casa Bran-
ca!" 

Harriman é um funcionário muito 
leal para criticar Nixon abertamente. 
"Não estou dizendo que o Presidente 
Nixon estivesse ao par de tudo - es-
creve. Mas muitos acreditam que se 
nós começássemos as negociações 
uma semana antes das eleições, isso 
poderia provocar a diferença, míni-
ma, mas vital, que interviria no resul-
tado do escrutínio" (em favor de Ni-
xon). 

"Se Hubert Humphrey tivesse si-
do eleito não estaríamos mais no 
Vietnã. Posso assegurar isso porque 
tenho certeza de que ele nomearia 
George Ball ou Clark Clifford como 
secretário de Estado e conheço bem 
suas posições... " (Ball e Clifford 
foram os principais críticos da guerra 
durante os últimos anos da adminis-
tração Johnson). 

Harriman sustenta a tese de que o 
fato das conversações não terem co-
meçado, e de Nixon ter podido se a-
presentar como o "candidato da 
Paz", lhe trouxe 0,6% de votos, gra-
ças aos quais se elegeu. 

Se a análise de Harriman está cor-
reta, isto significa que os dois dias a 
mais de bombardeio, em fins de outu-
bro de 1968, são responsáveis pelas 
milhões de toneladas de bombas lan-
çadas sobre a Indochina durante os 
três anos e meio da administração Ni-
xon. 

A promessa de Nixon de começar 
as conversações quadripartites a 6 de 
novembro foi o início, para a delega-
ção da RDV, de uma longa série de 
promessas não cumpridas. Thieu só 
enviou uma delegaçao a Paris a 8 de 
dezembro, e a conferência quadripar-
tite só começou a 25 de janeiro de 
1969, cinco dias após a posse de Ni-
xon. 

De 8 de dezembro a 25 de janeiro, 
um tempo precioso foi perdido na fa-
mosa discussão do "formato da me-
sa", artifício usado por Thieu e seus 
conselheiros de Washington para blo-
quear o processo até o momento em 
que Nixon estivesse no poder. Para os 

ue estavam de fora, parecia que to-
as partes eram igualmente respon-

sáveis por essa perda tempo devido 
a um?. questão (t\ínjm^ eijqijantQ .a, yvutsronmjihfecaZVSMJHCB
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guerra continuava matando. Essa 
questão também permitia a Thieu le-
var os negociadores americanos a vio-
lar um acordo. 

Harriman havia combinado com 
Xuan Thuy os problemas protocola-
res para as conversações a quatro, an-
tes da chegada da delegaçao de Sai-
gon. Os delegados da RDV e da FNL, 
escreve Harriman "aceitavam uma 
mesa redonda, como tínhamos pro-
posto. Historicamente essa foi sempre 
a maneira de evitar as dificuldades de 
protocolo. Thieu recusou, pela sim-
ples razão de que não queria conver-
sas sérias antes que Nixon tomasse o 

ít. Tentou fazer as conversações 
completamente até o mo-

mento - como entendi - em que o 
presidente eleito, Nixon, lhe fizesse 
saber que desejava que continuas-
sem. . . " (Nixon não poderia inaugu-
rar sua carreira presidencial com rup-
turas de negociações, o que constitui-
ria uma quebra imediata e flagrante 
de suas promessas eleitorais). 

As delegações da RDV e da FNL 
aceitavam uma mesa de qualquer for-
mato, com exceção do oblongo, que 
era justamente o que Thieu queria, 
para simbolizar o conceito "nosso la-
do, seu lado", de negociações bilate-
rais, fazendo da RDV e da FNL uma 
entidade única. Isso ficou ainda mais 
claro quando as conversações final-

mente começaram e a delegação de 
Saigon pretendeu pedir a retirada to-
tal do Vietnã do Sul, do "vosso la-
do", incluindo as forcas armadas e or-
ganizações políticas da FNL. 

Johnson poderia ter evitado tudo 
isso dando firmes instruções a Saigon, 
ou prosseguindo as conferências mes-
mo sem a presença da delegação de 
Saigon, como desejavam, aliás, Harri-
man e Vance, apoiados por Clifford. 
Um acordo pacifico poderia ter sido 
obtido antes mesmo da subida de Ni-
xon ao poder. No período entre 1? 
de novembro de 19o8 e 20 de janeiro 
de 1969, as melhores chances foram 
proteladas por, pelo menos, três anos 
e meio. Lyndon Johnson tem a res-
ponsabilidade maior, com Richard a 
curta distância. Johnson poderia tei 
denunciado a tática do grupo de Ni-
xon. O povo vietnamita pagou um 
preçozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA teiTÍvel por Johnson não que-
rer terminar sua carreira de presiden-
te com a obrigação de negociar a par-
tir de uma derrota americana. E Ni-
xon já se via como o presidente que 
venceria onde todos outros tinham 
fracassado. 

Quanto às possibilidades de paz 
que existiam quando Nixon se tornou 
presidente, Harriman as coloca assim: 

Durante o período entre a eleição e 
a posse, trabalhamos duro para que as 
negociações presseguissem. Não sou 

especialmente dotado para convencer 
o inimigo, mas os norte-vietnamitas 
se retiraram de duas províncias do 
Norte.. . retiraram 90% de suas tro-
pas, e a metade delas até acima do 
paralelo 20, umas 200 milhas ao nor-
te. . . Foi quase um desengaj amento 
totaL . . Achavamos isso um incenti-
vo para reduzirmos o nível dos com-
bates e talvez para trabalhar por um 
cessar-fogo... 

Harriman contou também que 
quando deixou Paris (substituído por 
Henry Cabot Lodge, em janeiro de 
1969) "havíamos estabelecido que as 
duas partes, com dois delegados cada 
uma, deviam se encontrar em particu-
lar para discutir. Não há dúvida algu-
ma que o presidente Thieu sabotou 
essas negociações, e que o fez cons-
cientemente. Anunciou em 29 de ja-
neiro que não participaria de discus-
sões privadas... " 

Tnieu teria feito isso, se Nixon 
não quisesse? 

Cyrus Vance ficou mais um mês 
em Paris para assegurar a continuida-
de das conversações privadas, que ha-
viam sido bastante proveitosas entre 
os chefes da RDV e os americanos, 
nas últimas fases das conversações 
que colocaram fim aos bombardeios. 
Mas as discussões nunca foram reto-
madas e Vance partiu. 

'Thieu - continua Harriman — 
declarou que em nenhuma circuns-
tância estaria de acordo com um go-
verno de coalizão e que nunca permi-
tiria a existência de um partido co-
munista no Vietnã do SuL Eram oon-
dições prévias e que o outro lado não 
aceitava. Com essa ação, Thieu blo-
queou totalmente os progressos das 
conversações de Paris... Harriman 
pergunta, finalmente, com razão: 

Por que devemos deixar a Thieu o 
direito de ditar a vida política ameri-
cana? Não posso conceber por que se 
deve dar a umum potentado estran-
geiro o direito de veto, quem quer 
que ele seja". 

Quando Harriman, e mais tarde 
Vance, deixaram Paris, tinham com-
preendido que Thieu era o obstáculo 
principal para um acordo, e que so-
mente a substituição do regime de 
Saigon por um poder decidido à re-
conciliação nacional e ao fim da guer-
ra, poderiam promover uma solução 

(1) Segundo os americanos se tratava 
de um compromisso do Norte de não 
mais bombardear as cidades do Sul e 
de evacuar a zona desmilitarizada. 
(2) As referências foram tiradas do 
livro de Averell Harriman "America 
and Rússia in a Changing World", 
Doubleday, New York, 1971 
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O artifício que está sendo usado 
pelo Presidente Thieu, do Vietnã do 
Sul, para sabotar um possível acordo 
de paz antes das eleições, não pode 
ser dissimulado, nem mesmo com o 
caráter extremamente secreto das 
conversações de Kissinger e Thieu. 

Thieu trama para impedir Nixon 
de libertar os prisioneiros de guerra 
americanos antes das eleições. Hanói 
já retirou a condição pela qual os pri-
sioneiros de guerra so seriam soltos 
mediante certas atitudes por parte 
dos americanos. Agora, o Ptemier do 
Vietnã do Norte, Pham Van Dong, 
diz que os prisioneiros serão liberta-
dos logo que se chegue a um acordo 
geral, e que ele não esperará pelo tér-
mino da execução de acordo para sol-
tá-los. Mas ele insiste em que todos os 
civis aprisionados no Sul devem ser 
libertados ao mesmo tempo que os 

isioneiros de guerra dos dois lados, 
ira^ se ter idéia da importância da 

exigência de Dong, deve-se ter em 
mente as recentes denúncias dos Co-
munistas de que os únicos prisionei-
ros que Thieu pretende libertar são os 
chamados civis inocentes. Os Comu-
nistas, por sua vez, insistem que se 
liberte todos os civis capturados du-
rante a guerra. E mencionaram em 
particular os que foram detidos por 
motivos políticos que, como eles ex-
plicam, são considerados cujpados 

-por Thieu. 
Isto significa que eles exigem a li-

bertação de milhares de prisioneiros 
que estão por trás das grades de 
Thieu — as estimativas variam muito 
- em troca dos 500 prisioneiros de 
guerra americanos. Os Estados Uni-
dos estão claramente desejosos de 
considerar as possibilidades desta tro-
ca, mas Thieu não está. 

Thieu, em um desafio .velado à 
pressão americana, diz que o único 
meio de lidar com os comunistas é 
"matá-los". Ele tem dito, de várias 
maneiras, que o bom comunista é c 
que está morto ou na prisão, e que 
ele não vai cortar a própria garganta 

gam terem descoberto um plano para 
eliminar e massacrar" os presos polí-

ticos, a fim de evitar sua libertação. 
Eles dizem que este plano já está sen-
do levado a efeito na prisão da ilha zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S 
soltando-os. Uma vez que o esquema 
de troca de prisioneiros é pré-condi-
ção para qualquer acordo, ele está fa-
lando na verdade de seu poder para 
sabotar as tentativas. 

Os Estados Unidos não podem 
eguebrar a oposição de Thieu quanto a 
libertação dos prisioneiros - como 
talvez possam faze4o no que diz res-
peito à suas objeções quanto ao ces-
sar-fogo e quanto a uma fórmula de 
coalizao "segura", ou seja, usando as 
forças militares americanas e a prés 
são política. Thieu controla a poucia 
da qual ele eliminou grandemente a 
influência americana - e a polícia 
controla as prisões. Ele pode manter 
os portões das prisões fechados. Os 
EUA não podem abri-los. 

Só isso seria suficiente para sabo-
tar qualquer acordo. E parece que 
Thieu, em desespero, esta tentando 
fazer justamente isto, enquanto cede 
às outras exigências americanas. 

Mas os comunistas dizem que ele 
pode faztfrmâis do que isso. Eles ale-1 

Isto pode ser pura propaganda. 
Mas a propaganda" comunista no 
caso da matança de My Lai era verda-
deira. 

Não seria difícil acordar os enfra-
ecidos prisioneiros políticos, ma-
ios um a um, e assim sabotar o es-

quema de troca de prisioneiros que é 
a base de qualquer acordo. 

No fim da guerra da Coréia as 
conversações de paz se emaranharam 
nas tentativas ae determinar quais 
prisioneiros de guerra seriam repatria-
dos. As negociações foram dificulta-
das por motins nos campos de prisio-
neiros, provocados de fora. O Presi-
dente da Coréia do Sul, Syngman 
Rhee, alegou que seus aliados ameri-
canos estavam tentando traí-lo e ex-
plorou a questão de prisioneiros de 
guerra para sabotar a possibilidade de 
um acordo entre os EUA e os comu-
nistas. 

Quando a solução estava próxima, 
Rhee, em desespero, arranjou nos 
bastidores uma série de fugas pelas 
quais permitiu-se que 25.000 prisio-
neiros de guerra comunistas escapas-
sem As conversações foram protela-
das. Algumas das atitudes recentes de 
Thieu mostram uma semelhança fan-
tástica com as táticas de Syngman 
Rhee, e disposição para adaptá-las as 
condições de agora. » ^ • - < •  
í.v •; -i it> «.»-.» 



Vietnã, três depoimentos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

José Hamilton Ribeiro, Luis Edgar de Andrade 
e Antônio Callado sao três dos mais 

conhecidos jornalistas brasileiros que 
estiveram no sudeste asiático para descrever 
a guerra. Diante do iminente acordo de paz, 

os três relatam para OPINIÃO suas 
formas particulares de ver o fim do conflito. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A. Callado: Hanoi 
Numa entrevista que concedeu no 

ano de 1970 e que agora inclui no 
volume dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Situations, IX, Jean-Paul 
Sartre diz, para meu gosto, o que de 
mais geral e importante se pode dizer 
sobre as consequências, para o mun-
do, da guerra do Vietnam, que chega 
agora ao seu fim: esta guerra, segundo 
Sartre, ampliou o campo do possível 

O filósofo, dramaturgo, romancis-
ta, contista, biógrafo, ensaista e ho-
mem de ação falava sobre o movi-
mento de maio de 1968, na França, e 
declarou: "Sempre me pareceu que a 
origem de Maio encontra-se na guerra 
do Vietnam. Para os estudantes que 
desencadearam os acontecimentos de 
Maio, a guerra do Vietnam fez mais 
do que levá-los a tomar o partido da 
Frente Nacional de Libertação e do 
povo vietnamita contra o imperalis-
mo americano. O efeito essencial que 
teve esta guerra sobre os militantes 
europeus ou americanos, é que ela 
ampliou o campo do possível Pare-
cia, antes, impossível que os vietna-
mitas conseguissem resistir à formidá-
vel máquina militar americana e ga-
nhar. Foi isto, no entanto, que fize-
ram, e, de pronto, mudaram comple-
tamente a maneira de ver dos estu-
dantes franceses - entre outros. Os 
estudantes compreenderam que havia 
possibilidades ainda desconhecidas. 
Não passaram a achar que tudo é pos-
sível, mas, isto sim, que só se pode 
saber que alguma coisa é impossível 
depois de tentar realizá-la e de malo-
grar. Esta foi uma descoberta capital, 
rica de potencialidades, e, para o Oci-
dente, revolucionária". 

A ampliação, o alargamento do 
campo do possível Fiquei pensando 
na visita que, em 1968, fiz a Hanoi, 
ao Vietnam do Norte, a serviço do 
Jornal do Brasil. Hanoi não se compa-
ra sequer às cidades brasileiras do se-
gundo plano, que vêm depois de São 
nu lo e do Rio. Lembra, com suas 
ruas sombrias, seu severo calor, sua 
limpa modéstia uma cidade como Be-
lém do Pará. E as praias, os campos, o 
interior do Vietnam me faziam a to-
do o instante pensar no Nordeste bra-
sileiro, com suas roças de mandioca, 
plantações de banana, de abacaxi e as 
velas pardas de suas jangadas singran-
do as águas, mornas como as do Reci-
fe, do Golfo de Tonquim. Somados, 
os dois Vietnams ocupam uma área 
de apenas 744.000 quilômetros qua-
drados, habitados por 45 milhões de 
habitantes, com seus extensos arro-
zais e os rebanhos de búfalos. Da po-
pulação, 1 milhão e meio morreram, 
4 milhões foram feridos e sobre o ter-
ritório vietnamita os bombardeiros 
americanos despejaram cerca de 7 mi-
lhões de toneladas de bombas, dois 
milhões a mais do gue a tonelagem 
usada durante a Segunda Guerra 
Mundial E há mais. Há o supremo 
paradoxo de que os Estados Unidos, 

Se por assim dizer inventaram a 
ologia e transformaram numa cru-

zada a defesa dos recursos naturais, 
dedicaram-se, no Vietnam, àquilo que 
um professor americano denominou 
Ecocídio. 

Chama-se, o professor, Arthur 
H.Westing, e ensina Botânica no 
Windham College, Putney, Vermont. 
Seu estudo, de junho deste ano, inti-
tula-se "Os efeitos das armas moder-
nas no meio-ambiente humano da In-
dochina". O autor, e um seu colega 
zoólogo da Universidade de Montana, 
fizeram várias viagens de pesquisas a 
Indochina durante os últimos três a-
nos, procedendo a um levantamento 
do Ecocídio, da arte de usar as técni-
cas modernas na criação de desertos. 
Os americanos implantaram no Viet-
nam dois programas, um de cover de-
nial, contra a cobertura de florestas, e 
outro de food denial, contra a produ-
ção de alimentos. Para executar o pri-

meiro, a Força Aérea Americana des-
pejou 49 milhões de quilos de herbi-
cidas em 1,9 milhões de hectares de 
matas. Para realizar o segundo, despe-
jou três milhões de quilos em 0,3 mi-
lhões de hectares de terras agrícolas. 
"O tempo de recuperação nas áreas 
vaporizadas pelos herbicidas uma só 
vez deve ser de mais de um decênio e 
nas que foram muitas vezes vaporiza-
das será de vários decênios. Cerca de 
meio milhão de hectares é de área to-
talmente devastada". Aliás, Westing 
fez um cálculo do número de crateras 
gigantes que os americanos abriram 
como marcas de varíola no solo viet-
namita: 26 milhões, graças ao dispên-
dio, entre 1965 e 1971, de uma ener-
gia explosiva igual à de 450 bombas 
de Hiroshima - "isto é, o equivalente 
à queda de uma bomba de Hiroshima 
em cada 5 e meio dias. Em termos 
dos povos de toda a Indochina, esse 
total de sete anos representa 265 qui-
los por pessoa; em termos da terra, 
159 quilos por hectare. Em termos de 
frequência esta soma representa 54 
quilos por segundo durante todo o 
período de sete anos". 

E no entanto, a despeito dessa 
maciça destruição de gente, de árvoj 
res, de bichos, de vida, o Vietnã está 
firmando sua altiva paz com a maior 
potência militar de toda'a história do 
mundo. Acresce que, para chegar a. 
esse acordo, os Estados Unidos foram 
forçados a rever toda a sua política 
exterior, a recorrer ao auxílio da Chi-
na e da União Soviética. Em torno do 
presépio desta paz debruçam-se, an-
siosos, três Reis Magos, as três super-
potências. Ampliou-se para o mundo, 
de forma substancial, o campo do 
possível 

Tal como os alemães, a indeniza-
rem os judeus, em dinheiro, pelo mui-
to que aos judeus furtaram em vidas 
humanas e em valores, os americanos 
se preparam agora para ajudar o Viet-
nã a emergir dos escombros que eles 
mesmos empilharam na Indochina. 
Segundo Henry Kissinger, durante 
cinco anos os Estados Unidos estarão 
investindo cerca de 7 e meio bilhões 
de dólares na reconstrução, eles que 
gastaram mais de 100 bilhões na des-
truição. Do ponto de vista financeiro 
não chega a ser um mau negócio, es-
ses menos de 10 por cento. Resta fa-
zer até o fim o balanço do dano que 
esta guerra causou ao espírito da na-
ção americana. 

Não se imagine que essa disposi-
ção de reconstruir. o Vietnã indica 
que os Estados Unidos, abalados em 
seus alicerces pela guerra mais bronca 
e incompreensível da História, este-
jam em fase de quaresma e remorso. 
No seu número de 23 setembro passa-
do The New Yorker, revista elegante 
e sofisticada, publicava na página de 
abertura um comentário de escândalo 
e tristeza. Uma pesquisa de opinião 
pública da agência Harris acabava de 
mostrar que 55 por cento do povo 
americano eram ainda a favor dos 
bombardeios do Vietnã. Só 32 por 
cento eram contra. Os demais não sa-
biam o que achavam. Portanto, dizia 
o comentário, "não é o nosso Presi-
dente que faz a matança, não é a tri-
pulação dos bombardeiros, somos 
nós, o povo americano. Somos nós — 
os 55 por cento que dizem sim e o 
resto que diz tão pouco — quem ga-
rante a queda das bombas. Agora que 
nossas tropas de terra foram retiradas 
e nosso índice de baixas é um quase 
nada, agora que as vidas que se per-
dem nos combates de terra são vidas 
vietnamitas (por que morrer quando 
a gente pode pagar alguém para mor-
rer em nosso lugar? ) levantamos vôo 
alegremente" para "conduzir nossa 
guerra, estranha e vertical, contra 
uma das nações menos poderosas do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pham Van Dong 
Primeiro Ministro do Vietnã do Norte 

mundo". Além do dinheiro investido 
no Vietnã propriamente dito, nas cra-
teras do Vietnã, quem há de calcular 
o dinheiro americano a ser gasto com 
os analistas, com os psiquiatras, com 
os doutores em Ciências Ocultas que 
a guerra fez brotarem como cogume-
los no solo americano? Num interva-
lo de talvez menos de um ano, a revis-
ta Time, que gosta de variar suas ca-
pas, dedicou duas, com a respectiva 
história, ao oculto, ao demónio nos 
Estados Unidos, país que fazia da sua 
inocência motivo de orgulho nacio-
nal Bem dizia o poeta Baudelaire que 
a maior arte do demônio consiste em 
fazer-nos crer que não existe. 

No entanto, pelo menos um santo 
a guerra do Vietnam legou ao mundo, 
Ho Chi Minh, daquela linhagem que 
em dias recentes nos deu Tolstoi e, a 
seguir seu discípulo Gandhl Foi Ho 
quem, desde 1930, ao fundar o Viet-
minh, lançou as bases de um movi-
mento nacional que repeliu da Indo-
china o invasor chinês, japonês, in-
glês, francês, americano em nome da 
dignidade do ser humano e do seu di-
reito de viver sua vida. Os homens, 
vinte anos mais jovens que êle, que 
Ho concentrou ao seu redor em 1930 
são os que ainda conduzem os desti-
nos do Vietnam: Pham Van Dong, 
Giap, Le Duan, Truong Chinh. Por-
que no Vietnam nunca houve, como 
nas demais revoluções, qualquer ex-
purgo. Não houve terror, tiros na nu-
ca, pelotões de fuzilamento, mas sim 
e unicamente, o crescimento de um 
sentimento nacional que não é sequer 
nacionalista no moderno e estreito 
significado do termo. Na proclama-

r~o da Independência do Vietnam, de 

de setembro de 1945, as palavras 
inscritas por Ho Chi Minh são uma 
tradução das que inscreveu Jefferson 
na Constituição Americana de 1776: 
"Todos os homens nascem iguais: são 
dotados pelo seu Criador de certos di-
reitos inalienáveis, o direito de viver, 

o direito de ser livre e o direito de 
buscar a felicidade". As palavras de 
Jefferson continuam no pórtico da 
proclamação da Independencia viet-
namita, imunes às bombas, ao napalm, 
aos herbicidas. 

Os vietnamitas não parecem se a-
fligir com a data do fim da guerra. 
Nunca marcaram, ou previram ou es-
pecularam quanto ao fim do conflito, 
enquanto que um único general ame-
ricano, aquele pobre Westmoreland, 
garantia seu término todas as semanas 
— com dados e cifras irrespondíveis. 

Jean Lacouture perguntou (Le 
Nouvel Observateur, 16 de outubro 
de 1972) a Pham Van Dong: "O que 
se diz do lado americano é que o 
Vietnam tem meio de manter seu a-
tuai esforço militar pelo menos por 
mais dois anos.̂  A informação tem ba-
se? Os adversários, de um modo ge-
ral, estão bem informados acerca do 

Vietnam ? " A resposta foi a seguin-
te: "Não, porque eles reduzem tudo a 
algarismos. Porisso é que não chegam 
a compreender os elementos e a natuj 
reza desta guerra. Esta guerra não é 
uma questão de efetivos, de material, 
de computador. Chega um momento 
em que o cumputador não faz mais 
do que acumular asneiras. Eles falam 
em dois anos ? Vão de cálculo falso a 
cálculo falso. A escalada de Nixon 
lançou mão de recursos mais aperfei-
çoados' e nos causou dano* maiores 
qUe a de Johnson. Mas acontece que 
nós também nos aperfeiçoamos". 

A verdade é que a guerra poderia 
durar mais vinte anos e causaria da-
nos muito maiores aos Estado Uni-
dos, que não têm mais programação 
para os computadores dedicados ao 
conflito vietnamita. E aqui é impor-
tante acentuar que não há povo mais 
interessado em computadores, tecno-
logia e industrialização do que esse 
dos vietnamitas do Norte. As poucas 
fábricas que possuíam, defendiam-nas 
dos americanos e as espalhavam por 
cavernas e subterrâneos como se tos-
sem um tesouro. Mas se dispuseram a 
provar, com o próprio corpo e uma 
infinita capacidade de suportar a mais 
brutal guerra que já houve, que o ho-
mem é imprevisível, que vive num es-
tado permanente de criação de si 
mesmo, e que se êle começa a formu-
lar a uma máquina, que ele próprio 
fabricou, perguntas cuja resposta s í 

ele pode soprar à máquina, é que es 
passando do infantil ao senil sem se 
deter por uma temporada nos campos * 
amenos da maturidade. 

Mais dia, menos dia, pouco impor-
ta, a verdade é que la guerre est finie 
e que esta guerra pelo menos acabou 
direito. 

Uma leitura dos Nove Pontos em 
oue se baseará o acordo entre os Esta-
dos Unidos e o Vietnam demonstra, 
logo na cláusula primeira, que ela não 
devia sequer ter começado. A 
cláusula diz que "os Esta-
dos Unidos respeitam a indepen-
dência, a soberania, a unidade e a in-
tegridade territorial do* Vietnam tal 
como reconhecidas pelos acordos de 
Genebra, de 1954", que previam elei-
ções livres dentro de dois anos. A-
chou Eisenhower, em 1955, que Ho 
Chi Minh ganharia as eleições, o que 
levou o Primeiro Ministro Ngo Dinh 
Diem (o cunhado de Madame Nhu) a 
impedi-las. Só em 1963, quando o 
Presidente Kennedy se empenhava 
em escalar a guerra, é que os america-
nos, cansados de Diem e do seu regi-
me, autorizaram seu assassínio, dia 7 j r ^ 
de novembro de 1963. No dia 22 off-' 
mesmo mês de novembro do mesmo 
ano, em Dallas, Texas, Kennedy era 
também assassinado. A guerra assim 
começada só podia terminar entre 
uma cláusula como a primeira, que se 
esforça por ignorá-la, e outra como a 
final, em que os Estados Unidos se 
comprometem a constribuir para a re-
construção de toda a Indochina. 
Comprimidos entre os Nove Pontos, 
os dez anos de desnecessário sofri-
mento. 

Mas, paciência. Um dia de agosto 
oc 1942 a Polícia de Chiang Kai-chex 
prendeu Ho Chi Minh na fronteira 
chinesa. Enquanto esteve preso Ho 
escreveu versos. Um deles diz assim: 

Padece o grão de arroz, sob o pi-
lão que o tritura. 

Mas, passada a provação, vejam 
só sua alvura! 

J. H. Ribeiro : Saigon 
Em certos dias, no Vietnã, em 

1968; olhando a terra do alto de um 
helicóptero banana do Exército ame-
ricano, ao lado de um agente de in-
formação sul-vietnamita (um espião), 
me ocorria a idéia de que os EUA 
tinham vencido a guerra e não sa-
biam. 

Hoje, se os termos do acordo Kis-
singer-Hanói forem concretizados, 
uma idéia apressada - e oposta - me 
ocorre: Washington perdeu a guerra e 
não quer nem saber. 

Você já viu uma touceira de bam-
bu? Há varetas redondinhas e reti-
nhas, do chão ao céu; outras, retorci-
das, sobem e descem, sem rumo; ter-
ceiras, em vez de subir, avançam para 
o lado, depois se enterram; umas ou-
tras se atrofiam e viram cipó, emara-
nhando-se nos gaihos, nas folhas, nas 
raízes. Enfim, ninguém sabe onde co-

meça, ou acaDa, ou qual é o destino, 
de uma boa touceira de bambu. 

O Vietnã é um bambuzal 
Bem, se os EUA perderam a guer-

ra, quem ganhou? Os EUA perde-
ram? Se se lembrar que os EUA se 
envolveram na Indochina para evitar 
que o Acôrdo de Genebra fosse cum-
prido, e agora, sete anos e 51 mil de 
seus mortos depois, comprometem-se 
a sair do país para permitir que o "es-
pírito de Genebra volte a imperar, 
parece claro: os EUA fizeram uma 
guerra horrível e saem dela no ponto 
em que entraram Que dizia o Acôrdo 
de Genebra? Basicamente, e esque-
cendo os frantéses gue eram então 
importantes e hoje sao apenas simpá-
ticos conselheiros, dizia: a) o Vietnã 
não quer em seu território nenhuma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

continua na pâg. ao lado 
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tropa estrangeira, nao precisa de 
"proteção" de ninguém; b) o futuro 
do país - sua reunificação, seu regi-
me político — é assunto exclusiva-
mente vietnamita, e será resolvido na 
melhor forma da democracia tradicio-
nal: eleições livres. 

Os EUA não deixaram que isso a-
contecesse. 

1. Torpedearam as eleições. 
"Washington apoiou Diem em sua de-
terminação de ignorar a cláusula do 
Acõrdo de Genebra que previa elei-
ções" - diz A. Schlesinger Jr., asses-
sor especial dos presidentes Kennedy 
e Johnson, em seu livro "A Herança 
do Vietnã": "e Eisenhower, em suas 
memórias, mostrou-se disposto a ad-
mitir que, se as eleições tivessem o-
corrido naquela época, Ho Chi Minh 
receberia 80% dos votos em todo o 
Vie tnã . . . " 

2. Dispuseram-se a "proteger" o 
Vietnã. Walter Lipman, o grande arti-
culista americano, escrevia em 1965: 
M0 caráter básico da situação vietna-
mita alterou-se radicalmente. Trata-
va-se de uma guerra dos sul-vietnami-
tas assistida pelos americanos. Trata-
se agora de uma guerra dos america-
nos assistida pelos sul-vietnamitas". 

Hoje, com os acôrdos de Kissin-
ger, tudo parece voltar a 1954. Os 
vietnamitas resolvem entre si os seus 
problemas, e o futuro do Vietnã do 
Sul - seu regime político e a eventual 
reunificação do país - será decidido 
em eleições livres. Visto assim, a con-
clusão apressada parece certa: os 

i f l | A fizeram uma guerra em vão, não 
VKseguiram seus objetivos: perderam 
a guerra. 

Mas, perderam para quem? Quem 
ganhou? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Um país vendido a varejo 

Em 1954, o Vietnã do Norte esta-
va forte politicamente e Ho Chi Minh 
— o Tiradentes lá deles, um homem 
admirado e querido no Norte e no 
Sul - estava vivo e poderia consti-
tuir-se no grande patriarca dos novos 
tempos. Hoje, o Norte, além das difi-
culdades advindas da queda de sua 
produção e das feridas da guerra, está 
politicamente - pensando em todo o 
Vietnã: Anã, Tonquim è Conchinchi-
na - enfraquecido. Portanto, não é 
um garboso ganhador dessa guerra. 

O Vietnã do Sul encontra a paz 
como um país dividido, retalhado, 
seu mapa mais parecendo a radiogra-
fia de um pulmão bem craterado. E 
irá em direção à paz contra a sua von-
tade: não é, pois, um vitorioso. 

O vietcong, pensando que venceu 
06 americanos, pode perder no voto. 
Ele sairá das catacumbas, das monta-
nhas e (los arrozais diante de um Es-
tado (o Vietnã do Sul) que, mal ou 
bem, é hoje um Estado organizado, 
com estrutura administrativa, com 
um exército forte e bem armado e 
algumas lideranças anti-vietcong (co-
mo a do próprio grupo de Van Thieu) 
claramente estabelecidas em parcelas 

rnderáveis do povo. Uma guerra não 
como todos sabem, apenas uma 

empresa militar com o fim de tomar 
territórios. Como muitas outras, a 
guerra do Vietnã foi também, e prin-
cipalmente, uma empreitada politica, 
uma ofensiva psicologica. Durante to-
dos estes anos, o povo sul-vietnamita 
foi submetido a uma inteligente, en-
cadeada, programada e maciça propa-
ganda. Uma propaganda que procu-
rou centrar-se nos horrores do comu-
nismo, procurou mostrar que um po-
vo pode buscar a felicidade e a reah-
zaçao nacional sob outro regime que 
não a "ditadura do proletariado", ou 
de um partido. É bem possível que 
hoje, numa eleição livre, e diversa-
mente do que ocorreria em 1954, a 
maioria do povo do Vietnã do Sul es-
colha uma solução não comunista, 
vote contra o vietcong. Então, a reu-
nificação, sob um governo afinado 
com o Norte, não se fará. E teríamos, 
no Vietnã do Sul, por opção eleitoral 
- e sem guerra, sem tropas estrangei-
ras, sem colonizadores - uma solução 
coreana: o Norte, comunista; o Sul, 
capitalista (? ). 

O Vietnã é um bambuzaL O viet-
cong, e o Vietnã do Norte, que cele-
bram a paz, podem estar celebrando 
uma derrota. E os EUA que, no fun-
do, se envolveram no Vietnã para evi-
tar que uma parte do país se tornasse 
comunista, podem, afinal, sair da his-
tória como os grandes vitoriosos. 

Esta é só uma hipótese. Há oito 
outras, ou oitenta. Acho que saírem 
os EUA do Vietnã é uma vitória - do 
mundo. Os povos do mundo inteiro 
respirarão um pouco mais aliviados. E 
talvez ganharão mais força para man-

dar embora quaisquer outros imperia-
listas, ou "protetores" 

Tirar o atraso de uma guerra 

Nunca vi ninguém reclamar contra 
o fato de que os vietnamitas comem 
arroz com peixe quase podre (é o pra-
to nacional do país). Nem vi ninguém 
se bater para evitar que a mulher viet-
namita (mulher mais sensual do mun-
do, segundo quem entende) usezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ao-
dai (o insinuante traje típico do 
país). Nem me consta que tenha havi-
do, no mundo, uma preocupação 
muito grande para fazer alguns pago-
des vietnamitas tirarem a cruz cama-
da de suas torres (um símbolo budis-
ta que, ligeiramente alterado, tor-
nou-se a suástica de Hitler). A Socie-
dade Protetora dos Animais japiais se 
importou com o fato de que os viet-
namitas usem búfalos como animais 
de tração. As velhas do Vietnã, prin-
cipalmente as do interior, mascam be-
tâe, vegetal que produz uma baba 
vermelha, que depois se enegrece, e as 
velhas bocas primeiro ficam verme-
lhas - a boca de fogo - , depois pre-
tas - a boca negra. Quem é que tem 
alguma coisa a ver com a boca colori-
da das velhas do Vietnã? 

O Vietnã tem história, tem orgu-
lho nacional, tem milenares fontes da 
cultura de seu povo, e tem um país 
lindo - cheio de árvores, de rios, de 
colinas, de passarinhos. Se sair agora 
da guerra, vejam: estará saindo de 
uma guerra que começou em 1940. 
Enquanto o mundo se prepara para a 
terceira, o Vietnã ainda amarga os e-
feitos da Segunda Guerra Mundial. E 
todo esse tempo guerreou porque ou-
tros o forçaram a isso: primeiro os 
franceses, depois os japoneses, agora 
os americanos. 

Já é tempo de o mundo deixar o 
Vietnã pensar por si próprio. O fim 
da guerra vai fazer com que as duas 
partes em que artificialmente foi divi-
dido o país acabem encontrando um 
meio de conviver pacificamente. Tal-
vez se reunifiquem num país só, co-
munista. Talvez formalizem para sem-
pre a separação em dois países. Ou 
talvez nao se entendam e acabem, 
mesmo, brigando. 

Mas ninguém, dessa vez, meta o 
nariz: será uma brisa de irmãos. E po-
de até acabar com beijos e abraços. 

L.E.de Andrade: Vientiane 
Qualquer dia destes, depois da ses-

ta, o príncipe Panya, de 32 anos, fi-
do príncipe neutro Souvanna 

^ P o u m a , primeiro-ministro do Laos, 
irromperá, de camisa colorida e cabe-
los longos, no bar do hotel ConsteQa-
tion, em Vientiane, com a notícia 
mais esperada no país: "Titio chegou 
e reassumiu." Seu tio é o príncipe co-
munista Souphanou Vong, vice-pri-
meiro-ministro e presidente do Pathet 
Lao - o Vietcong laociano - que há 
nove anos voltou ao maquis nas mon-
tanhas de Sam Neua, abandonando o 
gabinete. 

Para entender o "Reino do Milhão 
de Elefantes", é preciso primeiro to-
mar uma cerveja, às cinco da tarde, 
no bar do Constellation, de onde os 
jornalistas estrangeiros - proibidos 
de ir ao front - assistem à guerra do 
Laos. Durante um mês, em agosto de 
1968 - eu vinha de Saigon e preten-
dia ir a Hanói - fiz ponto lá, em 
companhia de Max Coiffait, da Agen-
ce France-Presse. Depois de conhecer 
esse povo indolente, tão pouco dado 
à violência, não é difícil imaginar a 
paz. Difícil mesmo é imaginar a guer-
ra, embora o Laos, estranhamente, es-
teja em guerra ha 25 anos, como se-
gunda-frente do conflito vizinho. 

O que significará, para os laocia-
nos, o fim aa guerra do Vietnam? 
Em princípio, a retirada simultânea 
dos norte-vietnamitas, que não mais 
precisarão da pista Ho Chi Minh, sua 
rota de infiltração no sul, e dos ame-
ricanos, que já não terão motivos pa-
ra bombardear, às cegas, esse cami-
nho misterioso, escondido na flores-
ta. Que mais? O general Vang Pao, 
conhecido como VP, que comanda 
um exército clandestino de 40 mil 
montanheses meos, financiado pela 
CIA, certamente se asilará em Bang-
kok, para onde retornarão também, 
com a saída dos fregueses america-
nos, as prostitutas tailandesas de 
Vientiane. O governo de concialiação 

nacional voltará a reunir-se, com os 
quatro ministros direitistas, os quatro 
comunistas e os quatro neutralistas. 
As fumeries - casas de fumar ópio -
serão reabertas a todo laociano que 
puder provar ser pai de um filho va-
rão. Coroando tudo isso, o rei Savang 
Vathang, discípulo de Rousseau e to-
cador de flauta, plantará hortaliças 
no quintal do seu palácio de Luang 
Prabang, guardado por soldadinhos 
de chumbo. 

A infelicidade do Laos - um país 
rigorosamente do tamanho do Piauí 
- é geográfica. Estado-tampâo espre-
mido entre a Tailândia pró-ocidental 
e o Vietnam do Norte comunista, ele 
foi unificado em 54, iá com vocacão 
para ser um barril de pólvora na Aria. 
Tanto mais que faz fronteira também 
com a China comunista e a Birmânia 
neutra (ao norte) com o Vietnam do 
Sul pró-americano e o Camboja idem 
(ao sul). Vietnam e Laos, em última 
análise, são uma guerra só. A maior 
batalha da Indochina, em 54, foi 
Dien Bien Phu: o exército expedicio-
nário francês tinha-se concentrado aí 
para garantir o acesso ao Laos. A 
maior batalha do Sul, em 68, foi Khe 
Sanh, uma base americana a três qui-
lômetros da fronteira laociana. 

Segundo Souphanou Vong, o Pa-
thet Lao controla dois terços do terri-
tório de seu país e metade da popula-
ção. Segundo seu irmão Souvanna, o 
governo de Vientiane administra dois 
terços do território e 80% da popula-
ção. Quando estive lá, dizia-se que o 
Pathet Lao poderia, se quisesse, "to-
mar não Vientiane, mas o reino intei-
ro, não depois de amanhã, mas ama-
nhã". Em março de 71, os america-
nos e sul-vietnamitas, na desastrada o-
peração Lam Son 719, invadiram o 
sul do Laos, tentando expulsar da pis-
ta Ho Chi Minh os norte-vietnamitas. 
Em represália, o Pathet Lao expulsou 
da Planície dos Jarros o exército pró-
americano dos meos. Para salvar o 

Laos do comunismo, os Estados Uni-
dos gastaram oficialmente, no ano fis-
cal 71/72, dois bilhões de dólares. Se 
esse dinheiro tivesse sido dividido em 
partes iguais pelos dois milhões de ha-
bitantes do reino, caberia a cada um 
deles mil dólares, uma respeitável ren-
da percapita. Acontece que metade 
da verba foi gasta nos bombardeios e 
a outra metade em ajuda militar. O 
Pathet Lao afirma ter derrubado mil 
aviões americanos em seu território — 
Washington admite a perda de trezen-
tos - e há pelo menos setenta pilotos 
aprisionados, cujo destino será decidi-
do após o armistício. 

Segundo o item 7 do acordo se-
creto de paz, acertado entre america-
nos e norte-vietnamitas, cujo texto 
foi divulgado em Hanói, o governo da 
República Democrática do Vietnam 
(vietnam do Norte), o Governo Revo-
lucionário Provisório do Vietnam do 
Sul (Vietcong), o governo dos Esta-
dos Unidos da América e o governo 
da República do Vietnam (Vietnam 
do Sul) se comprometem a respeitar a 
independência, a soberania, a neutra-
lidade, a unidade e a integridade terri-
torial do reino do Laos, retirando de 
lá todas as suas tropas e material bé-
lico. Tudo isso já tinha sido decidido 
duas vezes em Genebra, em 1954, a-
pós a guerra da Indochina, e em 
1962, após o encontro de Viena entre 
Kennedy e Kruschev. Aliás, a volta 
pura e simples a esses acordos, em to-
da a área, e o que o general De Gaulle 
propunha desde 63. Se os americanos 
o tivessem ouvido, o Sudeste Asiático 
teria economizado milhões de mortos 
e dez anos de sofrimento. 

Durante toda a guerra, os laocia-
nos não perderam o hábito da sesta. 
Os soldados suspendiam a luta, na 
frente de combate, todo dia, depois 
do almoço, para tirar um cochilo. Co-
memorando a paz, só falta agora o rei 
Savana Vang decretar três meses de 
feriado para repouso nacional. 

Mareei Niedergang 
Lo Monde 

Salvador Allende, quando é ataca-
do ao mesmo tempo em duas frentes, 
tem naturalmente a tendência de jun-
tar os dois adversários num mesmo 
opróbrio. De um lado, as greves enco-
rajadas por uma oposição que espera 
pelo menos mudar um pouco a linha 
política do governo da Unidade Po-
pular. De outro, a frente do cobre, 
com a Bradèn Kennecott Corporation 
relançando Sua ofensiva. 

Desde o começo da presente crise 
ele tem acusado várias vezes, de pu-
blico, os dirigentes conhecidos ou 
desconhecidos do vasto movimento 
de "desobediência cívica" de cumpli-
cidade com as companhias estrangei-
ras. Estas estariam aparentemente 
decididas a favorecer o agravamento 
rápido de uma crise economica, e so-
bretudo financeira, já bastante séria. 

No clima emocional que reina 
atualmente no Chile, o argumento 
não é mau. Tanto mais que efetiva-
mente há coincidência entre a pri-
meira onda dessa "greve da classe mé-
dia" e a primeira ação movida no es-
trangeiro contra as exportações de 
cobre chileno, feita pelos advogados 
da Kennecott Não apenas os partidá-
rios naturais da Unidade Popular mas 
também numerosos chilenos que vo-
tam com a democracia cristã sao mui-
to naturalmente tentados ar ver a 
"mão do estrangeiro" nos mates que 
atingem o país. 

Muito antes das revelações feitas 
em Washington das tentativas de pres-
são da ITT sobre o governo dos Esta-
dos Unidos para incitá-lo a uma ação 
enérgica contra o Chile da Unidade 
Popular, os chilenos já tinham sido 
amplamente informados a respeito do 

trabalho "extra" do antigo embaixa-
dor americano Korry. Aquilo que foi 
chamado em Santiago de "complô do 
cobre" (durante os debates sobre a 
reforma da constituição que levaram 
à nacionalização do cobre em julho 
de 1971) pôs em evidência manobras 
duvidosas. 

Tomada da Dow Chemical 

Só se empresta aos ricos. Denun-
ciando com virulência os complôs 
verdadeiros ou imaginários do estran-
geiro, os jornais da esquerda estão 
certos de encontrar ouvidos atentos 
até entre os eleitores democratas 
-cristãos, centristas ou mesmo conser-
vadores. Allende, que enfrenta os di-
rigentes dos partidos da oposição, 
que negocia com os grevistas e faz 
apelos aos amigos de Eduardo Frei 
para que participem de uma solução 
da crise, sabe também que nenhum 
político chileno, da extrema esquerda 
a extrema direita, não pode nem de-
seja contestar o principio da defesa 
rigorosa da soberania chilena. 

Assim não é de surpreender que 
Allende tenha escolhido o momento 
em que era desafiado pela Kennecott 
para desapropriar os bens das filiais 
chilenas da Dow Chemical, um dos 
gigantes da indústria química dos Es-
tados Unidos. O argumento das auto-
ridades de Santiago para justificar es-
sa desapropriação é que as filiais des-
sa companhia "não entregaram os 
produtos plásticos esperados^. 

O governo americano está direta-
mente envolvido no caso pois uma 
das filiais da Dow está segurada pela 
OPIC (Overseas Private Investment 
Corporation), órgão do governo dos 
Estados Unidos que garante as empre-
sas que operam em territórios estran-
geiros. 

Sorrisos ao exército 

A lealdade do exército chileno e 
seu respeito pela constituição são tra-

dicionais. Mas a lenda de um exército 
rigorosa e totalmente neutro é falsa. 
A queda de Balmaceda, em 1891, fòi 
provocada por um conflito consti-
tucional (já!) entre o parlamento e o 
chefe do Estado. Mas a intervenção 
da marinha ao lado dos adversários de 
Balmaceda foi decisiva. Mais perto de 
nós o caso do quartel de Tacna e o 
comutô bem real do general Roberto 
Viam, Marambio mostraram que tam-
bém oficiais chilenos podem ser ten-
tados pela ação propriamente políti-
ca. 

O governo democrata-cristão áe 
Eduardo Frei, de 1964 a 1970, oio te 
preocupou muito em cortejar as for-
ças armadas. Os soldos eram magros e 
o equipamento arcaico. A origem da 
rebelião de Tacna foi exatamente a 
vontade de um grupo de oficiais de 
Chamar a atenção do governo para 
uma situação material e moral que 
eles julgavam precária. A lição não foi 
esquecida por Allende. A partir de 
novembro de 1970 ele multiplicou os 
aestos de consideração para com as 
forças armadas e o corpo para-müitar 
dos carabinejios (25 mil homens, 
quase a mesma coisa que o exercito 
propriamente dito). Os militares têm 
escapado, quase sempre, às restrições 
impostas em outros setores do orça-
mento. A situação dos oficiais supe-
riores, e mesmo a dos oficiais subal-
ternos, é bem melhor e foram feitos 
importantes esforços para a moderni-
zação do material e dos equipamen* 
tos. 

Allende tem também feito elogios 

públicos ao exército em qualquer 
ocasião. Ao longo da crise atual, ele 
se felicitou várias vezes pelo papel 
desempenhado pelos militares. Desde 
a proclamação ao estado de emergên-
cia é o exército que está encarregado 
da manutenção da ordem em quase 
todo o país. É ele que enfrenta com 
habilidade os pequenos corçandos de 
jovens que diariamente se esforçam 
para organizar verdadeiras rebeliões 
no centro da capital. Foi ele ainda 
que interveio energicamente nas esta-
cões de rádio que se recusavam a di-
fundir, segundo as ordens recebidas, 
notícias transmitidas pela agência no-
ticiosa oficial em cadeia nactonaL 

O general Carlos Prats González. 
comandante-em-chefe do exérqto, e 
diplomado pela escola de estado 
-maior de Fort Leavenworth, dos Es-
tados Unidos, e se admite em Santia-
go que suas simpatias políticas não 
estão do lado da Unidade Popular. 
Foi graças à sua intervenção que a 
missão militar americana não deixou 
o Chile e que as manobras navais con-
j u n t a s americano-chilenas da 
"Unitas" puderam ser realizadas no 
auge da crise apesar dos protestos vio-
lentos de alguns dirigentes do Partido 
Socialista. Mas foi também o general 
Prats, ligado estreita e diariamente 
por Allende ao controle da crise, que 
dirigiu uma carta muito firme à Asso-
ciação Nacional dos Jornalistas para 
adverti-la sobre o tom demasiado vio-
lento da campanha da imprensa con-
tra o governo legaL "Nós cumprimos 
o nosso dever" - respondeu o vice 
-presidente da Associação - mas de 
que lado está o exército? " O general 
Prats, saindo talvez-da estrita neutra-
lidade, recebeu pessoalmente para 
consulta dirigentes do Partido Demo-
crata Cristão. 

As forjas armadas chilenas, cuja 
lealdade nao está em causa, há muito 
tempo que não tinham um papel tão 
importante a exercer. Guardiãs da 
constituição, aparecem hoje em dia 
como os verdadeiros árbitros da crise. 
"O poder está na ponta do fuzil" -
era o slogan do Movimento de Es-
querda Revolucionária (MIR) an+es 
das eleições de 1970. Allende provou, 
sem dúvida, que o poder no Chile po-
dia ser conquistado pelo voto. Dois 
anos depois da vitória, seu poder, pa-
ra muitos chilenos, dá a impressão de 
se abrigar atrás dos fuzis. 

PARA ENTENDER AS NOTÍCIAS, 
VOCÊ PRECISA DE 

opinião 
LEIA E ASSINE 
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The Guardian 

"A única esperança por um futuro 
de paz e prosperidade para o sionis-
mo, exige que se ponha fim a estas 
atividades perversas e que os respon-
sáveis pelas raízes e ramificações des-
sas atividades sejam destruídos." 

Em 1944, ao denunciar o assassi-
nato do Ministro de Estado britânico 
- .,orde Moyne — no Cairo, Winston 
O- rchill declarou à Câmara dos Co-
muns que o Governo britânico tinha 
o "direito de exigir e receber" a "co-
operação aberta de toda a comunida-
de judaica" da Palestina. 

Mas não só não a recebeu em rela-
ção a este ato terrorista como em re-
lação aos futuros. Os defensores do 
sionismo argumentariam posterior-
mente que os dois jovens assassinos, 
membros 4 o bando Stern, estavam 
profundamente marcados pelo sofri-
mento do seu povo: diziam que um 
deles assistira a explosão do navio 
Pátria - explicada oficialmente como 
um ato de suicídio coletivo de refu-
giados miseráveis a quem as autorida-
des britânicas tinham negado entrada 
- e tinham visto pessoas se afogando 
junto ao cais do porto e cadáveres 
desmembrados sendo pescados do 
mar. 

Durante o julgamente dos dois, no 
Cairo, a defesa, a cargo de um advo-
gado egípcio, argumentou: "Os ju-
deus tentaram tudo, mas ninguém os 
escutou. Alguns deles chegaram então 
à conclusão de ser necessário que sa-
crificassem suas próprias vidas, num 
ato selvagem, de modo a lançar um 
apelo ao mundo para salvar o seu po-
vo." 

Assassinato tão espetacular quan-
to esse - e igualmente envolvendo 
um cidadão não-egípcio em solo egíp-
cio - ocorreu 27 anos mais tarde, 
quando da primeira operação de Se-
tembro Negro: quatro jovens palesti-
nos fuzilaram nas escadas do hotel 
Sheraton o Primeiro Ministro jorda-
niano Wasfi TeL Os que apoiam a a-
ção argumentam que Tel tinha sido o 
responsável pela última calamidade 
que atingira o povo palestino: a ex-
pulsão impiedosa dos guerrilheiros 
palestinos levada a cabo pela Jordâ-
nia; consta da denúncia que, durante 
essa ação, o corpo de um homem que 
supostamente foi o fundador de de 
Setembro Negro - Ali Abu Iyyad, foi 
arrastado por tanques Centurion. Um 
dos assassinos disse que viu beduínos 
da guarda pessoal do rei Hussein vio-
lentarem sua irmã e degolarem o filho 
dela. 

"Na luta contra o colonialismo 
sionista," comenta o diário de Beiru-
tezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Le Jour, 44os palestinos levaram 27 
anos para chegar aos métodos do Ir-
gun e do Stern." Não há razão para 
crer que, na base do apelo moral, se 
consiga^ hoje maior participação dos 
países árabes na expulsão de seus ter-
roristas, do que aquela que foi dada 

pela comunidade judaica da Palestina 
anos atrás. 

O terrorismo sionista só acabou 
quando, com Israel surgindo das cin-
zas da comunidade árabe da Palesti-
na, desapareceu sua própria razão pa-
ra continuar existindo. Dentro desse 
mesmo raciocínio, o terrorismo pales-
tino continuará até que não haja mais 
motivo para a sua existência. 

Isso seria possível através de al-
gum tipo de acordo com Israel. E 
também seria possível através de mu-
danças de base na estrutura dos paí-
ses arabes. O Setembro Negro é tanto 
o produto da conjuntura inter-Árabe 
como do conflito entre Israel e os Á-
rabes. O fato de sua primeira vítima 
ter sido um árabe não é acidental. E 
provalvelmente não terá sido a últi-
ma. O bando Stern também achava 
que uma de suas tarefas era punir os 
judeus "traidores". 

Olho por olho 

De um modo geral, os regimes ára-
bes são tão ambivalente em relação a 
Setembro Negro quanto era a Agên-
cia Judaica - entidade política repre-
sentativa da comunidade judaica da 
Palestina - em relação ao Irgun ou 
Stern. A Agência Judaica era mais ex-
plícita em suas condenações verbais; 
mas os regimes árabes, talvez devido a 
suas próprias razões egoístas, têm fei-
to mais tentativas para evitar ataques 
físicos. O rei Hussein é, evidentemen-
te, um caso especial. Ele condenou o 
Setembro Negro com uma raiva toda 
especial que, para a maioria dos ára-
bes, se deve nao tanto a uma questão 
de princípios quanto ao.fato de, se-
gundo declarações de um dos assassi-
nos de Tel, Hussein estar à cabeça da 
lista de candidatos árabes ao justiça-
mento pelo Setembro Negro. 

Outros regimes contentam-se em 
dizer que não têm nenhuma relação 
com o Setembro Negro. A maioria 
dos regimes nem condena formalmen-
te nem louva semi-oficialmente. Na 
imprensa de controle estatal e nas rá-
dios, eles perdoam e justificam. Aci-
ma de tudo, eles ficam indignados 
com o que qualificam de hipócrita in-
dignação do mundo. Os métodos" 
de Setembro Negro podem asseme-
lhar-se aos de Stern. A maioria dos 
árabes, porém, insiste que a "moral" 
é outra. 

Essa crucial distinção moral, se-
gundo um líder (não-palestino) teó-
rico da causa palestina, deve-se ba-
sicamente ao fato de que os sionis-
tas deram início ao processo, enquan-
to que os palestinos estão só respon-
dendo. 

Após a criação do Estado de Is-
rael, o terrorismo clássico deu lugar a 
um terrorismo aparentemente mais 
respeitável: sua função era intimidar e 
subjugar os palestinos e outros árabes 
simpatizantes com a causa, que o Es-
tado, com mais condições, pudesse 
abranger. A violência palestina, por 
oposição, é uma reação em pequena 

Pequim se defende 
da bomba 

James Pringle 

The Guardian 

Um grande número de abrigos an-
tiaéreos, a uma profundidade de oito 
metros, já existe sob a cidade de Pe-
quim. Representantes do governo chi-
nês conduziram jornalistas estrangei-
ros através dos túneis que ligam os 
abrigos, explicando que além destes, 
outros estão sendo construídos em 
várias cidades chinesas e que, no caso 
da China vir a sofrer um eventual ata-
que nuclear, os abrigos terão capaci-
dade para acomodar toda a popula-
ção urbana da China. 

O abrigo subterrâneo de Pequim 
ainda não acabou de ser construído, 
mas os jornalistas que o visitaram pu-
deram constatar a existência de hos-
pitais, dormitórios, mercados e canti-
nas, além de um sistema telefônico e 
de um posto de rádio emissor-recep-
tor já em funcionamento. O setor ao 
sistema de Pequim visitado pelos re-
pórteres, por baixo da rua Chien Men 

Wai, é ligado diretamente com a rua 
por mais de noventa entradas e saí-
das. 

Os funcionários encarregados de 
conduzir o grupo disseram que este 
novo sistema substituía outro que co-
meçara a ser construído em 1969. Es-
te outro, a apenas quatro metros da 
superfície, ficava demasiadamente ex-
posto, e, de qualquer maneira, era 
muito pequeno para atender a uma 
eventual necessidade. Os túneis eram 
muito estreitos e o equipamento, ina-
dequado. 

A construção do novo sistema de 
abrigos, segundo informaram, foi de 
iniciativa do próprio povo, que assim 
respondia ao apelo lançado pelo Pre-
sidente Mao tse Tung para que "fi-
quemos alerta, defendamos nossa pá-
tria e nos preparemos contra a guerra 
e as adversidades da Natureza". 

Os abrigos de Pequim já consti-
tuem proteção total para uma popu-
lação ae quatro milhões, e quase total 
contra um ataque nuclear - apenas a 
seção do abrigo precisamente abaixo 
do ponto onde houvesse a explosão 
não ficaria protegida. 

escala, porém facilmente qualificável 
de bárbara. Podemos ficar apreensi-
vos - e muitos de nós ficamos -
frente a este tipo de terrorismo, mas 
também condenamos aquele de Is-
rael: um Estado construído a partir 
do terrorismo, que continua glorifi-
cando seus terroristas até o dia de hoje. 

Vejamos os ex-líderes terroristas 
que ocupam hoje lugares respeitáveis 
na vida pública. Marcelle Ninio, por 
exemplo. Em 1954, os israelenses 
queriam prejudicar as relações 
cio-americanas que, no entender 
Primeiro Ministro Ben-Gurion, esta-
vam boas demais. A espionagem israe-
lense, numa ação revelada pelo cha-
mado "caso Lavon", tentou prejudi-
cá-las colocando bombas em institui-
ções de propriedade norte-americana 
no Egito - como bibliotecas e cine-
mas. Marcelle Ninio era uma das a-
gentes. Um tribunal egípcio conde-
nou-a a 14 anos de prisão, e foi repa-
triada após a guerra dos Seis Dias. Ca-
sou-se recentemente. Golda Meir, que 
compareceu ao casamento, chamou-a 
de 4 heroína". Dayan, que também 
estava presente, dirigiu-se a ela dizen-
do-lhe que "a sua liberdade teria sido 
o suficiente para que considerásse-
mos a guerra um sucesso." 

Estes são essencialmente os argu-
mentos de que os árabes se utilizarao, 
nas Nações Unidas ou em qualquer 
outro lugar, para debater a questão 
do "terrorismo internacional". Os is-
raelenses parecem acreditar que a reu-
nião da Assembléia Geral para deba-
ter o terrorismo representa uma vitó-
ria moral. Mas uma das emendas do 
texto original da resolução prevê 
a autorização de um estudo das cau-
sas que tenham originado formas de 
terrorismo ou atos de violência até 
agora arquivados como misteriosos, 
consequentes de frustração, opressão 
e desespero. E é nesta emenda que os 
árabes vêm a garantia de uma oportu-
nidade para ser aberto um dossiê so-
bre o terrorismo de Israel. O Egito já 
está preparando um E a julgar pela 
amostra que saiu no "Al Ahram", será 
maciço. 

Justificar Setembro Negro perante 
o mundo é uma coisa; incentivá-lo a-

tivamente é outra totalmente diferen-
te. Aqui, os regimes árabes são bem 
mais cautelosos. Ê do conhecimento 
geral que eles fornecem dinheiro, ar-
mas, treinamento, espionagem e ou-
tros serviços a Al-Fatah - e até certo 
ponto Setembro Negro é uma exten-
são do Fatah. 

Aliado até certo ponto 

De um ponto de vista específico, 
os guerrilheiros têm-se constituído no 
braço armado de uma guerra restrita 
lutadfe por procuração. Mas embora 
seus interesses possam temporaria-
mente coincidir, os objetivos do Egi-
to e dos guerrilheiros são fundamen-
talmente distintos. O Egito quer ape-
nas recuperar o território que perdeu 
em 1967. Os guerrilheiros querem re-
cuperar toda a Palestina. O Egito, tal 
como a Agência Judaica o fizera ante-
riormente, espera alcançar seus obje-
tivos por meios essencialmente diplo-
máticos. Mas justamente tal como a 
Agência Judaica permitira ao exército 
judaico Haganah - o qual colaborava 
com o Irgun e Stern - que reforçasse 
a diplomacia com guerrilha e ativida-
des terroristas, o Egito se utiliza do 
terrorismo para seus próprios objeti-
vos nacionalistas. 

Foi o próprio Presidente Nasser -
cujo aniversário de falecimento foi a-
gora reverenciado pelo movimento 
guerrilheiro - que descreveu a guerri-
lha como "o mais nobre dos fenôme-
nos produzidos pela nação árabe des-
de a noite amarga da derrota." 

Mas foi também Nasser que, alar-
mado pela rapidez com que o movi-
mento crescia, deu ao rei Hussein o 
"sinal aberto - ou o que foi inter-
pretado por Hussein como "dar o si-
nal aberto" — para detonar a guerra 
civil do "Setembro Negro" de 1970. 

Parece ter chegado a hora, numa 
repetição de 1970, para que o Egito 
torne a acalmar os ânimos palestinos. 
Munique expôs Sadat a represálias 
maciças por parte de Israel, às quais o 
Egito não está em condições de res-
ponder. Sadat tem demonstrado uma 

simpatia fora do comum para com o 
Líbano nos esforços que este país 
tem feito ultimamente para pôr fim 
às operações guerrilheiras em seu ter-
ritório. Ele receia que se isso não for 
feito, os israelenses venham à estabe-
lecer-se indefinidamente, durante seu 
próximo ataque, no Sul do Líbano. 

Sadat também se dirtàu aos pales-
tinos conclamando-os a formarem um 
§overno-no-exílio. O seu objetivo não 
e claro. Haverá provavelmente alguns 
lídferes guerrilheiros - "moderados" 
eomo Khalid Hassan - que estimula-
rão algum tipo de aceitação dessa 
proposta. Outros a rejeitarão feroz-
mente - a Frente Popular, esquerdis-
ta, já o fez. Haverá suspeitas de uma 
armadilha. Sadat está ostensivamente 
aprofundando o seu engajamento à 
causa palestina. 

Na prática, eles receiam que o ob-
jetivo verdadeiro de Sadat seja a for-
mação de uma liderança palestina do-
mada que aceite qualquer das "solu-
ções por rendição * que ele venha a 
arquitetar. Ele quer que os palestinos 
"moderados" contenham os extre-
mistas. Mas as suas chances são muito 
reduzidas. Para cada moderado - do 
alto comando da hierarquia guerri-
lheira - que ele conseguir ganhar pa-
ra o seu lado, ele estara provavalmen-
te conduzindo um extremista - de 
nível umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA POUCO inferior - para os 
braços de Setembro Negro. 

O único modo que Sadat poderia 
utilizar para interromper as atividades 
do movimento seria fazendo desan* 
recer as "causas originais", consegu* 
do um acordo pacifico aceitável por 
um número suficiente de palestinos; 
ou através de mudanças fundamentais 
na estrutura dos países árabes, permi-
tindo aos palestinos voltarem-se para 
uma forma de luta alternativa, cada 
vez mais efetiva, de lutar contra Israel 
em seu próprio terreno - no próprio 
Oriente Médio. Esse tipo de acordo 
parece muito distante, uma vez que 
qualquer mudança fundamental nos 
países árabes incluiria certamente a 
pessoa de Sadat A posição de Sadat, 
na ação repressiva contra árabes ex-
tremistas, não é melhor que a de Is-
rael 

A hora das bananas em Praga 
Jonathan Steele 

The Guardian 

Estão anunciando bananas nos 
bondes de Praga. Por mais banal que 
o fato possa parecer, ele indica mais 
diretamento a atual "normalização" 
da Tchecoslováquia do que o número 
de anúncios de propaganda política. 
A propaganda está colada nas vitrines 
de todas as lojas, mas a população já 
desenvolveu uma faculdade que per-
mite olhar através dos cartazes. As 
bananas é que o pessoal nota. 

O partido está atirando deliberada 
e explicitamente seus argumentos so-
bre o consumidor. Esqueça essas no-
tícias das rádios ocidentais sobre os 
j u l g a m e n t o s e expurgos na 
Tchecoslováquia. Para que perder 
tempo lastimando uma minoria agita-
dora de pessoas que foram expulsas 
do poder? Você está vivendo aqui e 
sabe que as coisas estão melhorando 
sensivelmente a cada mês que passa. 
Os salários estão subindo. Os preços 
estão estáveis, comparados com 
1968. E, finalmente, ha mercadorias 
nas lojas. 

Nos escalões mais elevados do par-
tido, seus porta vozes mais sofistica-
dos estão desenvolvendo argumentos 
mais convincentes. Aparentemente, 
os erros dos reformistas de 1968 não 
são mais atribuíveis à contra-revolu-
cão e sim à incompetência e ambição. 
Zdenek Horeni, editor assistente do 
diário oficial do partido, "Rude 
Pravo", diz: "o homem da rua viu o 
desenvolvimento da economia. É cla-
ro que havia problemas anteriores a 
1968, mas eles pioraram com a lide-
rança de Dubcek. Admitimos perfei-
tamente que houve uma crise política 
e econômica em 1968 e 1969. O Es-
tado estava em deficit Os preços su-
biam. As mercadorias de consumo es-
tavam em falta, havia um sentimento 
generalizado de insegurança. Esses 
sintomas eram a consequência de po-
líticas aventureiristas de alguns diri-
gentes. A atenção era dirigida para a 

luta pelo poder, e os problemas eco-
nômicos foram abandonados." 

A argumentação pode ser áspera, 
mas não deixa ae ser eficiente. Mes-
mo entre aqueles que foram expulsos 
do poder, os olhos estão voltados pa-
ra a economia. Um homem, cuja car-
reira foi mutilada aos 47 anos e que 
está agora em vias de ser despedido 
de seu terceiro emprego em dois 
anos, apresenta as coisas assim: 'To-
dos temos filhos. Eu não gostaria que 
daqui a dez anos eles tivessem que 
enfrentar filas de meia hora para 
comprar laranjas." E ele diz aberta-
mente que foi um dos que, durante a 
eleição de novembro passado, riscou 
acintosamente os nomes dos candida-
tos oficiais, embora não tenha muita 
simpatia pelo grupo de ativistas que 
fez uma campanha para boicotar as 
eleições - e que agora estão presos. 

'Esta ocupação do país não é co-
mo a dos nazistas," diz ele. "Não é 
instável nem parece tender a fracas-
sar. Nem é semelhante à do século 
XIX, quando as pessoas tinham o que 
falar ao invocar a necessidade de 
manter acesa a luz da cultura tcheca. 
Hoje não teria sentido um tipo de 
oposição desse tipo, idealista." 

Os resultados da economia pa-
recem ser genuinamente bons. Os 
dados oficiais apresentam um cresci-
mento da produção industrial de 7,3% 
na primeira metade deste ano em 
comparação ao período correspon-
dente de 1971. As colheitas dos dois 
últimos anos foram recordes e a pro-
dutividade por área de terra cultivada 
foi bem alta. Por mais habilmente que 
as estatísticas possam ter sido trata-
das, um aumento da produção parece 
plausível, sobretudo se levarmos em 
consideração as medidas tomadas pa-
ra atingi-lo e a aparência das lojas do 
interior do país, assim como de Praga. 

O lucro de tudo isso, é mais di-
nheiro disponível para roupas impor-
tadas, para mercadorias de consumo, 
para bebidas e frutas tropicais. Os ti-
pos de carne selecionados são bem 
melhores que no passado. 

Existem algumas falhas funda-
mentais neste quadro dé lenta melho-
ria - particularmente no setor habita-
áonaí. Na pr 
apenas 39,9% das casas planejadas 
donaL Na primeira metade do ano, 

ra o ano estavam prontas. Em ^ 
essa cifra atinge uns catastrófico» 
18%. Os casais jovens da capital ainda 
têm que esperar sete ou oito anos por 
um apartamento. Mas o partido criou 
outras medidas para tentar conquistar 
o apoio deles. Recentemente foi du-
plicado o bônus pelo nascimento de 
uma criança e foi aumentada a pen-
são mensal. 

Esse tipo de persuasão financeira 
está sendo feito seletivamente para 
conquistar o apoio de profissionais 
mais arredios. Os salários dos profes-
sores foram aumentados no início 
deste mês. Os jornalistas estão ga-
nhando o dobro do que ganhavam em 
1968. 

Esta ênfase na economia responde 
a algumas perguntas e levanta outras. 
Ela se baseia numa noção exagerada 
do "caos" de 1968. Poderá ser mantij 
do o aumento da produção ou será 
mie ele representa uma expansão de-
finitiva devido a uma utilização mais 
eficiente do trabalho? O que aconte-
cerá dentro de uns anos quando se 
repetir a carência de capital de inves-
timento para a modernização, como 
aconteceu no final da década de 60? 
E, sobretudo, ficará o povo satisfeito 
com melhorias que se restringem à 
economia? Quanto a este ponto, 
muitos intelectuais sucumbem à de-
pressão ambivalente do momento. 

Condenam a apatia pública e a fu-
ga pessoal para o materialismo - as 

esp 
"O pior não e o colapso da vida cul-
tural," disse um diretor de teatro, 
"mas o fatb de que as pessoas não 
ligam, só estão interessadas na sua ca-
sa, no seu carro, no seu dinheiro. To-
dos os nossos valores de hoje são pe-
queno-burgueses. E quem se importa 
com isso? " 
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Como entender Jorge Luis Borges 
V. S. Naipaul zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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go à alguma fera ou mendigo. Em to-
da a nação, esta é a única relíquia que 

Bo 
tores, 

falando da fama dos escri-
: "o mais importante é a 

imagem que voce apresenta aos ou-
tros. Muitos acham Burns um poeta 
medíocre e, no entanto, ele ainda é 
respeitado em vários setores; as pes-
soas ainda gostam dele. Às vezes, co-
mo no caso de Byron, a imagem é 
mais importante que o próprio traba-
lho do artista." 

Borges é um grande escritor, um 
poeta doce e melancólico. E os co-
nhecedores da língua espanhola o re-
verenciam como um escritor de prosa 
objetiva, desprovida de retórica. Mas 
sua reputação anglo-americana, como 
um argentino velho e cego, autor de 
uns poucos contos pequenos e miste-
riosos, está tão difundida e mistifica-
da que obscurece sua grandeza. O que 
talvez tenha lhe custado o Prêmio 
Nobel; e pode acontecer que quando 
esta falsa reputação termine, desapa-
reça com ela também o melhor de seu 
trabalho. 

O irônico é que Borges, no que 
tem de melhor, nao é nem misterioso 
nem complicado. Sua poesia é acces-
sível e ate romântica, na maior parte. 
Seus temas têm se mantido constan-
tes nos últimos quinze anos: os ante-
passados militares, a morte dêstes 

batalhas, a própria morte, o tem-
f f g a velha Buenos Aires. E há cerca 

ue doze novelas bem sucedidas. Duas 
ou três são-Histórias de detetive, sem 
complicação nenhuma e até mesmo 
antiquadas (uma delas foi publicada 
nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ellery Queen's Mystery Magazi-
ne), Outras, quase cinematográficas, 
tratam do bas-fond da Buenos Aires 
do início do século; bandidos ganham 
uma estatura épica, crescem, são desa-
fiados, e às vezes têm que fugir. 

As outras novelas, as que deixam 
os críticos loucos, podem ser classifi-
cadas como piadas intelectuais. Bor-
ges pega uma palavra como "imortal" 
e brinca com ela. "Suponhamos", diz 
ele, "que os homens tossem realmen-
te imortais. Não apenas pessoas que 
envelhecem sem morrer, mas homens 
indestrutíveis e vigorosos, vivendo pa-
ra sempre. Qual seria o resultado? " 
Sua resposta, que é o tema da novela, 
é que, ao longo do tempo, os seres 
humanos passariam por todas as ex-
periências concebíveis, que as pes-
soas, assumiriam todos os papéis con-
cebíveis, e que Homero (que e o herói 

^ â s f a ç a d o desta história) poderia até, 
^ P , ' século dezoito, ter esquecido de 

haver um dia escrito a Odisséia. "Ou 
então tomemos a palavra "inesquecí-
vel". Suponhamos que haja coisas 
realmente inesquecíveis, que não pos-
sam ser esquecidas nem por um se-
gundo. Suponhamos que estas coisas 
nos pertencessem, como se fossem 
objetos. Ampliemos a idéia. Suponha-
mos que haja um homem (mas, não, 
tem que ser um garoto) cuja memória 
fosse crescendo cada vez mais com 
todos os detalhes inesquecíveis de ca-
da momento de sua vida." 

Um Mostruário 
extravagante 

Estes são alguns dos jogos intelec-
tuais de Borges. E talvez seu mais fa-
moso trabalho em prosa escrita, aue é 
também o mais curto, seja pura brin-
cadeira. Chama-se "Da Exatidão 
Científica" e seria um trecho fictício 
de um livro de viagens do século 
XVII: 

"Naquele império, a arte cartográ-
fica atingira tal Perfeição que o mapa 
de uma simples província cobria toda 
uma cidade, e o mapa do Império co-
bria toda uma Província. Com o pas-
sar do tempo esses mapas extensos 
foram, por algum motivo, julgados 
inadequados, e o Colégio de Cartógra-
fos desenvolveu um Mapa do Impé-
rio, <jue tinha a mesma Escala que o 
Império e coincidia com ele acidente 
por acidente. Menos atentos ao Estu-
do da Cartografia, as gerações seguin-
tes acharam um estorvo um mapa de 
tal magnitude e, com irreverencia, 
abandonaram-no aos rigores do sol e 
da chuva. Nos Desertos ocidentais, 
ainda podem ser visto§ fragmentos es-
farrapados do mapa, servindo de abri-
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resta da Ciência Geográfica.' 
É absurdo e perfeito; uni 

acurada, uma idéia grotesca. As pia-
das e quebra-cabeças de Borges po-
dem ser expressivos. Mas têm que ser 
tomadas pelo que são, e não aguen-
tam sempre as interpretações metafí-
sicas que recebem Apesar disto, há aí 
muitos atrativos para o crítico acadê-
mico. Algumas das brincadeiras de 
Borges exigem, no que chegam mes-
mo a se perder, um extravagante mos-
truário ae noções curiosas. E às vezes, 
nas primeiras novelas, há até mesmo 
um toque barroco. 

Seu elaborado "As Ruínas Circu-
lares", que é quase uma história de 
ficção científica, sobre um sonhador 
que descobre existir apenas no sonho 
de outra pessoa, começa assim: 
"Nadie lo vio desembarcar en la unâ-
nime noche." Literalmente, "nin-
guém o viu desembarcar na noite unâ-
nime." Norman Thomas di Giovanni, 
que vem traduzindo Borges em tem-
po integral durante os últimos quatro 
anos, um dos maiores responsáveis 
pela presença de Borges no universo 
de língua inglêsa, diz o seguinte: Vo-
cê imagina o quanto se escreveu e se 
discutiu sobre este "unânime". Eu fui 
até Borges com duas traduções, 
surrounding ( e n v o l v e n t e ) e 
encompassing (circundante) e pergun-
tei: "Borges, o que. você auis dizer 
com esta noite unânime? " Isto não 
quer dizer nada. Se é noite unânime, 
porque não noite do chá, ou noite da 
testa? " E me espantei com sua res-
posta. Ele disse: Di Giovamii, isto é 
apenas uma amostra da minha irres-
ponsabilidade ao escrever, antigamen-
te". E nós usamos encompassing na 
tradução. Mas muitos professores não 
gostaram de perder sua noite unâni-
me. . . 

O edifício se afunda na areia 

E houve o caso daquela mulher. 
Ela escreveu um ensaio sobre Borges 
para uma publicação. Não sabia nada 
de espanhol e baseava seu ensaio em 
chias traduções bem medíocres em 
língua inglesa. Era um ensaio longo, 
cerca de quarenta páginas. E uma de 
suas Teses mais importantes era que 
Borges escrevia uma prosa muito lati-
nizada. Eu tive que argumentar que a 
prosa de Borges não podia deixar de 
ter latinismos, porque ele escreve em 
espanhol, e espanhol é uma língua la-
tina. Ela não havia consultado nin-
guém na hora das fundações. Depois 
gritou por ajuda ao ver todo o arra-
nha-céu afundando na areia. 

Di Giovanni acompanhou Borges 
em uma série de conferências através 
dos Estados Unidos, em 1969: "Bor-
ges é um cavalheiro. Quando as pes-
soas chegam e lhe dizem o verdadeiro 
significado de sua obra (afinal, êle é 
apenas o autor), êle diz a coisa mais 
espirituosa que eu já ouvi: "Ah, mui-
to obrigado. Você enriqueceu minha 
novela, me deu um grande presente. 
E pensar que eu vim lá de Buenos 
Aires para encontrar aqui em, (diga-
mos) Lubbock, no Texas, a verdade 
sobre mim mesmo e minha novela". 

Há anos Borges desfruta de uma 
reputação considerável no mundo de 
língua espanhola. Mas em um "En-
saio Autobiográfico" publicado na 
sessão "Prof i les" do The New 
Yorkery em 1970, êle diz que até ga-
nhar o Prêmio Formentor em 1961, 
aos 62 anos de idade, era "pratica-
mente invisível, não so no estrangei-
ro, como até mesmo em casa, em 
Buenos Aires ". Êsse é o tipo de exa-
gero que deixa mal seus antigos admi-
radores argentinos. E há os que dizem 
que sua "irresponsabilidade * aumen-
tou com sua tama. Mas Borges sem-
pre foi irresponsável. Buenos Aires é 
uma província; e o que talvez fosse 
inofensivo quando Borges se limitava 
apenas à essa província, tornou-se 
mais sério quando surgiram os estran-
geiros com pedidos de entrevistas. 

Houve o tempo, sem dúvida, em 
que o fato de Borges celebrar seus an-
tepassados militares, e suas mortes no 
campo de batalha, enchia toda a so-
ciedade de orgulho, dando-lhe um 
senso de passado e integridade. Agora 
parece exclusivismo, a proclamação 
de uma grandeza particular; e para 
muitos é apenas egoísmo e presun-
ção. Não é fácil ser famoso em uma 
província. 

Borges escreveu "Nada lo vio 
desembarcar en la unânime noche" na abertura 

do seu conto "As Ruinas Circulares". Os 
críticos viram mil significados 

nesse "unânime". Até Borges se explicar: 
"Nao quer dizer nada. E apenas uma 

amostra de minha irresponsabilidade" 

é sua 
hol 

esgraça 

Borges dá muitas entrevistas. E ca-
da entrevista parece repetir as outras. 
Ele parece simplificar as perguntas; 
como diz uma senhora argentina, "êle 
toca seus discos" ;êle representa. Diz 
que a língua espanhola e sua "desgra-
ça". Critica a Espanha e os espanhóis: 
ele ainda luta a velha guerra colonial, 
na qual, contudo, os velhos temas se 
misturam com uma simplificação das 
perdas argentinas depois da chegada 
dos pobres e atrasados imigrantes do 
norte da Espanha. Faz as ja esperadas 
piadas de mau gosto sobre os índios 
dos pampas. 

De mau gosto porque apenas vinte 
anos antes de seu nascimento estes 
índios foram sistemàticamente exter-
minados; esperadas, porque genocí-
dios desta escala só se tornam aceitá-
veis quando se ridiculariza as vítimas. 
Êle fala de Chesterton, Stevenson e 
Kipling. Fala do inglês clássico com o 
entusiasmo de quem gosta muito des-
te assunto. E fala sôbre seus antepas-
sados ingleses. 

É um desempenho curiosamente 
colonial Seu passado argentino é par-
te de sua distinção e isto é deixado 
claro. E no fundo êle é patriota. Êle 
honra a bandeira, o que pode ser 
exemplificado pela que tremui na sa-

cada de seu gabinete na Biblioteca 
Nacional (da qual êle é diretor). Mas 
ao mesmo tempo, êle se mostra ansio-
so em proclamar suas diferenças em 
relação aos argentinos. Êste desempe-
nho pode parecer dirigido à nova au-
diência universitária anglo-americana 
de Borges; mas são atitudes antigas. 

Ainda é lembrado em Buenos Ai-
res que em 1955,̂  poucos dias depois 
da queda de Perón, do fim de nove 
anos de ditadura, Borges fez uma 
conferência sôbre, entre todos os as-
suntos, Coleridge, para as senhoras da 
Associação de Cultura Inglesa. Alguns 
dos versos de Coleridge, disse Borges, 
estavam entre os melhores da poesia 
inglêsa, "es decir la poesia". E estas 
quatro palavras, numa época de júbi-
lo nacional, foram uma agressão gra-
tuita à alma dos argentinos. 

Norman di Giovanni conta uma 
história interessante. "Em dezembro 
de 1969, nós estávamos na Universi-
dade de Georgetown, em Washington. 
O homem que fez a apresentação de 
Borges era um argent ino de 
Tucumán, e se valeu da ocasião para 
denunciar à audiência que a repressão 
militar havia fechado a Universidade 
de sua cidade. Borges alheou-se total-
mente do que o homem havia dito 
até-que estivéssemos à caminho do 
aeroporto. Então alguém começou a 
falar sôbre o assunto e Borges, subita-

mente, enfureceu-se: "Vocês ouviram 
o que aquêle homem disse ? Que fe-
charam a universidade em Tucumán". 
Perguntei-lhe a razão de sua raiva e 
êle disse "Aquêle homem estava ata-
cando meu país; eles não podem falar 
assim de meu país". Então, eu disse; 
Borges, o que você quer dizer com 
"aquêle homem" ? Aquêle homem é 
argentino. E está dizendo a verdade. 
"Os militares fecharam mesmo a uni-
versidade de Tucumán". 

Um escritor 
de classe média? 

Borges é de estatura média. Sua 
quase cegueira e seu bastão dão dis-
tinção à_ sua aparência. Veste-se com 
apuro. Êle diz que é um escritor de 
classe média; e um escritor de classe 
média não deve ser nem um dandy 
nem demonstrar uma despreocupação 
afetada. Êle é cortês: pensa, como Sir 
Thomas Browne, que um cavalheiro é 
aquêle que cria o menor número de 
aborrecimentos. "Mas vocês deviam 
ler aquilo em Religio Medici\ Pode 
parecer então que em sua acessibilida-
de, em seu prazer de dar imensas en-
trevistas que repetem as entrevistas 
que já deu, Borges combina o ideal 
narcisista de classe média e os modos 
de cavalheiro, com a reserva de um 
escritor, com a necessidade do escri-
tor de se poupar para si mesmo. 

Há sugestões desta reserva (em 
acessibilidade) na maneira de que gos-
ta de ser chamado. Talvez apenas 
meia dúzia de pessoas tenham o pre-
vilégio de chamá-lo pelo primeiro no-
me, Jorge, que êles mudam para 
"Georgie". Para todos os outros êle 
gosta de ser apenas "Borges", sem o 

senor'\ que êle considera espanhol e 
pomposo. "Borges", é claro, cria um 
distanciamento. 

E mesmo o "Ensaio Autobiográ-
fico" de quinze páginas não viola sua 
vida privada. É como as outras entre-
vistas. Há muito pouco de novo. Seu 
nascimento em Buenos Aires, filho de 
um advogado; seus antepassados mili-
tares; a estadia de sua família na Eu-
ropa, de 1914 à 1921 (quando o pêso 
era valorizado e a vida na Europa era 
mais barata que em Buenos Aires). 
Tudo isso é esboçado de nôvo, como 
nas entrevistas. E o ensaio torna-se lo-
go o relato de um escritor sôbre seu 
trabalho, sôbre os livros que leu e os 
livros que escreveu, os grupos literá-
rios que frequentou e as publicações 

fundou. Falta sua vida. Apenas se 
ílineia a crise que deve ter atravessa-

do em seus trinta e tantos ou quaren-
ta e poucos anos quando, perdido o 
dinheiro da família, êle se dedicou a 
todos os tipos de jornalismo; quando 
seu pai morreu, e êle próprio sentiu-
-se seriamente doente e 4Ítemeu pela 
(sua) integridade mental"; quando 
trabalhou como assistente numa bi-
blioteca municipal, conhecido como 
escritor fora da biblioteca, e desco-
nhecido dentro dela. "Lembro-me de 
um colega de funcionalismo que uma 
vez, notando em uma enciclopédia o 
nome de um tal Jorge Luis Borges, 
ficou espantado com a coincidência 
da semelhança de nossos nomes e da-
tas de nascimento". 

"Nove anos de sólida infelicida-
de", diz éle; mas dedica ao período 

rnas quatro páginas. A vida privada 

Borges começa a parecer proibiti-
va. 

Un dios me ha concedido 
Lo que es dado saber a los morta-

lei 
Por todo el continente anda mi 

nombre; 
no he vivido. Quisiera ser otro 

hombre. 
Isto é Borges falando de Emerson; 

mas podia ser Borges falando de Bor-
ges. De fato, falta vida no "Ensaio 
Autobiográfico". Então, o que é im-
portante para a compreensão do 
homem tem que ser encontrado em 
seu trabalho, que, no caso de Borges, 
é essencialmente a poesia. 

"Com Perón, o País vai mal". 

E todos os temas que êle explorou 
durante sua longa vioa estão conti-
dos, como êle mesmo diz, no seu pri-
meiro livro de poemas, publicado em 
1923; um livro impresso em cinco 
dias; 300 exemplares, distribuidos de 
graça. Lá está o antepassado militar 
morrendo na batalha. Lá, já aos 24 

Continua na página 20 
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anos de idade, a contemplação da gló-
ria transforma-se em meditação sobre 
a morte, o tempo e as "frágeis jóias" 
da vida individual. 

... cuando tú mismo eres la con-
tinuación realizada 

de quienes no alcanzaron tu tiem-
po. 

y otros serán fysonj tu immorta-
lidad en la tierra. 

Aí por essa época, a vida parou; e 
o que se seguiu ioi apenas literatura, 
um relacionamento com palavras; 
uma tentativa inegável de manter e de 
não trair as emoções de um passado 
tão particular. 

soy, pero soy también el otrof el 
muerto, 

el otro de sangre y de mi 
nombre 

Desde que escreveu este primeiro 
livro, nada mais (excetuando-se talvez 
sua descoberta da poesia inglesa clás-
sica) conseguiu dar a Borges matéria 
para meditações tão intensas. Nem 
mesmo os tempos amargos de Perón, 
quando êle "foi "promovido" de bi-
bliotecário a inspetor de aves e coe-
lhos em mercados públicos, e preferiu 
demitir-se. Nem seu breve e infeliz ca-
samento, já em idade avançada, que 
já foi assunto de artigos de revista e 
continua tema de comentários em 
Buenos Aires. Nem sua convivência 
prolongada com a mãe, agora com 96 
anos de idade. 

"Em 1910, Centenário da Repú-
blica, nós tinhamos a Argentina na 
conta de um país venerável e não du-
vidávamos que as outras nações vi-
riam até nós. Agora, o país vai mal. 
Estamos sendo ameaçados com a vol-
ta daquele homem horrível" É assim 
que Borges fala de Perón: êle prefere 
não usar o nome. 

"Eu recebo todo tipo de ameaças 
pessoais. Até para minha mãe. Telefo-
naram-lhe outro dia, às duas ou três 
horas da manhã e alguém, com uma 
voz bem rude, a rudeza que você logo 
associa com um peronista, disse a ela: 
"Eu tenho que matar a senhora e seu 
filho. "Minha mãe perguntou, "Por-
que? ". "Porque eu sou um peronis-
ta". Ela então disse: "No que diz res-
peito a meu filho, êle tem quase se-
tenta anos e está praticamente cego. 
Mas quanto a mim, devo avisá-lo para 
não perder tempo, pois eu já tenho 
95 anos e posso morrer de susto antes 
que o senhor possa me matar". No 
dia seguinte, eu disse a ela que ouvira 
o telefone tocar durante a noite. 
"Terá sido um sonho? " E ela disse 
"Foi algum idiota". Ela não está ain-
da apenas lúcida, mas é corajosa... 
Eu não sei o posso fazer sobre isto, 
sobre a situação política. Mas, tendo 
militares na família, acho que devo 
fazer o que puder." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lugares comuns ficam sagrados 

O primeiro livro de poemas de 
Borges chamava-se 4'Fervor de 
Buenos Aires". Nele, como pode ser 
lido no prefácio, êle tentou celebrar 
a nova e crescente cidade de uma ma-
neira especial 'Tal qual os romanos, 
que ao passarem por um bosque di-
ziam mimem inest (aqui habita um 
deus), meus versos, ao testemu-
nharem o encanto das ruas, declaram 
que os lugares comuns tornam-se aos 
poucos sagrados". 

Mas Borges não conseguiu sacrali-
zar Buenos Aires. A cidade que o visi-
tante vê não é a cidade dos poemas, 
no sentido em que Simla (tão nova e 
artificial quanto Buenos Aires) conti-
nua, após tantos anos, a ser a cidade 
dos versos de Kipling. Mas Kipling 
olhou com severidade para uma cida-
de real. A Buenos Aires de Borges é 
particular, uma cidade fantasiosa. E 
açora a própria cidade está em deca-
dência. Na zona sul, onde mora Bor-
ges, ainda restam alguns prédios anti-
gos, com seus portais enormes e os 
pátios recuados. Mas, em geral, os pá-
tios internos foram fechados e muitas 
das velhas construções foram demoli-
das. A elegância, se ela um dia exis-
tiu, desapareceu; agora há apenas de-
sordem 

A bandeira branca e azul claro, 
que pende do balcão do gabinete de 
Borges na Biblioteca Nacional, está 
suja de fumaça e poeira. E examine-
mos este prédio, talvez o melhor da 
área; foi usado como cadeia e hospi-
tal no tempo do caudilho-ditador Ro-
sas, há mais de 120 anos atrás. Ainda 
há beleza nos muros ponteagudos, 
nos altos portões de ferro, nas imen-
sas portas de madeira. Mas, por den-

tro, paredes se descascam e as janelas 
do pátio central estão quebradas; 
mais além, anexçs abrem-se para ane-
xos, objetos de limpeza são largados 
pelos corredores, uma escada de ferro 
em espiral está bloqueada por um 
monte de lixo. E este é um lugar do 
governo, uma repartição do Ministé-
rio do Trabalho; tudo fala de uma 
administração parada, de uma cidade 
que está morrendo, de uma nação 
que não trabalhou. 

Por todos os cantos, as paredes es-
tão pichadas com slogans violentos; 
há guerrilhas pelas ruas, o peso se des-
valoriza e a cidade se enche de ódio. 
No muro, o slogan sanguinário avisa: 
"Rosas vuelve"; a nação aguarda a 
volta do terror. 

"Alto, em su épico universo" 
Numen inest, (aqui habita um 

deus). Não, a magia do poeta não 
funcionou. Seus antepassados milita-
res podem ter morrido no campo de 
batalha, mas estas batalhas insignifi-
cantes e estas mortes inúteis não leva-
ram a nada. Apenas na imaginação do 
poeta estes heróis pairam 4 alto. . . en 
su épico universo . E esta é a sua 
grande criação: a Argentina conside-
rada uma terra simplesmente mítica, 
um universo totalmente épico, "las 
repúblicas, los caballos y las 
marianas", das batalhas, do estabele-
cimento da pátria, do nascimento da 
grande cidade e "das ruas, cujo nome 
vem do passado para dentro de meu 
sangue." 

Esta é a visão da arte. No entanto, 
além desta Argentina mítica, Borges 
atinge, por meio de avó inglesa, os 
seus antepassados da Inglaterra; e por 
meio destes, a "manhã" da língua 
inglesa. "Dizem que eu agora pareço 
um inglês; mas não parecia quando 
era mais moço, era mais moreno. E 
não me sentia inglês; nem um pouco. 
Talvez tenha começado a me sentir 
inglês através de leituras". E, mesmo 
que Borges não se dê conta, uma 
constante em suas últimas histórias é 
o tema de nórdicos degenerando-se 
em meio a desoladas paisagens argen-
tinas. Guthries escoceses viram 
Gutres mestizos e não se lembram 
nem mais da Bíblia; uma moça ingle-
sa transforma-se em uma nativa selva-
gem; homens que têm nomes como 
Nilsen, esquecem suas origens e vivem 
como bichos no animalesco código 
sexual do macho traficante de prosti-
tutas. 

Em nosso primeiro encontro, Bor-
ges me disse: "Eu não escrevo sobre 
degeneração". Mas de outra vez disse: 
"Este país cresceu graças a homens 
que tinham suas mentalidades volta-
das essencialmente para a Europa e os 
Estados Unidos. Os gaúchos eram 
simplórios, verdadeiros Bárbaros". 
Quando conversamos sobre história 
argentina, ele disse: "Há um padrão 
mas não é um padrão óbvio. Eu mes-
mo não diferencio a floresta das árvo-
res." Mais tarde, êle acrescentou: "Es-
tas guerras civis não fazem mais senti-
do". 

No entanto, pode ser que, parale-
lamente à visão artística, tenha se de-
senvolvido em Borges uma visão com-
plementar da realidade, mesmo que 
ele não a tenha conscientizado. Tal-
vez êle não consiga mais, de forma 
alguma, negar o mundo real 

Em meados de maio, Borges pas-
sou alguns dias em Montevideu. Esta 
foi uma das principais cidades de sua 
infancia, uma cidade de "feriados 
longos e preguiçosos." Mas desta vez, 
o Uruguai, o país de maior grau de 
educação da América do Sul, era, nas 
palavras de um argentino, "a caricatu-
ra de um país", tão falido quanto a 
Argentina, depois da fartura de pós-
-guerra; desfazendo-se em pedaços. 
Montevidéu era uma cidade em pe de 
guerra. Guerrilheiros e soldados luta-
vam pelas ruas; um dia, durante a es-
tadia de Borges, quatro soldados fo-
ram mortos à bala. 

Eu vi Borges quando êle voltou. 
Uma bonita garota ajudou-o a subir 
os degraus da Universidade Católica. 
Êle parecia mais frágil, suas mãos tre-
miam mais. Não tinha mais aquele jei-
to alegre de entrevistado. Estava aba-
lado pelos desastres de Montevideu, 
amargurado. Era uma cidade que êle 
havia perdido. Em um poema seu, 
"Manha em Montevideu , uma das 
coisas pelas quais êle rende graças é ao 
"divino labirinto de causas e efeitos". 
Agora Montevideu, como Buenos 
Aires e como a Argentina, são lugares 
encantados apenas em sua memória; e 
em sua arte. 

Dom Souza 

Se é que já pode ser chamada de 
uma nova tendência, a free music bra-
sileira tem não um papa, como um 
dia ostentou a bossa nova, mas um 
incansável peregrino, o músico Her-
meto PaschoaL Há onze meses, desde 
sua volta dos Estados Unidos - onde 
gravou discos, entre outros com um 
dos criadores do free, o jazzista Miles 
Davis, Hermeto trabalha. Inicialmen-
te, numa longa gestação que resultou 
ao atual hepteto que ele lidera. De-
pois, na paciente excursão por.escolas 
e teatros de São Paulo e do Rio que 
há três meses coloca suas experiências 
diante de um público, segundo êle 
mesmo "ainda despreparado". 

Com êsse tipo de atitude, é fácil 
entender porque, além de músico, 
Hermeto Paschoal, 36 anos; alagoano 
de Lagoa da Canoa, município de A-
rapiraca, tivesse se tornado uma espé-
cie de mito. Sua imagem, porém, não 
obedece a nenhum padrão de beleza. 
Olhos verdes convergentes, protegi-
dos por óculos escuros, cabelos, bar-
ba e bigodes longos, esbranquiçados, 
contornando o rosto como uma juba 
de leão, êle é baixo, meio gordo, e 
tem algum sotaque nordestino. Seu 
lábio inferior praticamente cobre o 

posterior, graças à absoluta falta de 
dentes de cima, que êle não coloca 
"para não prejudicar a embocadura 
na hora de soprar". "As mulheres que 
me aceitem assim, ou não me acei-
tem" - diz êle petulante. 

Em relação a música, suas reações 
também são parecidas. Afirma sem o 
menor pudor que faz o trabalho mu-
sical mais importante do mundo no 
momento; critica os complexos dos 
músicos brasileiros — porque se cur-
vam excessivamente aos estrangeiros, 
ou porque, na maioria, não foram ver 
sua temporada de um mês e treze 
dias, encerrada há duas semanas, no 
Teatro Fonte da Saudade, no Rio. "O 
pessoal tem medo de dizer que preci-
sa aprender" - comenta sem qual-
quer vestígio de modéstia. Mas, pede, 
como se contasse um segrêdo, que 
não sejam publicadas todas as suas 
palavras. "Sabe como é, falo demais 
- tenho que falar mesmo, não acha? 
— e às vêzes os repórteres usam só as 
coisas negativas, para destruir a gen-
te". Hermeto se refere especialmente 
à entrevista que deu para O Pasquim 
("me chamaram de tudo, de mau ca-
ráter, de reacionário") que acredita 
ter-lhe causado não muitos, mas al-
guns prejuízos: "queriam que eu fa-
lasse mal da censura, mas eu estou 
começando, se abrir á boca acabo 
tendo que encerrar minha carreira 
mais cedo". 

Na verdade, essa prudência fun-
ciona só em alguns casos, onde estão 
em jogo os interêsses do músico. De 
resto, Hermeto fala de tudo, sem ne-
nhuma cerimônia, da mesma forma 
que toca de tudo,no mínimo quatro 
instrumentos (violão, piano eletrico, 

flauta e saffo, uma espécie de peque-
no violino, descoberto por êle) duran-
te duas horas de espetáculo, "para 
não cansar". E toca, obedecendo ape-
nas o que chama de "estudo": "Me 
tranco no quarto, deito, e fico um 
tempão pensando. É só uma prepara-
ção, para saber como agir na hora". E 
tudo acontece com o previsto impre-
visível: "Abro o show com 4Som Cin-
co Augusto*, uma música bem bossa 
nova, feita pelo baterista do grupo, 
Nenê. Ê que no público tem sempre 
aqueles que têm menos e mais sensi-
bilidade. Então eu conquisto o pes-
soal comum com esta". 

A seguir, "Ovo de Codorna", é en-
dereçada "aos mais sensíveis". Ou se-
ja: Muitos nem percebem que é a-
quela música "Ovo de Codorna", can-
tada pelo Luiz Gonzaga, porque eu 
construí em cima uma historia do ho-
mem que comeu ̂  ovo demais e sente 
dor de barriga, até morrer". Por isso a 
apresentação tem roncos dos metais 
do conjunto e até mesmo gemidos de 
Hermeto, do baterista e do percussio-
nista. Termina, porém, num crescen-
do ensurdecedor. "Todos os músicos 
representam a morte com sons lentos 
e arrastados, mas eu acho que ela po-
de ser também uma coisa violenta e 
desesperada". Menos convencionais 
ainda são as explicações de Hermeto 
para o uso de garrafas com várias gra-
duações de água em "Gaio da Rosei-
ra", outra música de seu repertório 
"também para os sensíveis", compos-

ta por seus pais, os tocadores de har-
mônica Paschoal da Costa e Vervelina 
de Oliveira. 

Com o mesmo tipo de associação 
de idéias, Hermeto distribui ainda en-
tre êle e seus seis músicos (basicamen-
te três metais, dois percussionistas e 
um baixista) sete panelas de alumínio 
enchidas com quantidades variadas de 
pedras (maiores e mais cheias para os 
sons mais graves) na apresentação de 
"Asa Branca". Enfim, alternando mú-
sicas menos ou mais acessíveis, instru-
mentos variados, como três ruidosas 
bonecas de plástico, Hermeto Pas-
choal e seu grupo conquistam - ou 
como quer o próprio Jider, "hipnoti-
zam" - o público. "Êles podem não 
entender tudo, mas sentem". Em três 
meses de apresentação, em São Paulo 
e no Rio, êle só se lembra de uma 
reação negativa. Durante um show 
num teatro em São Paulo, quatro es-
pectadores começaram a falar muito 
e atrapalhar a apresentação. "Aí eu 
mandei o conjunto parar e disse para 
êles:44 se vocês estão se sentindo mal 
por causa do som, podem ir embora. 
Ou então venham aqui para o palco 
conversar, que a gente vai fazer um 
som usando a fala de vocês". 

Outra coisa que pode ocorrer nas 
apresentações do conjunto é Herme-
to, ou qualquer dos músicos, inter-
romper um número para corrigir a a-
tuação do colega. "Acho que o públi-
co deve saber de tudo que está acon-
tecendo. Errar também faz parte". 
Hermeto, porém, evita o que conside-
ra uma regra básica. "Alguns gostam 
de explicar para o público o que vão 
tocar, fazem conferências e tudo. Mas 
eu prefiro não dizer nada, senão to-

dos na platéia vão sentir a mesma coi-
sa e eu acho que cada um deve sentir 
com o que tem dentro de si". Último 
mandamento do lider do grupo: "Eu 
tenho que ser sempre sincero, sa-
be? Tem músicos que ficam com 
complexo de culpa porque o público 
não entende a música dêles. Mas eu 
acho isso errado. Se você tocar com 
convicção sempre vai ter alguém inte-
ressado. 

Sobre essa convicção, ergue-se tal-
vez não o maior, como quer Herme-
to, mas certamente um aos mais im-
portantes trabalhos musicais já apare-
cidos, mesmo em nível internacional 
Hermeto Paschoal, não é exatamente 
uma revelação. Êle chama a atenção, 
como músico, desde quando imigrou 
de Alagoas para o Recife - e com seu 
irmão José Netto e o acordeonista Si-
vuca, os três albinos, formou o con-
junto "O Mundo em Chamas". 

Trabalhou depois, em boates pau-
listas com o percussionista Airto e vá-
rios conjuntos, como o Sambrasa, o 
Sam bossa Cinco, até integrar o Quar-
teto Novo, seguramente o grupo mais 
importante aparecido depois da bossa 
nova. A experiência free de seu novo 
conjunto, que no início tinha dois 
violões e 1 guitarra, em vez de metais, 
certamente vem de duas longas esta-
dias de Hermeto nos EUA. Mas, e tal-
vez êle agora esteja certo em sua imo-
déstia, a liberdade de criar novas for-
mas parece acompanhá-lo há muito 
mais tempo. Apenas agora éle conse-
guiu expressá-la "Sempre fui mei^ 
líder de todos os conjuntos de q B 
participei, não posso esconder isso, w 
sempre quis fazer o que faço hoje". 
Músicas que terminam em conversas 
incompreensíveis, acompanhamento 
de saxofones onde deveriam estar vio-
lões, gritos, flauta amplificada e até 
a possibilidade de usarem porcos e ga-
linhas como instrumentos (que não 
ocorreu no FIC, por proibição da po-
lícia) também nao assustam os seis 
músicos do conjunto, tão entusiasma-
dos quanto Hermeto. Todos inclusive 
se comprometem a sobreviver inde-
pendentes do conjunto, que na tem-
porada carioca apurou apenas dois 
mil cruzeiros por cabeça, segundo 
uma divisão em partes rigorosamente 
iguais. O próprio empresário do hep-
teto, Antonio Borba, confessa-se mais 
entusiasta que profissional e ganha a 
vida cantando em shows no interior 
no fim de semana, usando um resto 
de fama de intérprete de versões. 

Mais agitado que de costume, por 
ser sua primeira entrevista, o nervoso 
e ágil percussionista Antonio Ferreira 
da Anunciação, baiano, 34 anos, úni-
co do grupo incapaz de ler uma pauj j 
sente-se numa escola: "lentame^p 
vou aprendendo violão com o "Herme-
to e um pouco de harmonia também, 
né? A gente pergunta: como é essa 
passagem, como e aquela? " Gordo, 
bonachão, bigodes de mexicano e ca-
belos brancos e longos amarrados a-
trás, Alberto de Moura Leite, 45 a-
nos, dois filhos, um dêles com 25 a-
nos, é o baixista do conjunto. Come-
çou tocando cavaquinho em circo, 
depois de ter sido estafeta e bancário, 
e atuou em quase tôdas as boates de 
São Paulo, antes de chegar ao gnipo 
de Hermeto, onde se sente "muito à 
vontade, como eu sempre quis to-
car". 

Bola (Epaminondas de Oliveira), 
33 anos, sax tenor e flauta, estudou 
contabilidade até o 2.°ano, foi auxi-
liar de escritório e, como quase todos 
os outros, fez o roteiro noturno com-
pleto da cidade de São Paulo, antes 
de conhecer Hermeto que atuava na 
boate de Marbe Ramondini, hoje em-
presário de Pelé. Para completar o 
som do conjunto, Hermeto pretendia 
acrescentar ainda uma cantora aos 
quase cem instrumentos que com-
põem os 800 quilos de bagagem do 
grupo. E, depois percorrer o Brasil 
apresentando diariamente um espetá-
culo diferente como fez no Rio e SP 
usando todas as possibilidades, inclu-
sive reações do público e instrumen-
tos encontrados pelo caminho. 

Por fim, os EUA e Europa. Onde 
o vaidoso ("Olha as camisas colori-
das que eu uso"), libertário, indivi-
dualista, minucioso, despótico, icono-
clasta e talentoso Hermeto Paschoal, 
seis filhos, vai confrontar sua auto 
confiança com a realidade. Mas sem-
pre numa linguagem própria, a mes-
ma que o faz criar um folclore pessoal 
quando oferece a desconhecidos a-
viões imaginários que pretende ven-
der. 



Agora a pílula do aborto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uma nova pílula deverá aparecer 
no mercado no ano que vem. Ela foi 
descoberta - e permitida — na Ingla-
terra, e além de ser um abortivo efi-
caz, que interrompe a gravidez sem 
nenhum risco, deverá substituir tam-
bém os atuais métodos de parto indu-
zido. 

Neste artigo, Donald Gould, do 
New Statesman, faz uma descrição 
completa da droga, analisando o que 
ela deverá significar para a mulher e 
para a sociedade nos próximos anos. 

O Comitê de Segurança dos Medi-
camentos da Inglaterra concedeu per-
missão a uma indústria farmacêutica 
britânica, de propriedade norte-ame-
ricana, a Upjohn Ltd., para vender o 
primeiro abortivo comercial. Os inte-
ressados, certamente, deverão provi-
denciar um nome mais ameno para a 
descoberta, mas é isso que ela signifi-
ca. 

Os agentes mágicos (existe uma 
familia deles) são chamados prosta-
glandinas. São substâncias naturais 
que circulam pelo corpo, e até o mo-
mento foram descobertas 14 varieda-
des delas, cada uma com seus efeitos 
catalogados. Parecem ser substancias 
bioquímicas primárias, essenciais ao 
trabalho de todos os tipos de células 

animais, e, ao que tudo indica, ope-
ram influenciando a atividade de cer-
tas enzimas. As enzimas são catalisa-
dores que servem de intermediários 
entre todas as reações químicas den-
tro das células. 

O mecanismo pelo qual as prosta-
glandinas agem ainda é pouco conhe-
cido, mas não há dúvida quanto aos 
efeitos que produzem Estes incluem 
a alteração do ritmo cardíaco, parali-
sação de excreção de ácido pelo estô-
mago, perturbação do fluxo de san-
gue no rim, modificação de atividades 
de partes do cérebro, e contração e 
relaxamento de uma série de tecidos 
musculares. 

Algumas prostaglandinas atuam 
no musculo do útero. Elas estão pre-
sentes no sêmen, possivelmente para 
promover um relaxamento no colo 
do útero, e uma contração rítmica do 
corpo, de modo a que depois do es-
perma ser depositado, fique assegura-
da a sua passagem até as trompas dos 
ovários. 

No fim da gravidez, as prostaglan-
dinas podem ser as encarregadas de 
promover o início, e, depois, a manu-
tenção das contrações do útero du-
rante o trabalho de parto e no nasci-
mento propriamente dito. Duas delas, 
são dotadas desse atributo específico. 

Existem outras drogas capazes de 
forçar as contrações do útero, e algu-
mas delas têm sido usadas há anos pa-
ra ajudar o parto, uma vez o processo 
iniciado, ou para fazer o útero con-
trair-se logo após o nascimento da 
criança. Mas nenhuma delas podia de-
sencadear o processo, e depois permi-
tir sua continuação de maneira nor-
mal e natural. As prostaglandinas pa-
recem conseguir exatamente isso, e 
nos últimos dois ou três anos foram 
utilizadas experimentalmente tanto 
para deflagrar o parto como para pro-
vocar o aborto. Isto é, capazes de in-
duzir um parto "natural * em qual-
quer estágio da gravidez e, em parti-
cular, de provocar um aborto sem 
complicações após a décima-segunda 
semana, quando outros métodos são 
perigosos, ou exigem uma grande o-
peração abdominal. 

No momento, existem apenas dois 
métodos para administrar prostaglan-
dinas com essas finalidades: elas po-
dem ser injetadas na veia ou coloca-
das na cavidade do útero, por meio 
de um tubo introduzido na vagina, ou 
por uma injeção através da parede do 
ventre. Por enquanto, a Upjohn está 
distribuindo as prostaglandinas ape-
nas nas unidades obstétricas sob a res-
ponsabilidade de um médico, e situa-

das em hospitais que possuam um far-
macêutico. Isto porque tanto a prepa-
ração quanto a administração das no-
vas drogas exigem pessoal especializa-
do. 

Mas, a situação, provavelmente, se 
modificará em breve. As prostaglandi-
nas naturais não podem ser ministra-
das via bucal por dois motivos. Pri-
meiro, por serem rapidamente des-
truídas no corpo, o que requer uma 
ingestão contínua, para produzir uma 
ação ininterrupta. Depois, por terem 
efeitos variados que produzem conse-
quências paralelas numerosas e gra-
ves. As prostaglandinas que provocam 
contraçoes no útero, por exemplo, 
também o fazem nos músculos das 
vísceras, quando tomadas em doses li-
geiramente excessivas. Assim, podem 
causar náuseas, o que é uma das des-
vantagens de sua administração pela 
veia. 

A molécula da prostaglandina, no 
entanto, pode ser facilmente "ajusta-
da." Quer dizer, os químicos podem 
manipulá-la, alterando um átomo a-
qui, acrescentando um grupo deles a-
li, em busca de uma versão do origi-
nal que retenha a atividade desejada, 
mas que perca todas as falhas serias. 
Somente neste mês um dos pioneiros 

da pesquisa da prostaglandina, o pro-
fessor Sultan Karim, de Uganda, a-
nunciou ter achado a prostaglandina 
"ajustada", que suprimiria a secreção 
de ácido pelo estômago, e que pode-
ria ser ingerida sem causar efeitos co-
laterais. Com isso, ele pode ter desco-
berto uma nova droga milagrosa para 
o tratamento das ulceras gástricas. 
Mas, talvez ainda mais importante: é 
razoável supor que o mesmo truque 
funcione também nas prostaglandinas 
que afetam o útero. 

Dessa maneira, minha previsão é a 
de que até o ano que vem as pílulas 
abortivas estarão no mercado, à dis-
posição de qualquer mulher que dese-
je interromper sua gravidez de manei-
ra certa e segura. Ou que queira mar-
car um dia certo para seu parto, pois 
ela deverá substituir os atuais méto-
dos de indução. 

^ Para a mulher ela significa muito: 
além de evitar a maternidade oferece 
uma grande vantagem, que é a de 
confundir uma possível gravidez com 
uma simples menstruação atrasada. 
Não acredito que nenhum govêrno 
consiga negar por muito tempo à mu-
lher o livre acesso a essa benção. Seria 
a primeira ocasião em que uma pílula 
teria causado a queda de atitudes mo-
rais solidamente estabelecidas. 

A vida sexual dos franceses 
O livro tem 923 páginas, mas não 

é sua grossa lombada que vai espantar 
os franceSes. Pierre Simon, 47 anos, é 
o ginecologista que introduziu o pla-
nejamento familiar na França, mas 
não é por essa razão que está ficando 
famoso. Ele é o autor do grande livro 
- "Relatório sobre o comportamento 
sexual dos franceses" - que mostra o 
resultado de um trabalho de três anos 
de pesquisa, só comparável ao que 
Kinsey realizou nos Estados Unidos 
dos anos 30. 

Mas o Relatório Simon, ao contrá-
rio do Kinsey - que foi considerado 
pela própria Fundação Rockfeller, 
que o financiava, "um insulto ao po-
vo americano" - , não provoca ne-
nhum escândalo. Além de ter sido en-
comendado há três anos pelo Minis-
tro da Saúde (Robert Boulin, na épo-
ca), ele acaba de provar que os fran-
ceses se comportam muito bem - ou 
muito mal, dependendo do ponto de 
vista - e continuam quase tão conser-
vadores como no início do século. 

Os comentaristas se apressam em 

klvertir: "Não se deve concluir com zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
íO que a liberdade atual de costu-

mes seja apenaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA um estado de espiri-
to. As cifras citadas, acrescentam, 
"são apenas uma mostragem da mé-
dia". 

Essa média foi tirada de um con-
junto de .2.652 pessoas - homens e 
mulheres com mais de 20 anos e de 
diferentes classes sociais — durante 
três mêses de entrevistas realizadas 
por especialistas do Instituto Francês 
de Opinião Pública. 

^ Os resultados surpreenderam o 
próprio autor, especialmente devido 
as velhas contradições, ainda muito 
presentes nas respostas. Embora a vir-
gindade já não seja uma questão de 
honra, os homens continuam prefe-
rindo se casar com virgens e defen-
dem a fidelidade como o faziam há 
50 anos atrás. 

Cinquenta e nove por cento das 
mulheres que têm hoje de 20 a 29 
anos não eram mais virgens aos 18. 
Mesmo assim, a média não diminuiu 
muito, pois apenas 36 por cento das 
que têm hoje mais de 50 anos tiveram 
relações sexuais antes dos 18. Neste 
ponto, a conclusão é a seguinte: 66 
por cento dos homens e 43 por cento 
das mulheres tiveram sua primeira ex-
periência sexual antes dos 21, numa 
média de 19,2 anos para os homens e 
21,5 para as mulheres). 

Ha também revelações bastante 
curiosas: 23 por cento dos homens ti-
veram sua iniciação ao ar livre, en-
quanto as mulheres, quase todas (78 

por cento do total), preferem ainda o 
escuro. Os rapazes ja não recorrem a 
prostitutas e as moças a homens ex-
perientes. Quarenta e um por cento 
dos homens e 23 por cento das mu-
lheres entre os 20 e 29 anos tiveram 
sua primeira experiência com parcei-
ros virgens. E apenas um terço dos 
entrevistados pensou em tomar qual-
quer providência para evitar filhos. 

E aqui entra a grande contradição: 
dois terços dos franceses acha normal 
que os homens tenham experiências 
sexuais antes do casamento, mas são 
inteiramente contrários à que a mu-
lher faça o mesmo. Eles representam 
60 por cento do total, ou seja, uma 
bela legião de machões. Que têm suas 
adeptas: das mulheres, apenas 37 por 
cento admitem relações antes do ca-
samento, perdendo também no terre-
no da infidelidade. As infiéis france-
sas, ao contrário do que nos diz o 
cinema, são apenas 10 por cento das 
casadas. Para os homens, o índice é 
de 30 por cento. 

Dentro da pesquisa, ficou provado 
que a anticoncepção é ainda muito 
pouco difundida na França. Apenas 
nove por cento das mulheres toma pí-
lula mas esta proporção sobe para 55 
por cento entre as de 20 a 29 anos. 

GUIA DE 
SÃO PAULO 

CINEMA 

Roma - Em 1938, Federico Fellini 
foi ver o Coliseu de perto, pela pri-
meira vez. Levou um susto: Roma era 
tudo aquilo que lhe haviam contado e 
milhares de outras fantasias que o a-
dolescente Federico passou a admirar 
e estocar na memória, da sacada de 
uma pensão barulhenta. Aos fantas-
mas que trouxera do Interior, juntou 
os que colheu na Capital e a eles dedi-
cou uma obra cinematográfica, misto 
de diário sentimental, mea culpa en-
rustida, simulacro e mímese, purga-
ção e redenção. Em ROMA (em car-
taz em São Paulo), Fellini fez um 
check-up de todas as coisas que ou-
viu, testemunhou e inventou em seus 
filmes sobre a Capital italiana. O exa-
me não é rigoroso, mas os resultados 
são positivos: Roma está morrendo 
mas e confortante saber que alguém a 
tenha imortalizado numa obra-prima 
descaradamente impressionista e apai-
xonada. "Quero contar a história de 
uma cidade", disse o cineasta, "es-

miuçar seus enigmas e paradoxos, 
sem dar uma resposta definitiva. Na-
da de cinema-verdade. Sou um prati-
cante devoto do cinema-mentira. A 
mentira é sempre mais interessante 
que a verdade; ela é a alma do espetá-
culo". Diante do espetáculo, qual-
quer tentativa de separar a verdade da 
mentira, o documentário da encena-
ção é inútil, senão inconsequente. A 
mentira e a verdade se confundem, o 
real se funde com o imaginário, mas o 
que mais se poderia esperar de um 
filme de Fellini? 
De Olho Na Esposa - Quem se lem-
bra de Mia Farrow em "O Bebê de 
Rosemary" e esperava um reencontro 
parecido deve continuar esperando. 
Ainda assim, ela é a presença mais es-
pontânea e rica dessa semi-comédia 
sobre a semi-traição de uma esposa 
(Mia) que o marido (Michael Jayston) 
tenta apurar mandando um semi-de-
tetive (Topol) segui-la durante alguns 
dias. Colorido, direção de Carol 
Reed. 

TEATRO 

O Homem De La Mancha - O escri-
tor Cervantes, no século XVI, não era 
ninguém Preso, apresenta em sua de-
fesa trechos de "Don Quixote de la 
Mancha". O escritor Dale Wasserman, 
antes de escrever "O Homem de la 
Mancha", era quase um desconheci-
do. Em defesa de sua promoção, es-
creveu uma peça sobre Cervantes e já 

conseguiu encená-la em 22 países. A 
versão brasileira, com a-óbvia exces-
são dos atores (Paulo Autran-Quixo-
te-Ceryantes, Bibi Ferreira-Dulci-
néia), é obrigatoriamente idêntica à 
montagem americana. Flávio Rangel 
assina a supervisão. 
Jesus Cristo Superstar — O mais caro 
(700 mil cruzeiros, segundo os produ-
tores) espetáculo já montado no Bra-
sil. O teatro está cheio de bolas e fi-
guras geométricas de acrílico e um jo-
go de luzes às vezes tão variado que 
chega a quinze cores diferentes. Para 
sentar, ouvir e olhar, evitando medi-
tações. Eduardo Conde, no papel 
principal, tem a figura exata das ima-
gens de Cristo nos santinhos de Pri-
meira Comunhão. 

SHOW 

Ame Um Gordo Antes Que Ele Aca-
be - Jô Soares não deve acabar tão 
cedo. Aumentando em folego o que 
perdeu em quilos, ele interpreta tex-
tos seus, de Millôr Fernandes e Chico 
Anísio num dos raros espetáculos em 
que o único homem em cena tem a 
certeza de que está sendo engraçado e 
a platéia não tem nenhum motivo pa-
ra discordar. Jô, entre outras faça-
nhas, imita um deserto de uma ma-
neira que só pode ser descrita pelo 
lugar comum de indescritível. (Teatro 
Aliança Francesa). 

Geraldo Mayrink 

Mesmo assim Simon acredita que "a 
pílula muda tudo e isso é que é impor-
tante". A medida do seu espanto e ou-
tra: 

- Muitos desses resultados me su-
rpreenderam. O número de homens e 
mulheres virgens: oito por cento do 
total, indicando que cinco por cento 
permanecerão assim pelo resto de 
suas vidas. A timidez das mulheres é 
fantástica. Dezessete por cento se re-
cusaram a responder às questões so-
bre masturbação e das que responde-
ram, 81 por cento declararam jamais 
tê-la experimentado. Isto me parece 
muito. Fiquei também muito surpre-
so em saber que 78 por cento jamais 
tiveram experiência sexual com outro 
parceiro que não o marido. E que de 

2.652 pessoas, apenas seis por cento 
dos homens e dois por cento das mu-
lheres confessaram relações homosse-
xuais. Mas estes dados apenas me es-
pantam. Acredito no meu trabalho. 

A conclusão deste relatório é a de 
que tudo vai bem no país: a satisfa-
ção sexual é uma constante na vida 
dos casais franceses. Noventa por cen-
to dos entrevistados consideram mais 
importante uma relação sexual satis-
fatória do que sucesso na profissão, 
sendo que dos cem entrevistados 57 
por cento haviam tido relações sexu-
ais no mês anterior à pesquisa. Com a 
seguinte frequência: 17 por cento, de 
uma a quatro vezes, 20 por cento de 
cinco a 14, 10 por cento de 15 a 25 
ou mais. 

Kinsey, 1930—Simon, 197* 
Quase a mesma coisa. Isto é: o re-

latório Simon comparado ao Kinsey 
demonstra que os franceses de 1972 
se comportam sexualmente quase da 
mesma maneira que os americanos de 
1930. "Uma constancia espantosa", 
escreve o dr. Escoffier-Lambiotte, 
num artigo para o "Le Monde"! 

"Apesar dos diferentes contextos 
sociais, econômicos e religiosos, da 
maré freudiana, da liberação do anti-
concepcional (1955), dos estudos 
científicos sobre a sexologia (Masters 
e Johnson, 1966) e da abolição, em 
uma parte do mundo, de qualquer 
censura com relação a esses proble-
mas", diz ele, "os franceses de 1972 
enganam seus cônjuges com a mesma 
frequência e conduzem sua vida se-
xual do mesmo modo que os america-
nos dos anos 30, recorrendo às mes-
mas técnicas até chegar ao casamen-
to, numa proporção sensivelmente 
análoga". 

Em 1945, 25 por cento das ameri-
canas já tinha se iniciado sexualmente 
antes dos 21 anos. Embora hoje as 
francesas o façam em maior escala -
59 por cento - , Lambiotte comenta: 

"Ê espantoso que 67 por cento 
dessas jovens emancipadas tenha tido 
a primeira experiência com o marido 
ou futuro marido! Desde 1940, meta-
de das americanas conhecia sexo an-
tes do casamento (contra 55 por cen-
to das francesas de hoje) sendo que 
64 por cento conheciam também o 
orgasmo. As razões dadas pelas raras 
mulheres que chegavam virgens ao ca-
samento não eram, em 90 por cento 
dos casos, ligadas ao medo da gravi-
dez, mas sim à "objeção moral". A 
grande maioria das jovens de hoje não 
usa anticoncepcionais antes da pri-
meira relação. Assim como o medo 
da gravidez, a objeção moral parece 
não ter atuação destacada com respei-
to à infidelidade: 28 poi cento das 
americanas declararam ter traído seus 
maridos, enquanto apenas 10 por 

cento das francesas são infiéis. (Quan-
to aos homens, há quase um empate: 
30 por cento para os franceses de ho-
je e 27 a 37 por cento para os ameri-
canos de antes da guerra). 

Mais de 60 por cento das france-
sas de hoje conhecem e praticam to-
das as posições da mesma forma que 
52 por cento das americanas antes da 
II Guerra Mundial, ao contrário de 
suas mães (nascidas em 1900) que se 
contentavam com o clássico "papa 
mamãe". 

Os livros de educação sexual são 
lidos na França de hoje por dois ter-
ços dos homens e por 56 por cento 
das mulheres (71 por cento das quais, 
em idade inferior aos 30 anos). As 
conversas sobre os problemas sexuais, 
inexistentes no inicio do século, se 
tornaram correntes entre os cônjuges 
e, mesmo no caso das novas gerações, 
entre pais e filhos. Essa evolução de 
atitudes, de informações, de reivindi-
cações era já bastante perceptível no 
relatório Kinsey. O sentimento que 
deixa a leitura da obra de Simon e a 
de Kinsey é a de que a completa revi-
ravolta não é de caráter recente, mas 
sim de depois da primeira guerra. O 
que houve, posteriormente, foi uma 
evolução contínua no sentimento de 
uma normalização e da "desmoraliza-
ção" desse aspecto primordial da feli-
cidade humana que é a sexualidade". 

Os dois pontos mais marcantes de 
divergência entre os franceses de 72 e 
os americanos de 30 se refere à ho-
mossexualidade e ao onanismo. Se na 
França as respostas sobre relações ho-
mossexuais são raríssimas (seis por 
cento para os homens e dois para as 
mulheres), 37 dos americanos e 13 
por cento das americanas a praticava. 

O onanismo era corrente entre 93 
por cento dos homens e 62 por cento 
das mulheres nos Estados Unidos. En-
quanto 73 por cento dos franceses 
declararam praticá-lo (ou ter pratica-
do), apenas 19 por cento das mulhe-
res o fizeram. 
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Qual a função da 
imprensa brasileira hoje? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nesta seção, publicaremos as car-
tas dos leitores e debates sôbre temas 
sugeridos peia redação de OPINIÃO 
ou pelos leitores. Neste primeiro nú-
mero, convidamos jornalistas brasilei-
ros para responder à seguinte pergun-
ta: "Qual a função da imprensa brasi-
leiro hoje? " . Suas respostas: 

"Ã medida em que as famigeradas 
'necessidades de defesa do Estado 
moderno' ganham desenvoltura em 
todo o mundo, esmaece ou entra em 
processo de mutação o papel da im-
prensa. Esta seria, ou já foi, em con-
dições normais, o de apresentar um 
relato imparcial e o mais completo 
possível dos fatos que interessam à 
opinião pública em geral, acompanha-
do de comentários ou interpretações, 
assim caracterizados, que ajudassem o 
leitor a entender a notícia de cada 
dia. 

Como a vez e a hora são a pragmá-
tica suposição de que estamos cerca-
dos de inimigos por todos os lados, 
tanto no Oriente quanto no Ocidente 
multiplicam-se os instrumentos de de-
fesa do Estado - isto é, as medidas 
que, a pretexto de defender o conjun-
to, servem para cercear e constranger 
o indivíduo. 

Por isso, salvo as exceções honro-
sas, a imprensa exerce hoje papel bas-
tante diverso daquele inerente à sua 
natureza ou à sua essência, Transfor-
mou-se em veículo de propaganda do 
Estado. Em força auxiliar dos govêr-
nos, o que, positivamente, não é o 
seu papel. Por injunções tanto políti-
cas quanto econômicas, policiais ou 
até ideológicas, muitos jornais são le-
vados ao absurdo de assim conceber o 
seu trabalho: é bom para o leitor o 
que é bom para o govêrno". 

CARLOS CHAGAS 
Diretor da sucursal de O ESTADO 

DE S. PAULO, em Brasilia 

"Se vocês estivessem perguntando 
a Hipólito da Costa, êle certamente 
responderia: 

- Fazer a Independência. 
É terrível constatar, mas 150 anos 

depois a resposta deve ser absoluta-
mente a mesma: 

- A função da imprensa brasileira 
hoje é fazer a Independência. A inde-
pendência do país e dos que aqui la-
butamos. Independência política, e-
conômica e, sobretudo, nestes dias de 
nuvens negras, independência cultu-
ral: o direito de pensar com a própria 
cabeça, falar com a própria boca, ler 
os livros que escolher, ver o teatro e o 
cinema que quiser, comprar jornais 
semzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nihil obstat, assistir televisão sem 
anúncios oficiais e, quem os tiver e 
belos, dourar os seios nas areias liber-
tárias de Ipanema. Independência não 
é uma palavra equestre, montada a 
cavalo para encher a tela de Pedro 
Américo ou os olhos das crianças nos 
álbuns de figurinhas. Independencia é 
a competência de uma Nação e dos 
nacionais (os internacionais estão 
competentíssimos) para andar seus 
próprios caminhos. A imprensa, 
quando realmente quer, por mais a-
moladas que estejam as tesouras da 
Inquisição, sempre consegue fazer o 
que fazem os beduinos no deserto: 

tirar água do poço apenas pressenti-
do do amanha . 

SEBASTIÃO NERY 
Diretor de POUTIKA 

"A função atual da imprensa bra-
sileira, penso eu, é ser a voz de quem, 
há muito, não tem voz, no exercício 
e na fiscalização das instituições vi-
gentes: a opinião pública. De modo 
que a sua necessidade maior e mais 
imediata é a liberdade. Tudo mais 
que se exige de uma imprensa autên-
tica, moral e intelectualmente, virá 
como consequência. Mas não basta, 
para isso, abolir a censura prévia. A 
Imprensa é apenas um Poder entre os 
demais. Uma função entre as demais. 
Um órgão essencial,, mas entre os de-
mais, no organismo racional. Se as es-
truturas .políticas, jurídicas e econô-
micas do país não garantirem, de mo-
do suficiente, os direitos dos cidadãos 
e dos grupos de pressão moral e inte-
lectual, isto é de Opinião, será vã essa 
liberdade, se restrita ao domínio da 
publicidade de informação e de ex-
pressão. Pois a função da imprensa á 
registrar, informar e orientar, mas 
num clima em que a liberdade não 
seja apenas um meio mas um fim. O 

estabelecimento de um Estado de Di-
reito será, portanto, a base indispen-
sável para uma Imprensa de Fato, 
realmente independente dos abusos, 
tanto do poder econômico como do 
poder politico". 

TRISTÃO DE ATHAYDE 
Colunista do JORNAL DO BRA-

SIL 

"Eu fico com a idéia, propalada 
por antigos e dignos jornalistas, que 
define essa nossa profissão como a ar-
te de informar formando, ou de for-
mar informando. Em miúdos: o ver-
dadeiro jornalismo não se esgota na 
exposição fria dos fatos, mas procura 
explica-los, interpretá-los - dissecá-
los até revelar-lhes a alma. Pressupõe-
se que contar um acontecimento não 
baste: é preciso levar o leito a enten-
der-lhe todos os significados, para 
formar uma opinião, precisamente 
aquilo que um ser humano deve ter 
em relação a tudo se quiser ter certe-
za de estar vivo. Esta tarefa no Brasil 
não tem sido das mais fáceis, diria 
mesmo que o caminho dos jornalistas 
se tomou íngreme, tortuoso, áspero 
como o leito de um rio alpino. Às 
vêzes o caminho some de vez, e para 
alguns, os mais jovens penso eu, deve 
ser especialmente problemático ima-
ginar que por ali outros já passaram 
— pois se havia pegadas, dissolveram-
se e o eco dos passos dura apenas o 
tempo de um suspiro. E se tudo isso 
ocorre, não é porque o jornalismo 
brasileiro espelha, como não poderia 
deixar de ser, os defeitos do país. Ou-
tros defeitos, no caso, estão em jogo, 
e antigos e dignos jornalistas se pu-
dessem ver em ação os seus colegas de 
hoje, de certo achariam que os princí-
pios da arte por eles cultivada estão 
sendo esquecidos. Eu porém acho 
que alguns conseguem ainda lembrá-
los e de vez em quando exercitá-los, 
embora transformando a arte numa 
espécie de alquimia, um penoso arre-
medo de ciência". 

MINO CARTA 
Diretor de redação da revista VE-

JA 

"Ocultar a notícia". 
MILLÔR FERNANDES 
Editor de O PASQUIM 

"Não há, parece-me, uma diversi-
dade fundamentei dos fins da Im-
prensa, no Brasil e no Mundo. Aqui, 
como em qualquer parte, a Imprensa 
deve encontrar-se a serviço do pro-
gresso integral e da comunhão entre 
os homens. Assim, com tais palavras 
'Communio et progressio* é que se 
abre a Instrução Pastoral da Igreja, 
talvez o mais completo e importante 
documento, jamais publicado, sôbre 
o papel da Imprensa no mundo de 
hoje, indo ao âmago mesmo da ques-
tão. Anote-se bem, trata-se de fazer 
da Imprensa, em seu mais largo senti-
do - Rádio, Imprensa, Cinema, TV e 
outros instrumentos de moderna co-
municação de massa um válido e 
eficiente instrumento a serviço do 
progresso integral, portanto, material, 
cultural, moral e espiritual e da co-
munhão verdadeira, isto é, profunda 
e sólida, de todos os homens, grupos 
e povos. 

No Brasil, dentro dessa perspecti-
va geral, acredito que a Imprensa tem 
o grave dever de engajar-se no proces-
so de desenvolvimento global de nos-
so Povo, contribuindo para criar ou, 
se se desejar, para aprofundar, sempre 
mais, a característica de grande de-
mocracia cristã multi-racial, que já so-
mos. Adotando linhas de uma objeti-
va e corajosa crítica da realidade bra-
sileira, terçando armas e, até mesmo, 
correndo riscos, enquanto aqui não se 
estabelecer uma plena Justiça Social e 
não fôr, definitivamente, varrida, to-
da miséria, toda marginalidade, toda 
injusta desigualdade entre brasileiro e 
brasileiro. Quando, entre nós, todos 
se sentirem realmente irmãos, embora 
de latitude, de cor e de crença diver-
sa, então sim, a Imprensa terá realiza-
do a própria missão. Depois, é conti-
nuar lutando para tornar perene, 
quanto foi obtido em meio a doloro-
sa gestação.. ." 

CÕN. AMAURY CASTANHO 
Diretor do Centro de Informações 

ECCLESIA e redator-chefe de O SÃO 
PAULO 

"A imprensa é isso aí mesmo, des-
de que começou a sua função não 
tem mudado porque não pode mu-
dar. O poder e o dinheiro sempre a 
influenciaram e quanto a isso pouco 
se pode fazer, senão enfrentá-los, ludi-
briá-los, dribrá-los, chutando para o la-
do. Está claro que nenhum governo 
gosta de jornalistas, porque estes inco-
modam, provocam, discutem, querem 
saber das coisas. Se pudessem, os go-
vernos mandariam todos os jornalistas 
para o fundo das masmorras. Alguns 
mandam mesmo. Outros, imensamen-
te ricos, como os Estados Unidos, po-
dem dar-se ao luxo de cultivar uma li-
berdade de imprensa que até'parece a-
berração. Mas o normal é o controle 
estatal ou a pressão naquela base da 
ameaça, da violência, fíestas condi-
ções, o papel da imprensa é confortar 
os aflitos e afligir os confortados". 

JUSTINO MARTINS 
Diretor de redação de MAN-

CHETE 

"Nossos indígenas se atrasaram na 
história, da mesma maneira que os in-
dígenas da Nova Guiné, por falta de 
informação. E só se explica a diferen-
ça entre o desenvolvimento de Portu-
gal e Holanda, porque esta sempre 
respeitou a heterodoxia, permitiu a li-
vre circulação de idéias, nunca tortu-
rou hereges. 

A ausência de informação ou a in-
formação preconceituosa conduzem 
fatalmente ao atraso. E, se não querei 
mos que os brasileiros sejam os caça-
dores de cabeças ou meros objetos de 
admiração turística no século XXII, a 
nossa imprensa tem um papel funda-
mental a desempenhar. Ela deve ser 
um agente entusiasta do desenvolvi-
mento econômico e social, divulgan-
do informações que esclareçam os 
problemas e permitam as opções cor-
retas. Ela não pode se deixar castrar 
pela submissão aos beneficiários de 
nosso atraso histórico. 

Um novo jornal é sempre uma no-
va esperança de que conseguiremos 
cumprir nossa parte na grande tarefa 
de multiplicar os pães e distribuí-los 
com mais justiça no Brasil. 

MILTON COELHO DA GRAÇA 
Diretor da revista REALIDADE 

"Qual o papel da imprensa no 
Brasil de hoje? É uma questão de 
perspectiva. Para os que estão lá em 
cima deve ser, forçosamente, e eles 
não o entendem de outra maneira por 
uma questão de formação ou de de-
formação, o de espectadora entusias-
mada do espetáculo oficiaL Nada 
mais, porque o mais, para eles, é de-
mais, perturba, incomoda e, sobretu-
do, irrita quem está acostumado a ou-
vir apenas loas e elogios. 

Para os que estão cá embaixo o 
papel da imprensa no Brasil de hoje, 
como no Brasil de sempre e em qual-
quer país civilizado, deve ser o de in-
formar, criticar e interpretar, fecun-
dando, assim, a inteligência do leitor 
para que ele adquira a capacidade de 
raciocinar e de julgar, indispensável 
para que deixe de ser apenas um cão-
zinho de Pavlov pronto para salivar 
quando soa a campainha das propa-
gandas alienantes. 

Finalmente, para nós que temos a 
pretensão de nos considerarmos jor-
nalistas na verdadeira acepção do ter-
mo, o papel da imprensa no Brasil de 
hoje deve deixar de ser, o mais rapi-
damente possível, um papelão". 

RUY MESQUITA 
Diretor de O ESTADO DE S. 

PAULO e do JORNAL DA TARDE 

"A função da imprensa brasileira, 
hoje, é a mesma da imprensa em to-
dos os lugares e em todos os tempos: 
distrair, servir de passatempo, divertir 
o leitor com historias fantasticas que, 
naturalmente, jamais aconteceram e 
que são tão mais fascinantes porque 
guardam um certo laço, embora re-
moto, com a realidade acontecida. 
Histórias que assustem os leitores com 
mil perigos iminentes de tragédias que 
jamais acontecem; que o espantam 
com catástrofes que ninguém previu; 
que o enganam com falsas perspectivas 
para futuros que não existem; e que, 
finalmente, o matam de rir com o ab-
surdo obstinado da existência. Im-
prensa é um espelho caótico e retorci-
do de coisa nenhuma. Qualquer pes-
soa atenta que ler os jornais percebe-
rá isso — e os que discordarem, na 

minha opinião, apenas sonham. A 
função da imprensa no Brasil, hoje, 

rtanto, é nos entupir de fantasia, 
ão vejo como possa ser diferente". 

LUIS CARLOS MACIEL 
Editor de ROLLING STONE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nã 

"No Brasil de hoje, como no de 
ontem e no de sempre, o papel da 
Imprensa é exigir liberdade plena e 
usar o máximo da liberdade disponí-
vel para defender o bem comum e pa-
ra divulgar os fatos com integridade e 
interpretá-los com ânimo de isenção 
que atenue a impossibilidade da isen-
ção de ânimo". 

EVANDRO CARLOS DE AN-
DRADE 

Diretor de redação de O GLOBO 

"Onde há restrições à liberdade de 
imprensa, o papel da imprensa é lutar 
para transpor as barreiras que impe-
dem a informação do povo. A liber-
dade de imprensa é a expressão do 
direito que o povo tem de estar sem-
pre informado. Por isso ela periclita 
onde periclitam as liberdades públi-
cas. As restrições à liberdade de im-
prensa constituem ofensa ao direito 
de todos, geralmente imposta para 
'proteger* a política oficial de exame, 
crítica, contestação, oferecimento de 
alternativas e opção pelo povo. A o-
fensa afeta menos a imprensa do que 
o povo. De qualquer forma, exige-se 
da imprensa inconformismo, pois ela 
«e renega e se destrói,, se vira instru-
mento de uma política oficial ou de 
sua propaganda'. 

D ALEMBERT JACCOUD 
Chefe da redação da sucursal do 

JORNAL DO BRASIL, em Brasilia 

"Por que hojel Hoje, como em 
todos os tempos, a função da impren-
sa tem sido sempre a mesma: a de 
informar objetivamente e contribuir 
para uma boa formação". 

GUSTAVO CORÇÃO 
Colunista de O ESTADO DE S. 

PAULO e O GLOBO 

'A função central de um i< 
una revista é dar sempre info 

jornal 
ou uma revista e dar sempre íniorma-
ção atual, bem apurada, escrita de 
maneira^ clara. A imprensa deve publi-
car o máximo de informações que pu-
der obter, deve cobrir com a mesma 
pontualidade e precisão todas as á-
reas, e deve se preocupar permanente-
mente com a apresentação visual dos 
textos e fotos que imprime. Em resu-
mo, isso quer dizer que a boa impren-
sa é a imprensa solidamente profissio-
nal, onde a preocupação com a quali-
dade da informação tem de estar, 
sempre, acima de qualquer outra. Isso 
quer dizer, também, que um jornal 
ou revista não deve estar a serviço de 
ninguém - seu compromisso é infor-
mar profissionalmente, e só. Em con-
sequência, os jornalistas devem ser 
deixados em paz para trabalhar. Não 
ocorre a ninguém levantar-se durante 
um vôo e ir ensinar ao piloto como 
ele deve conduzir o avião, ou dizer ao 
cirurgião que tipo de corte deve fazer 
numa operação. Não deveria ocorrer 
a ninguém, da mesma forma, dizer ao 
jornalista o que publicar ou como. 
Para isso há leis, como em qualquer 
outra profissão, e essas leis devem ser 
suficientes". 

JOSÉ ROBERTO GUZZO 
Diretor de redação da revista E-

XAME 

"A função da imprensa, no Brasil 
ou em qualquer parte, hoje e sempre, 
é a de noticiar e, subsidiariamente, 
comentar. Para exercitar as suas fun-
ções com compostura e dignidade, a 
imprensa precisa de liberdade. Liber-
dade de verdade, sem sub-classifica-
ções restritivas. Sempre que alguém 
reconhece, muito de cima, que a li-
berdade de imprensa é necessária mas 
a ressalva doutoral e besta de que 4é 
preciso conciliar a liberdade com a 
responsabilidade*, fico de pé atrás 
até decifrar se estou diante de um 
cultor do óbvio ou muito mais prova-
velmente de um fascista enrustido, de 
um desses salvados do integralismo 

e andam tão em moda. Porque a 
istinção não é sutil, mas até grossa: 

quem realmente respeita a liberdade, 
e a deseja, esquece os penduricalhos 
acessórios. Em tempos como os que 
estamos vivendo, ate mesmo por am-
nésia tática. Tempos difíceis, de cen-
sura e suspeitas. 

Vamos confessar, com algum 
constrangimento, que a imprensa não 
vem se saindo muito bem do teste 
compulsório e indesejado. 40 Estado 
de S. Paulo* é uma exceção quase so-
litária no seu nível O quase fica co-
mo um preventivo para eventuais o-
missões injustas. A imprensa parece 
esquecida do dever da resistência, da 
1títa pela liberdade. Na maioria esma-
gadora, ela anda com mais medo do 
que seria preciso**. 

LUIZ ANTONIO VILLAS-BÔAS 
CORRÊA 

Chefe da sucursal de O ESTADO 
DE S. PAULO, no Rio 

"Durante o Estado Novo, o DIP 
suspendeu quatro ou cinco vezes o 
4Diario Carioca*, onde eu começava 
minha vida de jornal, por causa de 
uma coluna que foi meu primeiro tra-
balho. A coluna chamava-se 4A Guer-
ra Dia a Dia* e pretendia ser uma vi-
são global unificadora da infernal 
multiplicidade de telegramas, nem 
sempre coincidentes, das agências in-
ternacionais. Nada menos indicado, 
aparentemente, para determinar a 
punição de um jornal. A verdade, po-
rém, é que o DIP praticava uma arbi-
trariedade, mas não um disparate. 
Não havia, então, nos jornais brasilei-
ros reportagem política. Mesmo por-
que nao havia política. O que havia 
era apenas o Governo. E, entre os slo-
gans de que vivia o Governo, taub 
intermediários e também como W K i 
ção não enche barriga de ninguém' 
(outro dos slogans de então) - o Go-
verno se entendia diretamente com o 
povo nos campos de futebol (naquele 
tempo não havia Maracanã nem Mo-
rumbi: a cousa tinha que ser mesmo 
no campo do Vasco). Do resto, o DIP 
se encarregava. O único jeito que a 
gente tinha de fazer jornalismo nos 
jornais de então era transformar uma 
coluna de notícias da guerra na Euro-

Cnum apólogo de política brasileira, 
mbro hoje este refnoto episódio de 

1940 apenas para repetir que o que é 
preciso é fazer jornalismo. Sempre. 
De qualquer maneira. Com ou sem 
apólogos. * 

POMPEU DE SOUZA 
Diretor da sucursal da EDITORA 

ABRIL, em Brasilia 

"A meu ver,̂  o papel da imprensa 
no Brasil, hoje, é o mesmo da impren-
sa em qualquer país e em qualquer 
época. Cada jornal deve, sem dúvida, 
dedicar particular atenção aos proble-
mas do pais no qual e publicado e 
esses problemas, de acordo com toL 
casião, podem ter maior ou meno!^-

qu( 
dis 

gentia. O dever dos jornais perante 
eles, contudo, é sempre informar com 
absoluta objetividade, apresentando 
os fatos como são e não como o jor-
nalista gostaria que tivessem sido. 

Frequentemente se menciona a 
censura como ameaça ao exercício 
desse dever, mas quase sempre se tem 
em vista apenas uma censura, quan-
do, na realidade, há duas: a externa e 
a interna. 

No que diz respeito à externa, o 
governo que proíbe críticas a seus 
atos é o maior prejudicado pela cen-
sura, pois se priva de críticas que, se 
forem justas e construtivas, equiva-
lem a uma colaboração, chamando 
sua atenção para aspectos de sua ação 
que talvez lhe tenham escapado. 
Quando a censura externa visa a apre-
sentar ao público uma realidade dife-
rente da que existe, servindo-se da 
proibição injustificada da publicação 
de notícias, constitui um atentado à 
honestidade. 

Não se pode honestamente criti-
car tal censura, porém, sem lembrar 
que a ela se equipara a ação dos jor-
nais ou jornalistas que deturpam no-
tícias ou recorrem a mil outros artifí-
cios, como, por exemplo, o de incom-
patibilizar, com a simples apresenta-
ção gráfica da matéria ou com o tom 
do titulo, o leitor com quem não co-
munga com as idéias da redação**. 

LENILDO TABOSA PESSOA 
Colunista de O ESTADO DE S. 

PAULO 

"Se tivesçè que classificar numa 
palavra, diria que é um papel tragi-
anedótico. Não apenas pela pressão 
ou repressão exercida pela Censura, 
fatores de uma já enfadonha obvieda-
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UMA TEORIA DE 
HISTÓRIA ECONÔMICA 

A evolução da economia de mercado, 
as formas que assumiu e as instituições 
que fiindou no decurso de seu processo 
evolutivo; a compreensão profunda das 
ciências sociais está essencialmente ligada 
à compreensão das realizações da economia 
de mercado: é importante conhecer suas 
formidáveis iniciativas civilizatórias e 
também seus aspectos negativos, como a 
usura, a escravidão e o colonialismo. 
Traduzido por Maria José C. Monteiro, 

UMA INTRODUÇÃO À ECONOMIA 

Famoso livro-texto em nível introdutório, 
que tem qjudado na formação de gerações 
de econonistas; livro pensado no sentido de 
evitar armadilhas ao estudante que se 
inicia, evitando abstrações maçantes e 
oferecendo desde as primeiras páginas 
material importante de maneira simples 
e interessante. Traduzido da 4a. edição / j S \ 
inglesa (1972) por Sérgio Goes de Paula. / M \ 
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AHAR EDITORES 

de e que, em sua sombria e anti-histó-
rica consequência, certamente são 
pressentidos hoje pela própria maio-
ria gigantesca dos que não lêem jor-
nais ou revistas de atualidade. 

Esse é o trágico, e traz a vantagem 
de ser direto, palpável, concreto, sabi-
do da minoria que consome os diá-
rios, e os se manados de informação. 

O menos óbvio e discutido é o pa-
pel desempenhado pelos nossos edito-
res grandes. Tirando-se as raras e hon-
rosas exceções de grandes editores-
jornalistas - e a minoria citada acima 
está cansada de saber quem são eles -
o que o Brasil tem hoje à testa das 
demais editoras grandt de jornais e 
revistas é um punhado de comercian-
tes, sem a menor dose de formação 
política ou humanística e, o que é 
ainda mais grave, sem o menojr traço 
de idealismo, característica assencial 
de quem quer que resolva se dedicar à 
causa pública da imprensa. 

A figura desses 'editores1, cujas 
'publicações' abarrotam as bancas de 
jornal do país, não resiste ao mais su-
perficial exame - é grotesca em se a 
oportunismo, subserviência ou merce-
narismo. 

Esse é o anedótico, mas, talvez, 
porque seu ridículo disfarçado, ainda 
mais trágico, pois é a partir da maior 
ou menor curvatura da espinha dos 
editores que se mede a dignidade de 
uma imprensa". 

SERGIO DE SOUZA 
Redator de A&C (que editava O 

BONDINHO) 

1 F4R P4BD 2 C3BR P3R 3 P4D PxP 
4 CxP C3BR 5 C3BD P3D 6 P4CR. 
Este avanço impetuoso tornou-se a 
resposta favorita ao sistema Paulsen, 
em que as negras formam um peque-
no centro de peões em 3R e 3D. É 
interessante que Karpov também te-
nha obtido uma de suas melhores vi-
tórias com 6 P4CR, contra Hort no 
Memorial de Alekhine. 
6 . . . C3B 7 P5C C2D 8 P4TR P3TD 
9 P4B B2R 10 B3R 0 - 0 11 B2C 11 
D2D seguido, assim que possível, de 
0 - 0 - 0 e outro bom plano. 
1 1 . . . C4T 12 D2R P4C 13 P5T TIR 
as negras se defendem passivamente. 
Melhor seria 13 . . . P5C. xvutrponmligebaVUTSRPONIEDCBA
14 0 - 0 - 0 C1B 15 P6C! Este enérgi-

As brancas dão mate em dois lan-
ces, contra qualquer defesa (por Sam 
Loyd). 

"Ao contrário do que se costuma 
crer, o primeiro fundamento da liber-
dade nao é político, é moraL E é exa-
tamente nesse terreno, o da moral, 
que a opressão e o autoritarismo pro-
duzem os seus efeitos mais viciosos e 
mais duradouros. Nessas circunstân-
cias — e, aqui, estou pensando, diga-
mos, em Portugal ou na Rússia sovié-
tica - o papel da imprensa há de ser 
essencialmente o dos samizdat: pre-
servar a independência, a dignidade e 
a altivez dos homens livres (ou do 
que deles resta) assim como a sua ca-
pacidade de indignar-se diante da o-
pressão e da violência. Perdidos esses 
valores, já não se pode sair de um au-
toritarismo senão para cair noutro, 
frequentemente pior. O maior dos 
jornalistas vivos e, hoje, o russo Ale-
xandre Solzhenitsin". 

FERNANDO PEDREIRA 
Diretor Redator-Chefe de O ES-

TADO DE S. PAULO 

"A função da imprensa é infor-
mar. Um povo informado se defende. 
Veja: vá um juiz da FIFA roubar para 
os inglêses num jogo Inglaterra versus 
Brasil pela Copa - o Maracanã cai de 
pau sobre ele, todos estarão prontos a 
lutar pela pátria. No entanto — e só 
para figurar — todas as nossas empre-
sas podem passar para grupos interna-
cionais com remessa livre de lucros 
sem que nenhum flamenguista diga ó! 
Está claro: somos um povo bem in-
formado sobre leis e interesses do fu-
tebol; somos mal informados sobre o 
resto. 

Informar, isso é tudo. E informar 
e raciocinar é mostrar as lições da his-

tória, é apontar os perigos visíveis -
ou previsíveis - de um caminho. 

Para o hoje brasileiro, vejo trêc 

pontos: a) alargar a pauta de assuntos 
publicáveis; b) defender os oprimi-
dos; c) mostrar que imprensa e dife-
rente de propaganda. 

A) Enquanto a censura existe, que 
ela seja feita por quem de direito — 
por censores. Aos jornalistas cabe lu-
tar, diariamente, para que o maior 
número possível de fatos sejam publi-
cados 

B) A imprensa deve buscar do-
cumentar - basta documentar - e-
ventuais opressões e atentados aos di-
reitos e à dignidade dos cidadãos. De-
ve lutar diariamente pela liberdade 
que é, afinal, a sua matéria prima. 

Q E deve ter cuidado sempre de 
evidenciar a diferença entre imprensa 
e propaganda (as duas andam se mis-
turando muito ultimamente). A pro-
paganda não tem compromisso com a 
verdade, ou com toda a verdade; a 
imprensa tem A propaganda Çpara fi-
car numa área refrescante) esta na sua 
quando diz que certo dentifrício desr 
trói o mau hálito sem dizer que um 
de seus componentes é agente do cân-
cer. A imprensa, não. Seja com denti-
frício, seja c o m . . . 

Bem, talvez a maior função da im-
prensa no Brasil, hoje, seja dizer mais 
do que o que vai escrito. 

JOSÉ HAMILTON RIBEIRO 
Editor da revista REALIDADE 

Mecking: antes de 
Fisher, Karpov 

Leonard Barden 

co sacrifício de peão abre colunas pa-
ra as torres brancas atacando o rei ne-
gro. Se agora 15 . . . PTxP 16 PxP 
CxP 17 D5T B3B 18 C5B! PxC 19 
C5D ameaçando mate com 20 D7T+ 
e 21 D8T+. 
15 . . . PBxP 16 PxP PxP 17 P5R P4D 
18 P5B! B4C Novamente, se 
1 8 . . . PCxP, o sacrifício de cavalo 
19 CxPB é muito forte. 
19 PxPc CxP 20 R1C BxB 21 DxB 
C5BD 22 D3T C(3C)xP Não há defe-
sa boa. 
23 D7T + R1B 24 T(1T)1B • R2R 
25 DxP + R3D Agora, um toque final 
brilhante. 26 C4R+! PxC 27 CxPRM 
Abandonam Se 27 . . . RxC 28 B3T+ 
C5C 29 BxC mate, ou se 27 . . . R3B 
28 CxD + ganha facilmente. 

Brancas: Anatoly Karpov. Negras: 
Dan Uddenfelt (Suécia) Olimpíada de 
Skopje, 1972 

Defesa Siciliana 
1 P4R P4BD 2 C3BR P3D 3 P4D PxP 
4 CxP C3BR 5 C3BD P3TD 6 P4B 
Karpov prefere este lance calmo ou o 
tranquilo 6 B2R às variações teóricas 
de 6 B5CR que foram jogadas em vá-
rias partidas do match Fischer-Spas-
sky. 
6 . . . D2B 7 B3D P3RAltemativa 
p a s s i v a p a r a o c o s t u m e i r o 
7 . . . P4R. As negras logo ficarão 
na defensiva. 
8 0 - 0 B2R 9 C3B CD2D 10 D IR 
C4B 11 P5R CR2D 12 D3C P3CR Às 
negras não agrada enfraquecer deste 
modo seus peões, mas se 1 2 . . . 0—0 
13 P5B CxB 14 P6B, ao passo que se 
1 2 . . . CxB 13 DxP D3C + 14 R1T 
C7B + 15 TxC DxT 16 DxT + e 17 
B2D ganha. 
13 B3R P4CD Novamente, se 
13 . . . 0 - 0 14 P5B CxB 16 P6B é 
muito forte. 14 B4D CxB 15 PxC 
P4D 16 TD1B D2C 17 P5B! A irrup-
ção ganhadora, que extrai o rei negro 
da sua paliçada de peões. Se 
17 . . . PRxP 18 P6R C3B 19 PxP + 
RxP 20 C5C + R2C 21 TR1R e as 
defesas negras estão por terra. 
17 . . . PCxP 18 D7C T1B 19 C5C 
BxC 20 DxB D1C 21 C2R B2C 22 
C4B D1D Se 22 . . . CxP 23 B5B. 
23 D5T R2R 24 DxPT RIR Ou 
24 . . . T1CR 25 CxPR RxC 26 
DxP(5B) + R2R 27 DxP mate. 
25 C5T D4C 26 T7B T1CD 27 C7C + 
Abandonam As negras levam mate 
depois de 27 . . . R2R 28B5B +R1D 
29 CxP + PxC 30 DxC mate. 

Problema n.° 1 

A reunião da Federação Interna-
cional de Xadrez (FIDE), realizada 
em Skopje no mes passado, durante a 
olimpíada de xadrez, confirmou que 
Henrique Mecking tornou-se o pri-
meiro brasileiro a obter o título de 
grande mestre internacional por seu 
desempenho em torneios importan-
tes. Mecking recebeu o título em ra-
zão do seu primeiro prêmio em Vrsac 
(Iugoslávia) em setembro de 1971, 
quando chegou à frente de seis expe-
rimentados grandes mestres; e o ter-
ceiro prêmio (dividido) em Hastings 
1971-/2. Existem agora cerca de 85 
grandes mestres internacionais no 
mundo, metade dos quais são da U-
nião Soviética. Mecking, com 20 anos 
de idade, é o mais jovem 

O próximo grande teste interna-
cional para Mecking serão os torneios 
interzonais de 197* que fazem parte 
da série de eliminatórias para encon-
trar o desafiante de Bobby Fischer na 
disputa pelo título mundial em 1975. 
Mecking qualificou-se para a etapa in-
terzonal ao vencer em boa forma o 
Sul-Americano, em São Paulo, 2 pon-
tos e 1/2 à frente do grande mestre 
Panno e mestre internacional Quinte-
ros, da Argentina. Meching, pessoal-
mente, tem firme convicção de que 
será campeão mundial. Mas, antes de 
conseguir chegar a desafiante de Fis-
cher, terá de passar por umas lutas 
difíceis contra um rival que também 
tem pretensões a ser o melhor jovem 
grande mestre do mundo. O grande 
adversário de Henrique é Anatoly 
Karpov, um russo de aparência frágil, 
que aos 21 anos já obteve sucessos 
notáveis no Memorial de Alekhine e 
em Hastings. 

A batalha entre Mecking e Kar-
pov, em busca do título de Príncipe 
Herdeiro do xadrez mundial, deve dar 
alguns jogos fascinantes. Enquanto os 
outros grandes mestres soviéticos es-
forçavam-se para encontrar sua me-
lhor forma na olimpíada de xadrez de 
Skopje, Karpov derrotava uma série 
de adversários tranquilamente. O Bra-
sil, com Mecking ausente, jogou no 
final C de Skopje para decidir os luga-
res 33 a 48 dos 63 países participan-
tes, e ao final do torneio a equipe 
estava atuando com segurança, em 
quinto lugar no grupo. 

Os dois jogos desta semana dão 
aos leitores uma oportunidade de 
comparar os estilos de Mecking e do 
seu rival russo, os quais dão uma lição 
instrutiva de como atacar o rei do ad-
versário no centro do tabuleiro. 

Brancas: Henrique Mecking. Negras: 
Jorge Rubinetti (Argentina). 
São Paulo 1972. 
Defesa Siciliana. 



Drummond, o poeta público zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOtto Maria Carpeaux zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nenhum outro poeta brasileiro 
provocou discussões tão apaixonada^ 
Porque deu uma nova dimensão à 
língua e porque nos impôs uma nova 
maneira de ver o mundo. Sua perso-
nalidade nos obriga a um permanente 
exame de consciência. Carlos Drum-
mond de Andrade é o maior poeta 
do BrasiL 

Aquelas discussões já produziram 
vários estudos de erande valor: de 
Hélcio Martins, de Luís Costa Lima, 
de Othon Moacyr Garcia e, sobretu-
do, as páginas definitivas da introdu-
ção de Antonio Houaiss para "Reu-
nião", a edição de 10 livros de poesia 
de Carlos Drummond de Andrade. 

Consciente de minhas limitações, 
sei que nada saberia eu acrescentar 
aos resultados dos estudos citados. 
Nem poderia fazê-lo, para continuar 
fiel à minha resolução, tomada em 
1968, de considerar como "encerrado 
o ciclo de minhas atividades dedica-
das à literatura, porgue minha cabeça 
e meu coração estão em outra par-
te". . . - não é, hoje em dia, possível 
completar a citação nem é preciso; 
minha posição está definida. Mas o 
que vou dizer, então, para homena-
gear, em 31 de outubro de 1972, o 
grande poeta e grande homem que 
não precisa de homenagens, e o gran-
de amigo? 

Talvez não possa, nessa emergen-
cia, fazer outra coisa do que repetir 
ou parafrasear as linhas que publiquei 
em 1957, quando Carlos Drummond 
de Andrade nos deu seu primeiro vo-
lume de crônicas, "Fala, amendoei-
ra". 

No i n í c i o , quando Carlos 
Drummond de Andrade começou a 
escrever crônicas, irritou-me um equí-
voco: manifestaram admiração pelo 
cronista os retrógrados que teimavam 

em não reconhecer o poeta. Mas é 
preciso ficar frio, quando os infiéis 
não querem reverenciar o santo da 
nossa igreja. Quem ainda considera a 
poesia como enfeite decorativo, não 
pode compreender o poeta cuja maté-
ria é a vida presente. Quem aprecia 
nos versos a harmonia artificial dos 
ritmos e das rimas não admitirá que 
na vida a dissonância é a regra e o 
acorde a exceção. Quem bate palmas 
à poesia declamada no teatro ou no 
comício, ignora a meditação solitária 
que, fatalmente, afasta da sociedade 
o poeta autêntico. Adorno chegou a 
afirmar que a grande poesia é essen-
cialmente a-social; mas, por um para-
doxo profundo, justamente os poetas 
solitários e "afastados", como 
Baudelaire, exprimem mais exata-
mente a situaçao da sociedade: "São 
como relógios que batem as horas da 
história". Drummond, que já tive a 
oportunidade de definir como "poeta 
publico", também é poeta solitário 
assim. Seus versos são glosas verme-
lhas no livro preto deste Tempo. Suas 
crónicas, assim como suas poesias, co-
mentam esta Época, figura colossal 
que tem o rosto das classes dirigentes 
e o traseiro das grandes massas. A 
poesia e a prosa de Drummond são, 
pelo fundo, idênticas. 

Modernista, Drummond foi Mo-
dernista, Drummond é, também em 
sua última fase, de poesia cada vez 
mais purificada. Como herdeiro de 
um movimento já histórico, carrega 
herança nem totalmente pura. O mo-
dernismo de 1922 usou como arma 
eficiente contra seus adversários a 
piada. Em Drummond, a expressão 
jocosa sublimou-se até tornar-se 

esprit" amargo, cáustico. Ocorrem 
as palavras de Cervantes, em Persiles 
y Segismunda: "El alma ha de estar el 

un pie en k>s lábios y el otro en los 
dientes: si es que hablo con proprie-
d a d " . N i n g u é m negará que 
Drummond sempre fala com proprie-
dade; e que suas palavras, as vezes, 
mordem 

Essa atitude sua já foi confundida 
com humorismo. Mas seria um equí-
voco. O riso do humorista liberta. 
Drummond, porém, não procura li-
bertações ilusórias: seu nso corrói, 
dissolve aquelas dissonâncias que são' 
a regra da vida. Mas a poesia não 
pode, como acreditam os idealistas 
impenitentes, abolir todas as contra-
dições. Sempre fica um resto. Esse 
resto é a prosa. O poeta Carlos 
Drummond de Andrade çstava desti-
nado, "par un decret des puissances", 
a escrever crônicas. 

Comentários aos yersos, comentá-
rios à vida são essas crônicas. O co-
mentarista Drummond é, em tudo, 
homem metódico. Tem critérios cer-
tos, inflexíveis. Não seria possível 
extrair de suas linhas normas de uma 
filosofia de vida e até as de comporta-
mento político. Mas a política de 
Drummond não é uma plataforma 
partidária. Para defini-la talvez nada 
sirva melhor que um arqui-velho pro-
vérbio chinês: "Num Estado bem go-
vernado, a pobreza e a posição humil-
de são vergonhosas; num Estado mal 
governado, a riqueza e as altas posi-
ções são vergonhas". 

Mas não vamos continuar pessi-
mistas. Não esqueceremos aquela me-
táfora: a poesia de Carlos Drummond 
de Andrade também é como um reló-
gio que bate as horas da história, e 
nem todas as horas serão noturnas. 
"Há muitas auroras que ainda não se 
levantaram" 

O empresário substitui o gênio Jean-Claude Bernadet 

Já houve, nos últimos vinte anos, 
muitos congressos e seminários do ci-
nema brasileiro. Mas este foi o pri-
meirozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Congresso da Indústria Cine-
matográfica, e se encerrou no último 
dia 2" no Ria Substituindo os ci-
neastas de roupas hippies por con-
gressistas de terno e gravata, ele mos-
trou que a expressão "Uma câmera 
na mão e uma idéia na cabeça" é coij 
sa do passado. O vocabulário agora é 
outro — "mercados naturais do Bra-
sil", "tempo ocioso do equipamento 
e da mão de obra" — e as pessoas 
também são outras - em lugar dos 
cineastas "geniais", aparecem os em-

Mos da indústria cinematográfica 
íira. 

A finalidade oficial do Congresso 
foi informar seu promotor, o Institu-
to Nacional de Cinema, a respeito dos 
problemas que os diversos setores li-
gados à produção e à comercialização 
do filme brasileiro enfrentam. Curio-
so, entretanto, o modo adotado pelo 
INC para se informar, escolher as pes-
soas que deviam expor os problemas 
e sugerir soluções, correndo o risco 
de so ouvir quem quer ouvir e só re-
ceber informações de quem quer re-
ceber. Mais curioso ainda, se conside-
rarmos que parte desses informantes 
pertence ao seu próprio Conselho 
Consultivo (e que, por conseguinte, 
sua função é informa-lo independen-
temente de qualquer congresso) e que 
os outros exercem cargos de direção 
em diversos órgãos de classe, estando 
em comunicaçao regular com o Insti-
tuto, também independentemente de 
qualquer congresso. Acrescente-se a 
isso, ainda, uma disciplina excessiva-
mente rígida que dificultou enorme-
mente o exercício da palavra por par-
te dos que não eram convidados ofi-
ciais. 

Além disso, é de se supor que o 
problema do cinema brasileiro ja seja 
do conhecimento do INC, pois há 
tempos é o mesmo: a ocupação do 
mercado interno pelo filme estrangei-
ro, bloqueando a comercialização do 
filme brasileiro. O INC já recebeu 
inúmeros informes dos órgãos de clas-
se, de seminários (como os promovi-
dos pelo Festival de Brasilia), de co-

zão também, poucas idéias novas sur-
giram nas exposições e nos debates. 

Mas, apesar de tudo, o congresso 
foi importante. Principalmente por 
ter revelado uma profunda transfor-
mação na mentalidade e no compor-
tamento da classe cinematográfica, 
que deixa de ser genial para ser em-
presarial. Grandes sucessos recentes, 
como os filmes com Roberto Carlos, 
"A viúva virgem", "Independência ou 
morte", e a elevação da renda média 
do filme brasileiro, começam a fazer 
da indústria cinematográfica, se não 
uma força, pelo menos um sistema 
econômico que já pode fazer ouvir 
sua voz, que se sente cada vez mais 
forte, vendo também a possibilidade 
de lucros na comercialização de seus 
produtos. Diante dessa força econô-
mica nascente, a lei da exibição com-
pulsória transforma-se num paliativo, 
quase numa esmola. Por meio dessa 
lei, todos os cinemas são obrigados a 
exibir filmes brasileiros durante 84 
dias do ano. É uma reserva de merca-
do dedicada exclusivamente ao cine-
ma brasileiro e dentro da qual o filme 
brasileiro só compete com filmes bra-
sileiros. Mas agora os produtores que-
rem competir diretamente com o pro-
duto estrangeiro, desde que em igual-
dade de condições. Isto é, querem li-
mitar a importação e onerar o filme 
estrangeiro (taxações, dublagem obri-
gatória, feitura de cópias e material 

criadas por ele próprio sobre 
o assunto. Por esta razão, a finalidade 
do Congresso - informar ao INC -
não ficou muito clara, pois não pare-
cia de óbvia necessidade. Por esta ra-

publicitário no Brasil), de tal modo 
que custe, ao ser exibido, o que custa 
uma produção brasileira média. A 
conquista do mercado interno possi-
bilitará a amortização da produção, e 
a exportação para os mercados natu-
rais do Brasil (América Latina, Áfri-
ca) reverterá em lucros. A lei da exi-
bição compulsória não será eliminada 
já, mas estamos indiscutivelmente, 
numa fase de transição. 

Esta evolução vai levar a uma 
transformação nas relações entre os 
diversos setores que compõem a clas-
se cinematográfica. Há ainda pouco 
tempo, os cineastas brasileiros se jun-
tavam para defender o cinema brasi-
leiro como uma coisa una; hoje come-
çam a surgir diferenças e contradi-
ções. Contradições com os técnicos, 
por exemplo. A consolidação da pro-
dução fortalecerá o mercado de tra-
balho 
nicas. 
breve prol 

cais, tais como equipe mínima e ou-
tras. Essas contradições estão laten-
tes, revelando-se em certos comentá-
rios feitos ao relatório dos técnicos. 
Alguns produtores falam "na nossa 
classe dos técnicos" - porque no Bra-
sil não existem produtores, mas sim 
técnicos que por circunstâncias diver-
sas chegaram a produtores - ; outros 
citam 4 os soldados que vão na frente 
dos canhões" ou de "um pessoal fa-
buloso" com quem se congratulam. 
Isto significa que o técnico de boa 
vontade está em vias de se transfor-
mar num operário especializado. 

Contradições surgem também en-
tre diretores, embora não se tenham 
definido, pois eles ainda não existem 
como classe. São muito raros os dire-
tores assalariados. Em geral, eles têm 
uma porcentagem na produção, quan-
do nao são òs próprios produtores ou 

co-produtores. Trata-se, antes, de 
uma classe de pequenos produtores, 
com duas tendencias básicas: os que 
aspiram a grandes produtores e os 
que consideram seu trabalho mais co-
mo uma tarefa cultural do que como 
um negócio. Estas tendências os leva-
ram a apoiar os grandes produtores e 
ao mesmo tempo, diferenciar-se de-
les, o que neutralizou, no plenário, 
contradições que eram mais sensíveis 
nos corredores. A perspectiva parece 
ser a seguinte: o produtor não pode 
prescindir do diretor para a elabora-
ção do seu produto - lucrativo ou 
não. E daí, uma série de reivindica-
ções: participação do diretor no prê-
mio de qualidade que atualmente o 
INC outorga aos produtores^ por 
exemplo. Por outro lado, não ha cine-
matografia que possa viver sem uma 
renovação das suas idéias, o que torna 

necessária uma faixa úe produção 
desligada dos gêneros que atualmente 
fazem sucesso (comédia erótica, filme 
histórico) e que sirva de laboratório 
para a grande produção. Consequen-
temente, os diretores querem obter 
financiamentos, oferecendo, como 
garantia, a sua criatividade, verificada 
em trabalhos anteriores e precisam 
para isso, de liberdade de expressão 
tanto por parte dos produtores como 
da censura. 

Está encerrada a fase que se abriu 
por volta de 1930, com os cineastg^ 
pedindo proteção do governo p a l ^ 
consolidar seus negócios e obtendo 
migalhas; encerrada a fase da luta cul-
tural do tipo Cinema Novo. A tônica, 
hoje, é o cinema empresarial e, conse-
quentemente, novas contradições, no-
vas formas de luta cultural deverão se* 
desenvolver. 

GUIADO 
RIO 

CINEMA 

Minnie • Moskowitz de John 
Cassavets. Cinema I (Av. Prado Ju-
nior, 281 ) : 18h, 20h, 22h. Minnie vai 
ao cinema e lamenta jamais haver en-
contrado "um Charles Boyer em sua 
vida." Moskowitz descarrega suas 
frustrações tentando comportar-se 
como Humphrey Bogart. Aparente-
mente incompatíveis, os dois acabam 
juntos e felizes graças ao que Minnie 
chama de "conspiração do cinema." 
Sexto filme de John Cassavets. O te-
ma, como nos anteriores, ainda é a 
solidão e é explorado — como em Fa-
ces (ainda inédito no Brasil) e "Os 
Maridos" — segundo a técnica do ci-
ne ma-verdade sem o amadorismo dos 
filmes de underground. Elenco impe-
cável. Um dos melhores filmes da 
temporada. 
Contos da Lua Vaga (Ugetsu 
Monogatari), cte Kenji Mizoguchi 
(1953). Um dos filmes mais estra-
nhos, envolventes e belos já feitos so-
bre os temas da vida e da morte, do 

real e do imaginário. Com uma obra 
de mais de 8 títulos, praticamente 
i n é d i t a no Brasil, Mizoguchi 
(1896-1956) foi o maior cineasta ja-
ponês e um dos autores com mais 
personalidade de todo o cinema. Le-
ão de Prata no Festival de Veneza de 
1953. Cinemateca do Museu de Arte 
Moderna (Quarta-feira: 8h e 18,30) 

Tensão em Xangai (The Shangai 
Gesture), de Josef Von Sternberg 
(1941). Uma "descida ao inferno" 
num cassino de Xangai. Na peça origi-
nal, de John Colton, o cassino era um 
bordel onde, segundo velho costume 
chinês, os pecadores saldavam suas 
dívidas às vésperas do Ano Novo. 
Uma antologia do cinema misterioso 
e insinuante de Sternberg. Com Gene 
Tierney, Walter Huston, Victor Matu-
re e Ona Muson. Cinemateca do 
MAM (sexta-feira: 10h e 18h30). Do 
Mundo nada se Leva (You Can't Take 
it with you I, ae F-ranic Capra (1938) 
- Crítica à cupidez do Big Business 
de Wall Street. Com James Stewart, 
Jean Arthur, Lionel Barrymore. Cine-
mateca do MAM. (Sábado: 11h e 
18h30) 

Por Quem os sinos Dobram (For 
Whom the Bells Toll), de Sam Wood 
(1943). Baseado no livro de Ernest 
Hemingway sobre a Guerra Civil espa-
nhola. Cinema 1 (Sábado: 11h e 
meia-noite). ocrjpo Augusto 

ARTES PLÁSTICAS 

Retrospectiva Volpi no MAM. Até o 
dia 14 de novembro. Os 50 anos que 
separam alguns trabalhos. Que vão de 
paisagens até puras abstrações geomé-
tricas. Mostram o processo de depura-
ção formal de Volpi e a coerência de 
sua evolução. (De terça a domingo, 
das 12 às 19 horas.) Aos domingos, a 
entrada é franca. 

SHOW 

TAMBA TRIO, no Teatro Tereza Ra-
quel (Rua Siqueira Campos, 143). 
Com os mesmos componentes, o trio 
mais famoso do período da Bossa-No-
va volta após dez anos de ausência. 
Inteiramente reformulado: Luiz Eça, 
agora no piano elétrico, Bebeto to-
cando baixo elétrico, saxofone e flau-
ta e Hélcio Milito praticamente dei-
xando a bateria para usar vórios ins-
trumentos de percussão. U Tamba 
vem se preparando há algum tempo 
para mostrar sua nova música, ao 
grande público tendo feito uma ex-
cursão pelo interior do país, e mais 
recentemente uma npruontntio no 
auditório da Pontifícia Universidade 
Católica. 
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Um repasto maior Estatizar todo o 
dos acionistas solo brasileiro ? xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA
AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

propósito de "Repasto dos A-
cionistas", do n.° 4 de Opinião: 

- Onde encontrou o redator a 
quantia de 6 cruzeiros recebida pelo 
grupo dominante do Comercial-Bra-
sul, por ação? Até aqui, dava-se a 
transação como efetuada na base de 
12, isto é, o dobro preciso, para as 
ações pertencentes à reduzida equipe 
Whitaker-Mellão, que, embora confla-
grada (razão imediata da venda) na 
hora certa reentendeu-se, possivel-
mente para de novo brigar depois: 

- os acionistas minoritários, cuja 
situação acarretou delongas no pro-
cesso, ante a posição inicial do Minis-
tério da Fazenda (dada como de in-
transigente defesa dos seus interesses, 
depois modificada) foram eles dividi-
dos em dois grupos: a) um, limitado 
aos velhos amigos da casa, que, cha-
mados à diretoria, receberam a pro-
posta de transação dos seus papeis 
por Cr$ 2,00; os demais, arrazadora 
maioria; tiveram que se contentar 
com a Bolsa (1,20). Afirma-se, aliás, 
que o grupo Whitaker-Mellão valeu-se 
desses papéis e de maciças aquisições 
de última hora na Bolsa, para comple-
tar o controle acionário absoluto (an-
tes, detinha apenas 31%); zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sensibilidade de Levy 

- a sensibilidade do deputado 
Herbert Levy parece, por esse qua-
dro, justificada na sua afetação. Acio-
nista de sociedade anônima, nessas 
transas, figura mesmo como adubo 
animal. Recorde-se que a denomina-
ção "minoritário" nem sempre se a-
plica. No caso presente, mesmo, os 

vendedores é que ostentavam esse la-
béu, do qual se livram pela química 
das procurações e da compra vil em 
Bolsa, depois de vendido o controle, 
fato que eles guardam ciosamente pa-
razyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SL 

De toda maneira, vale o prurido 
do parlamentar, embora tardio, pois, 
se não aproveita as vítimas das nume-
rosas fusões e vendas efetuadas, res-
guarda os acionistas atuais, ainda não 
vendidos em bolo. 

Levy no Banco 

Quando for o projeto a plenário, 
poderá testar-se a habilidade do Sr. 
Herbert Levy se lhe for indagado so-
bre o tratamento que ele próçrio dis-
pensou aos acionistas minoritários do 
seu estabelecimento, o Banco da A-
mérica, quando transferiu para o Ban-
co Federal Itaú, há cerca de dois a-
nos, transferindo-se também, no car-
go pessoal de presidente do Conselho. 

Poder-se-ia, finalmente, acrescen-
tar ao projeto um item alusivo aos 
funcionários de bancos engolidos, ex-
plicável esquecimento do deputado. 

Já pensou o redator na situação 
desses bancários, que entram como 
sardinha pela goela do tubarão? Ge-
rentes, sub-gerentes, chefes de secção, 
com decênios de serviço à casa, de 
repente são transplantados, com os 
riscos óbvios de rejeição ou congela-
mento. Bancário e minoritário dão 
mais do que rima neste poema heroi-
co-cômico. ( . . . ) 

P. Lirio 
S.Paulo 

Derrota do senador 
na velha cidade 

A finalidade desta, é para cientifi-
cá-lo que o senador da república 

Lourival Batista, considerado filho de 
São Cristóvão, a quarta cidade mais 
velha do país foi derrotado no seu 
curral eleitoral por um candidato do 
MDB, um estudante universitário que 
levou de vencida o candidato da Are-
na com Lourival Batista e tudo. Este 
dito senador chegou a dizer em um 
de seus pronunciamentos nos comí-
cios desta cidade que não pedia votos 
mas autorizava que votassem no can-
didato da Arena; em uma cidade que 

só possui nome porque o povo vive 
passando por séria crise de desempre-
go, fome, estudantes com dificulda-
des para continuar seus estudos ( . . . ) 

Bela lição deu o povo e depois fes-
tejo condignamente com a festa de 
Chico Buarque o povo brincou três 
dias de carnaval na esperança que o 
novo Prefeito, um jovem estudante, 
traga novas esperanças para o sofre-
dor povo San Cristovense. 

Mário Barros 
São Cristóvão - SE 

Reforma do ensino 
a curto prazo 
Seguinte: sou professor do ensino 

médio em Ouro Fino e em ju-
nho deste ano participei de um Semi-
nário em Belo Horizonte sobre a re-
forma do ensino (Lei 54%). 

Em muitos pontos achei a Lei ge-
nial Entretanto alguns pontos pare-
ceram-me obscuros e a Lei (no seu 
conjunto), pareceu-me, sobretudo, in-
viável para a maior parte das regiões 
do BrasiL 

Os ilustres conferencistas que o-
rientaram o Seminário, argumenta-
vam sempre com base em experiên-
cias realizadas em Colégios superequi-

pados de Belo Horizonte. 
A nós, do interior, falta de tudo: 

equipamentos, bibhotecas, instala-
ções, professores especializados (in-
clusive o meu caso) etc, etc, etc. 

Gostaria que o assunto fosse abor-
dado por OPINIÃO, principalmente 
nesse aspecto: a viabilidade da refor-
ma a curto prazo, como o governo 
deseja, no interior e nas regiões me-
nos favorecidas. ( . . . ) 

Victor Etienne Arreguy - advoga-v 
do 
Ouro Fino - MG. 

O que ocorreria se o Brasil consi-
derasse o SOLO, a TERRA, uma 

propriedade do Estado? Tal provi-
dência se chocaria com as tradições, 
com a cultura, com os valores do po-
vo brasileiro? Se chocaria com os in-
teresses maiores e menores do Brasil, 
em sua vida interna ou em suas rela-
ções internacionais? ( . . . ) 

Muito se fala em DESENVOLVI-
MENTO, o termo é utilizado como 
qualificador ou diferenciador de paí-
ses, a gente discute metas para o de-
senvolvimento, quando atenta para o 
PLANO NACIONAL DE DESEN-
VOLVIMENTO. Mas o que é DE-
SENVOLVIMENTO? ( . . . ) ^ 

Quando se sabe que a idéia inicial 
de DESENVOLVIMENTO (em inglês 
a palavra é GROWTH, isto é, CRES-
CIMENTO) se refere simplesmente à 
constatação de que, se a população 
cresce (o termo em inglês, para 
CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO, 
e que consta do título do capítulo do 

2uai foi transcrito o texto acima é zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• ROWTHMANSHIF), a produção de 

bens deve crescer, no mínimo, no 
mesmo ritmo, para que a população 
não se veja privada do conforto a que 
se habitou, a discussão do assunto se 
torna mais acessível Acrescentar a is-
so uma nova meta, ou seja, que o 
conforto adquirido por uma parte da 
sociedade possa ser estendido a ou-
tros .membros da população, também 
esestá incorporado no mesmo concei-
to de DESENVOLVIMENTO, se 
constitui num complicador, não po-
rém de complexidade insolúvel. ( . . . ) 

As bananas 
do Brasil 
OPINIÃO me deixou com um sen-

timento de ambivalência. Sinto-
me, ao ler suas páginas, simultânéa-
mente otimista e pessimista. E expli-
co. ( . . . ) 

( . . . ) o pessimismo: como a me-
lancólica matéria (n.° 1) sobre as ba-
nanas em Praga, vivemos hoje, aqui, 
uma perspectiva semelhante, todos 
nós que decidimos permanecer neste 
país. Os valores do dia são os mais 
pequeno-burgueses possíveis. As pes-
soas só estão interessadas com seu di-
nheiro, seu carro, sua casa (exatamen-
te como na Tcheco-eslováquia de ho-
je). ( . . ) 

A desinformação - para não dizer 
algo mais brutal - é praticada, diaria-
mente, pela grande maioria de nossos 
órgãos de imprensa escrita, falada e 
televisionada. Em nome de quê? 
Muitos procuram justificar-se com a 
velha desculpa: é preciso sobreviver. 
Pode ser que seja uma atitude român-
tica, ultrapassada, mas não se pode 
sobreviver sem dignidade. Imprensa 
não é propaganda, embora ambas, ho-
je, neste pais, mais e mais se confun-
dam ( . . . ) 

Lembro, rapidamente, jornais di-
versos em finalidades e estilos que 
também pretenderam mostrar aquele 
algo mais que está faltando na chama-
da "grande imprensa". 

( . . . ) Ê como bem diz Drum-
mond: "Há muitas auroras que ainda 
não se levantaram". Enquanto isto, 
continuemos lutando na semi-escuri-
dão. 

Renato Gianuca - jornalista 
Porto Alegre - RS 

Hoje os meios de produção se a-
perfeiçoaram de tal forma que se tor-
na difícil é encontrar quem consuma 
aquilo que se pode produzir. 

Um caso particular ilustra, de cer-
ta forma, esse fato. Em 1968 traba-
lhei num projeto específico de treina-
mento industrial e a administração do 
projeto seria feita com o auxilio de 
computador da empresa. A partir des-
se projeto específico, fiz uma genera-
lização do problema, elaborei uma 
pasta caprichada sobre o assunto e fui 
procurar uma empresa de computa-
dores eletrônicos no Rio de Janeiro. 
O técnico que me atendeu gostou 
muito da ideia, mas acabou por per-
guntar quem é que faria uso da iaeia. 
Explicou que uma empresa que se de-
dica a produzir computadores eletrô-
nicos se defronta com o problema, 
não de ter bons projetos, mas de en-
contrar quem os aplique (tradução: 
QUEM OS CONSUMA). ( . . . ) 

Há vários indícios de que o pro-
cesso de industrialização resolve o 
problema específico de produzir, mas 
não todos os problemas de uma eco-
nomia. Que pensar do elevado índice 
mundial de desemprego e subempre-
go? ( . . . ) 

O Brasil está se industrializando a 
passos largos. A infra-estrutura "finan-
ceira e de serviços já -montada parece 
poder suportar ainda muitos andares 
nesse gigantesco edifício de moderni-
zação econômica do Brasil. Esse pro-
cesso de industrialização assegura qjie 
pode ser produzido tudo aquilo que 
pode ser consumido e ainda um pou-
co mais. Mas, e o problema do empre-
go, da ocupação do homem? È o 
problema da criação de acesso do ho-
mem àquilo que se produz? Será que 
pode ser encontrada uma fórmula 

fue minimize o fato de que, no Bra-
1, "A ECONOMIA VAI BEM, MAS 

A POPULAÇÃO AINDA VAI 
MAL"? ( . . . ) 

Não estamos há muito tempo da 
época em que o ponto principal do 
apoio do homem era a TERRA, o 
SOLO, de onde, predominantemente, 
tirava o seu sustento. Nesse contexto, 
a invenção da propriedade privada da 
terra foi um achado. Mas, e atualmen-
te? Cada vez se necessita de menos 
espaço para se obter uma produção 
maior. ( . . . ) 

Há o problema humano da segu-
rança social. A propriedade de uma 
área, pequena ou grande, assegura um 
direito de uso e coíbe o risco da vio-
lação particular daquilo que se con-
quistou, não raro "com o suor do ros-
to". E não dispõe a sociedade de ou-
tros mecanismos para a segurança in-
dividual? Não é prova disso, o fato 
de que está havendo uma inversão 
maciça de capital no Brasil? Quem 
aplicaria seu dinheiro, correndo o ris-
co de ficar sujeito a perdê-lo? 

A idéia central de que a ESTATI-
ZAÇÃO DO SOLO poderia resolver 
os aspectos brasileiros onde "AINDA 
VAI MAL", através da liberação de 
recursos que se relaciona com uma 
nova formulação para o problema da 
DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS 
pelo Estado, para a criação de novas 
atividades, etc. ( . . . ) 

( . . . ) uma medida tão radical co-
mo a ESTATIZAÇÃO DA TERRA 
talvez possa servir de ponto de parti-
da para darmos um bom empurrão na 
nossa situação em direção à condição 
de DESENVOLVIDOS. 

Aquiles Marciano Cordeiro 
Brasília 

Cais e o 
Rio Grande 
do Norte 
Sinceramente, está maravilhosa a 

matéria publicada esta segunda-
feira por este semanário sobre o 
governador Cesar Cais e o Esta-
do do Ceará. O tratamento da-
do, e a profundidade da matéria, de-
monstram que não foi feita por um 
jornalista com cinco ou seis dias de 
.permanência na terra de Alencar; mas 
sim por alguém que conhece ha bas-
tante tempo o homem Cesar Cais, 
suas virtudes e defeitos, e a pobre es-
trutura daquele Estado nordestino. 
Apesar de mantido no anonimato, o 
redator merece parabéns. 

Aliás, a publicação da matéria _es-
timulou-me a escrever j>ara OPINIÃO 
sugerindo que a situação dos governa-
dores indicados pela Presidência da 
República nos seus respectivos Esta-
dos, com seus planos, seus interesses 
particulares, suas ambições pessoais, 
acertos e erros, fosse focalizada suces-
sivamente por este jornal. Por exem-
plo: como norte-riograndense, gosta-
ria de ver o que é feito no meu Esta-
do, por um jovem professor universi-
tário sem nenhuma experiência gover-
namental anterior. Um homem que 
simplesmente, como Cesar, colocou 
amigos nas pastas de seu Governo, 
vendo menos as aptidões de cada um 
do que o grau de amizade consigo 
mesmo. 

Se OPINIÃO puder, que faça a ca-
da número a publicação de um l e v a n ^ ^ 
tamento global sobre o que ocorrq^B 
em cada Estado. Se não for esta sua 
idéia, solicito que pelo menos o Rio 
Grande do Norte seja focalizado, pelo 
menos, mostrar qual a realidade que 
lá se implantou, em confronto com a 
que proclama seu governador (entre 
ambas, creio, há muito grande dife-
rença). 

Póderia ser? A única coisa que la-
mento é que a maioria dos jornalistas 
dos estados pobres sejam obrigados, 
pelas suas necessidades materiais, a se 
ligar a grupos políticos - prioritaria-
mente os. grupos que se sentam no 
poder - perdendo, com isto, grande 
parte de sua independência, de sua 
isenção. No Rio Grande do Norte, se 
isto lhe interessar, há algumas exce-
ções. ( . . . ) 

Gaudio Romero de Medeiros 
São Paulo 

Um guia 
de Porto 
Alegre 
Escrevemos para saber as possibi-

lidades de lançar, ao lado do 
Guia do Rio e do Guia de São Paulo, 
o Guia de Porto Alegre. Para tanto ja 
mandamos material. Trata-se da l . a 

mostra nacional de curta-metragens, 
(em colaboração com o INC e com o 
Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro e Thomas Farkas de S.PauJo) 
que realizamos de 25 a 29 de novem-
bro, na Reitoria da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do SuL 

Cecin 
Porto Alegre RS 

• Por enquanto, é impraticável 
preparar um "guia de Porto Alegre" 
com a equipe de OPINIÃO. 
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A denuncia 
do "agente 
Carlos" xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
o primeiro domingo deste mês 
(dia 3), o Jornal do Brasil publi-

cou uma entrevista não assinada, con-
cedida por um agente "Carlos" (ou 
44Alcindo"), que dizendo-se desiludido 
com o comunismo, denunciou no-
mes, fatos e locais envolvidos num 

de ação do Partido Comunista 
leiro em relação ao BrasiL "Car-

los" ou 44Alcindo4, que disse ter sido 
nos últimos anos o braço direito de 
Luis Carlos Prestes, foi identificado 
no meio da semana pelo jornal cario-
ca como sendo Adauto Alves dos 
Santos, jornalista profissional que 
trabalhou na "Folha de Minas" e em 
alguns jornais do Rio e São Paulo. 

Em sua denúncia, que ocupou pá-
gina inteira do JB, o arrependido ex-
militante comunista disse que o PCB 
faz, no momento, um esforço no sen-
tido de infiltrar-se nas Forças Arma-
das, e aconselha o aproveitamento da 
Igreja Católica para infiltrar suas 
ideias na sociedade brasileira* que o 
PCB está intimamente ligado a URSS 
através de agentes da polícia secreta 
soviética infiltrados na Missão Comer-
cial russa no Brasil; que na América 
Latina o Partido Comunista prepara 
um golpe armado na Guatemala, mar-
cado para 1973; e revelou ainda os 
nomes dos chefes que comporiam to-
da a estrutura dirigente da agremia-
ção clandestina, entre os quais esta-
riam o médico Fued Saad e ò jornalis-

Aloísio Santos Filho, preso - se-
(: ido a polícia - no dia 2 de agostc 

^assado. 
Na terça-feira passada - em con-

sequência dessa denúncia, dizem os 
órgãos de segurança - foi efetuada a 
prisão de oito pessoas, sete das quais 
que teriam posições de destaque na 
organização comunista. 

Os presos que tiveram seus nomes 
divulgados pelas autoridades, foram o 
economista e jornalista Aloísio dos 
Santos Filho, o engenheiro João Fili-
pe de Sampaio Lacerda, diretor-téo-
nico da firma "Castelo Branco", com 
sede no Rio, João Antonio Mesplê, 
ex-diretor e conselheiro da ABI - As-
sociação Brasileira de Imprensa - , 
seu filho de 21 anos João Antonio de 
Morais Mesplê, aluno da Faculdade 
de Comunicarão da Pontifícia Uni-
versidade Católica, Fernando Segis-
mundo Esteves, vice-presidente da 
ABI, o jornalista Gumercindo Cabral 
Vasconcelos, seu irmão João Inácio 
Cabral Vasconcelos e o jornalista 
Alfredo de Morais Coutinho, também 
médico da ABI. 

Também foi chamado ao DOPS, 
T tarde de quarta-feira, o jornalista 

^ -vaul Ryff, ex-secretário de Imprensa 
da Presidência da República, no go-
verno João Goulart. Ryff, preso em 
sua mesa de trabalho na Eaitoria de 
Pesquisas do Jornal do Brasil^perma-
neceu pouco tempo no DOPS prés-

Flávio x Imprensa 

tando esclarecimento e depois 
foi liberado. Quinta-feira, quando foi 
divulgado na imprensa o verdadeiro 
nome do agente 4 Carlos", o ex-comu-
nista Adauto Alves dos Santos foi a 
TV Globo, onde reiterou suas decla-
rações sobre -a atuação do PCB no 
Brasil, recordando seus 20 anos de 
partido. As pessoas presas continua-
rão incomunicáveis por mais alguns 
dias até que seja concluído o inquéri-
to no DOPS. 

O New York Times noticiou de 
maneira relativamente extensa a en-
trevista de "Carlos". Depois de fazer 
revelações sobre a forma como a en-
trevista foi obtida, o 44Times" disse 

rs "as revelações oficiais dão ênfase 
atividades do Partido Comunista, 

não só no Brasil mas também em ou-
tros países da América Latina. Fontes 
políticas acreditam que este é um 
movimento para alertar outros países 
da América Latina que o governo bra-
sileiro considera uma continuação da 
ameaça comunista numa época em 
que há nova pressão para normalizar 
as relações com Cuba". Continua o 
"Times : "A caçada aos comunistas 
tem sido ligada aos recentes movi-
mentos da União Soviética de crescer 
sua influência aqui Uma missão co-
mercial soviética de alto nível ofere-
ceu-se na semana passada para finan-
ciar um projeto hidrelétrico gigan-
tesco em Sete Quedas, na fronteira 
com o Paraguai Os Estados Unidos 
estão também interessados neste pro-
jeto" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aguinaldo Silva zxvutsrponmlihgfedcbaVUTSQPONMLJIHFEDCBA

NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
o domingo dia 3, falando para 

alguns milhões de telespectado-
res e tirando e botando os óculos 
num velho ritual que de vez em quan-
do inclui uma certa histeria e possí-
veis lágrimas, Flávio Cavalcanti 
acusou alguns jornais do Rio de co-
vardes e mentirosos. 

Depois de citar nominalmente o 
Jornal do Brasil e a Última Hora e 
exibir um recorte de O Globo, Flávio, 
a pretexto de defender "um velho 
amigo, um homem de valor" (o poli-
cial Nèlson Duarte, cujo valor parece 
estar na facilidade com que aceita 
subornos, a julgar pelo inquérito que 
corre contra ele na Delegacia de De-
fraudações), incluiu os jornais nas ca-
tegorias relativamente amplas dos co-
vardes e mentirosos 

E foi mais adiante perguntando o 
que estava acontecendo nas redações 
dos jornais Ele mesmo arriscou uma 
hipótese: "Será que ainda estão revol-
tados com a minha campanha anti-co-
munista de 64? " Finalmente exortou 
os jornais - com o dedo conveniente-
mente apontado para um ponto inde-
finido - a "ter coragem e atacar o 
governo 

Talvez em atenção a Embratel, 
órgão governamental que transmitia 
seu programa a cores para todo o 
país, Flávio, na sumária lição aos jor-
nalistas, não chegou ao extremo de 
dizer que tipo de críticas, na sua opi-
nião, deveriam ser feitas ao governo 

Em apenas 3 minutos 
de programa Flávio 

acusou alguns jornais 
do Rio de covardes 

e mentirosos. Na 
verdade ele queria 

defender o detetive 
Nélson Duarte, "um 

velho amigo, um 
homem de valor". 

M as mudando de tom Flávio ten-
tou provar que os jornais além 

de covardes eram mentirosos Sua 
grave acusação poderia ser provada 
por uma notícia, segundo ele falsa, 
distribuída pela Agência Estado (do 
Estado de São Paião) e publicada pe-
lo Globo e Última Hora. A notícia 
contava, com a história de homem 
que apostou sua mulher contra uma 
vaca. Enquanto Flávio falava se ouvia 
em play back a gravação da voz do 
personagem da notícia que desmentia 
a história. 

Em três minutos o animador de-
clarava o que parecia uma guerra aos 
jornais com os quais nunca fora além 
de escaramuças Mas a escalada verbal 
de Flávio Cavalcanti mereceria dos 
jornais atacados apenas uma modesta 
resposta. 

Na terça-feira, o Jornal do Brasil 
noticiou que dois tapes do programa 
de Flávio Cavalcanti seriam apreendi-
dos pelo DOPS: o do lançamento do 
"Livro de Ouro" de Nélson Duarte, e 
do domingo dia 3, quando ele falou 
no detetive e desobedeceu a uma proi-
bição da Policia Federal No mesmo 
dia, a Última Hora, em artigo assina-
do por Hélio Verneck, usou contra 
Flávio as armas que há muito tempo 
deixaram de atingi-lo: acusou-o de de-
magogo e mau caráter. 

Carlos Lemos, chefe de redação, 
falou a Opinião, em nome da dire-
ção do Jornal do Brasil, sobre as 
acusacões do animador: "O Jornal do 
Brasil não toma conhecimento- de 
afirmações feitas por pessoas sem im-
portância". Oliveiros S Ferreira, se-
cretário de redação de O Estado de 
São Paulo, limitou-se a dizer que seu 
jornal "não teve o desprazer de ouvir 
as acusações do Sr. Flávio Cavalcan-
ti". E Julio de Mesquita Neto, dire-
tor-responsável do jornal, dizia: "Não 
queremos polemizar com Flávio Ca-
valcanti Não faz sentido 

Mas se a guerra contra os jornais 
parecia vencida pelo animador numa 
batalha que não houve, como a de 

Itararé, a verdade é que ele enfrenta 
uma guerra mais difícil contra a poli-
cia. Nesta seu objetivo é defender o 
caráter de Nélson Duarte, que parece 
não precisar muito de sua ajuda para 
provar inocência (*}. 

No domingo dia 3, Flávio disse 
aos seus telespectadores que a campa-
nha contra Nélson Duarte é apenas 
dos covardes e mentirosos jornalistas 
Habilmente escamoteou uma infor-
mação essencial Todo o noticiário 
publicado pelos jornais sobre o inqué-
rito que apura as atividades do deteti-
ve é divulgado pelo Delegado de De-
fraudações, Silvio Martins de Barros 
devidamente autorizado pela Superin-
tendência de Polícia Judiciária. 

E, neste campo, a resposta à esca-
lada de Flávio não demorou. Na ter* 
ça-feira, Dona Augusta Barroso, viúva 
do General Melchiades Barroso, se-
nhora de coração magnânimo, para 

programa de Flávio Cavalcanti, "pare-
cia ser coisa séria". Mas, quanto à 
doação, só tomou conhecimento dela 
ao ler O Jornal e se não a desmentiu 
na época, fazia questão de desmenti-
la agora. 

Os dois repórteres responsáveis 
pela matéria publicada em O Jornal 
negam agora a existência do Livro de 
Ouro. Mas o tape não mente: eles 
apareceram no programa de Flávio, 
ao lado do detetive, no lançamento 
da campanha silenciosamente inter-
rompida após animadoras doações . 

Todas essas batalhas são simples 
escaramuças diante da guerra que Flá-
vio vem travando com seu público, 
domingo após domingo, lançando 
bombas de desinformação, de senti-
mentalismo barato, de surpresas, 
aprovadas dois dias antes pelo Depar-
tamento de Censura, de falsa cultura. 

Ao retornar de suas últimas férias 

quem as "verdades" proclamadas por 
Flávio eram, até então, infalíveis era 
intimada. 

No dia 26 de julho deste ano o 
matutino carioca O Jornal publicava 
matéria sob o título "A Campanha 
Começou", anunciando que o Livro 
de Ouro, lançado por Nélson Duarte 
e dois repórteres do jornal, com o 
objetivo de angariar fundos para a 
construção de um hospital destinado 
a curar toxicômanos, fora aberto com 
uma doação de Dona Augusta: Cr$ 
33 mil e mais um terreno na Ladeira 
dos Tabajaras 

A generosa doação de Dona Au-
fusta resultou em outras doações não 
menos* generosas A maior delas foi 
de Lívio Bruni, dono de uma cadeia 
de cinemas, aue ofereceu a Nélson 
Duarte a renda de um filme em um 
de seus cinemas Ele já foi denuncia-
do no inquérito da Delegacia de De-
fraudações por ter dado Cr$ 40 mil 
ao detetive para livrar seu filho de um 
flagrante de maconha. 

Em seu depoimento r\a Delegacia 
de Defraudações, Dona Augusta disse 
que realmente se interessou pela cam-
panha do Livro de Ouro porque da 
maneira como foi apresentada no 

ele anunciou solenemente aos seus te-
lespectadores: "Eu me comprometo a 
só levar para dentro de seus lares 
aquilo que pode ser amado por uma 
criança e abençoado por Deus". 

No mesmo dia, Ivan Lessa, num 
brutal sacrifício diante do vídeo, ano-
tou para "O Pasquim" o que as crian-
ças e Deus tiveram a oportunidade de 
amar a abençoar: "dois homens cres-
cidos fritaram ovos, abriram garrafa 
de champanha, atiraram em alvo e fi-
zeram um teste de inteligência nível 
médio respondendo a perguntas co-
mo 'Quem escreveu a Moreninha\ 
*Quem compôs o Hino da Indepen-
dência', e 4Onde nasceu Jorge Ama-
do'. Rapazes desfilaram diante de ex-
nússes num concurso destinado a 
apurar qual o mais bonito. Dois tira-
ram a camisa. Tudo como as crianças 
amam e Deus abençoa". 

Nesta guerra de várias frentes sus-
tentada por Flávio uma coisa possi-
velmente o derrotará: suas contradi-
ções Menino nascido no subúrbio ca-
rioca da estação do Rocha, e que dis-
tribuía, segundo sua mãe, Dona Maria 
Eugênia, torrões de açúcar às formi-
gas do quintal para que elas não mor-
ressem de fome, Flávio se mantém 

fiel a esse sinal precoce de sentimen-
talismo. Com doações obtidas em seu 
programa sustenta um orfanato em 
Petrópolis e reserva uma parte de seu 
salário para alimentar, segundo dieta 
organizada pelo ornitólogo alemão 
Dr. Kurtz, os 1.600 pássaros que ha-
bitam o viveiro de sua casa. 

Semi-afogado no mar de cartas 
que lhe pedem de cadeiras de rodayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA à 
pílulas anticoncepcionais, ele é capaz 
de reagir humildemente e perguntar 
aos que o rodeiam: "Será que essa 
gente pensa que eu sou onipoten-
te"? Flávio pode, ao mesmo tempo 
ter reações violentas como empunhar 
uma metralhadora simbólica e concla-
mar seus telespectadores (em 1964) a 
destruírem o jornal Última Hora. 

Em entrevista a O Pasquim 
(3I09/7Í) Flávio se declarou profun-
damente arrependido de ter denun-
ciado como comunistas alguns cole-
gas jornalistas e prometeu que não 
mais faria este tipo de denúncia. Mas 
no domingo dia 3 voltou a levantar 
suspeitas contra alguns jornais 

Suas contradições ficam ainda 
mais evidentes na entrevista que deu 
a revista Veja, onde afirmava: "Sou 
apolitico até onde se pode ser. Sei 
que há comunistas fabulosos e demo-
cratas pavosoros Admiro Dom Hél-
der Câmara que, durante as enchentes 
do Rio em 1966, esteve 72 horas no 
ar comigo ajudando os favelados Ele 
tem um quê de hóstia até na espessu-
razyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA . 

Flávio enfrenta ainda uma quarta 
'jatalha. Recentemente o ministro das 
Comunicações Higino Corsetti, fez 
uma advertência: "Vamos deixar que 
as emissoras se conscientizem da ne-
cessidade de melhorar seus programas. 
Se não houver essa mudança o gover-
no será obrigado a intervir". O presi-
dente Médici ainda foi mais enérgico: 
"O governo não pode assistir omisso 
e silencioso a competição pela au-
diência só de números a custa da de-
seducação do povo". 

A paralítica que toca 
piano com o queixo, a 

mãe solteira que se 
proclama virgem, a 

voz de um suicida, o 
detetive sem mácula 
que exibe presos, saò 

recursos precários 
até para a 

televisão brasileira 

Ehá ainda uma quinta batalha. Se-
gundo o Ibope o programa de 

Flávio que chegou a ter em 1970, 
55% de audiência tem agora apenas 
21,7%, (embora suas possibilidades 
nesse campo aumentem com a quase 
certa saída de "Chacrinha" da TV 
Globo). 

Mas o que certamente irá derrotá-
lo, mais cedo ou mais tarde, será o 
bom gosto e a inteligência. A paralíti-
ca que toca piano com o queixo, a 
voz de um suicida antes de morrer, 
uma jovem mãe solteira que se pro-
clama virgem, o detetive sem mácula 
que exibe seus presos são recursos 
precários até para a televisão brasilei-
ra. Nem mesmo a entrevista simulada 
com Hitler puxou seu Ibope para bi-
ma. O que fazer? A solução, talvez, 
seja apelar para parábolas nas quais 
Flávio também é um especialista. 
Uma, de sua autoria: 

"A paciência é talvez a maior das 
virtudes cristãs Eu hoje não me emo-
ciono tanto com as críticas aue me 
fazem, sabe? Ê como a historia da-
quele prisioneiro encarcerado por um 
sargento sádico que todos os dias ao 
meio-dia em ponto entrava na cela e 
lhe aplicava um soco tremendo na bô-
ca do estômago. O homem acabou 
retesando os músculos como eu: ma-
goa, mas já não dói tanto". 

Ê uma estranha parábola. Nesta 
hora o animador tiraria os óculos fa-
ria uma cara condoída e possivelmen-
te choraria diante de seus milhões de 
telespectadores. 

(*) Na última quints-Teira Nélson 
Duarte declarava, em alto e bom som, 
na Secretaria de Segurança: "Eu ain-
da sou o Nélson Duarte e nenhum 
otário vai me mandar para a^cadeia 
ou provocar a minha demissão da po-
lícia. Para isso tenho muitos amigos 
na cúpula da Secretaria de Segurança, 
na área militar e na política. Este in-
quérito eu tiro de letra e vou voltar a 
combater o tóxico como sempre fiz". 

j 



O novo e s t i l o 
do "bom gosto" 

Os incansáveis servidores zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na semana passada, "Chacrinha" saiu da teve 
Globo, que parece estar em busca do 

"bom-gosto", estilo americano, para alimentar 
uma classe média que já poderia 

desprezar o "popularesco". Por João Rodolfo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u " â Globo mantera o seu compro-
misso com o Governo de se 

manter dentro de nosso código de éti-
ca. Não permitiremos que personalis-
mos rompam o acordo assinado por 
todas as emissoras". José Bonifacio 
"Boni" de Oliveira Sobrinho, o nú-
mero dois da Rede Globo completa: 
"Existe um contrato a 'ser cumprido. 
Mas não abrimos mão de manter de 
pé o código de ética". De Chacrinha, 
nenhuma declaração nos dias que se 
seguiram à briga. 

Unindo-se alguns dados, forma-se 
um conjunto bastante coerente e que 
envolve todo o processo da televisão. 
Neste ângulo, a saída de Chacrinha da 
Globo deixa de ser apenas o resultado 
de um desentendimento para repre-
sentar o final de uma estratégia em-
presarial e a cristalização de uma mu-
dança profunda na televisão brasilei-
ra. 

Líder em audiência no Grande 
Rio praticamente desde seu primeiro 
ano de existência (1965), a Globo foi 
se distanciando das concorrentes até 
atingir, há uns dois anos, uma esma-xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

Sdora vantagem: mais de 50% do pú-
ico, enquanto as demais somam uns 

20% (das 20 às 22 horas). Os 30% 
restantes são os inevitáveis aparelhos 
desligados. Apesar de ficar sempre de 
olho nas oscilações das pesquisas de 
audiência, a Globo tem demonstrado 
agir segundo um plano a longo prazo; 
as mudanças na programação sao fei-
tas mesmo que impliquem em quedas 
momentâneas. 

Nestes anos todos, a Globo tem 
provado que aprendeu direitinho as 
lições da televisão norte-americana e 
que age dentro de limites bem traça-
dos. O primeiro deles é que a organi-
zação empresarial é fundamental para 
qualquer sucesso: a boa gerência dos 
recursos e rendimentos permite im-
por uma aspirai ascendente: atrações 
e equipamentos bem aproveitados ge-
ram audiências que se transformam 
em anúncios que permitem melhores 
atrações e equipamentos. 

Mas para que o esquema funcione 
p necessário começar bem O capital 
inicial foi utilizado com extrema feli-
cidade na conquista do público. A re-
gra básica: não interessa fundamental-
mente grandes atrações isoladas, mas 
sim um todo compacto; as estrelas só 
servem na medida em que atraem o 
público para o conjunto da programa-
ção, que deve ter uma imagem defini-
da e forte, capaz de formar ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hábito; 
saber que a programação é coisa con-
tínua e integrada, e não a soma de 
pedaços (programas) foi o grande 
ponto de partida. 

Para transmitir a imagem da boa 
produção, qualidade, eficiência, mo-
dernidade, a Globo atacou a fatia 
mais gorda do bolo, as categorias C e 
D (pobre e pobre inferior, na sutil di-
visão adotada pelo IBOPE), que so-
mam 70% da audiência no Grande 
Rio (e em todas as grandes cidades). 
Para isso, Gloria Magadan e seus dra-
malhões mexicanos - a novela é a 
melhor arma para se amarrar uma au-
diência - e os grandes programas de 
auditório: Dercy Gonçalves e sua fi-
lantropia, o Casamento na TV e, cla-
ro, os desvairados programas do Cha 
crinha. Completando o quadro, a in-
tegração mais ampla com as publica-
ções e emissoras de rádio do grupo 
Roberto Marinho, formando um rolo 
compressor que as concorrentes não 
souberam deter. 

Apesar de liderar a audiência, nos 
l^imeiros tempos a Globo sofria uma 
certa "rejeição" por ser "antipática", 
o que era explorado pela Tupi que se 
apresentava como sucessora da Rio 
no lugar de "a Mangueira das televi-
sões". Mas a Globo queria exatamen-
te evitar estas marcas provincianas; 
preferiu armar um sólido esquema de 
promoções e as enchentes no primei-
ro ano do governo Negrão de Lima 
deram o toque: a rápida e eficiente 
atuação da Globo quebrou de vez o 
gelo. 

A estratégia da Globo se apóia na 
expansão do "gosto" de uma classe 
media consumidora de país industria-

lizado, do qual ela se transformou em 
principal divulgadora. Para isso é ne-
cessário um produto bem feito tecni-
camente, eficiente, com um design 

re inspira modernidade e segurança, 
o que universalmente se chama de 

"bom gosto" em televisão. O estilo 
norte-americano. 

Se for levado em conta que a úni-
ca fonte de informação da massa de 
espectadores é a própria televisão, 
exagera-se apenas um pouco ao dizer 
que nem se sabe o que está aconte-
cendo no outro canal (basta não dar 
tempo: é por isso que a Globo lançou 
as chamadas com cenas de seus pro-
gramas nos intervalos comerciais e to-
ma o maior cuidado com a qualidade 
dos anúncios que faz). Esta medida 
reforça ainda mais a continuidade da 
programação. 

Chacrinha já não tem tanta impor-
tância como no inicio. Ele era o ulti-
mo resquício dos tempos pobres do 
apelo popularesco, apesar de ser bas-
tante contido e podado pelo "Boni" 
e pela censura. De certo modo, a saí-
da de Chacrinha representaria uma 
prova definitiva de que os padrões do 
popular mudaram, pelo menos em 
termos de televisão. Mas como nada é 
absoluto, resta ver os passos da Tupi, 
a grande concorrente. 

A saída de Chacrinha do canal 4 
(este comentário refere-se apenas ao 
Grande Rio, mas vale com algum cui-
dado para o resto do país) abre na 
linha de shows algumas confronta-
ções: supõe-se que o apresentador li-
dere a audiência nos dias de seus pro-
gramas na Tupi (quarta e sábado), e 
sem ele Flávio Cavalcanti não terá 
adversário à altura no domingo. Ao 
presente de Natal que ganhou, a Tupi 
soma o Balança, mas não cai (segun-
das) e Chico Anísio, que estréia em 
janeiro. Com as devidas correções, a 
Tupi retoma o ciclo aberto pela Glo-
bo em 1965. 

É com grande ansiedade que os 
boletins de audiência serão lidos a 
partir desta semana nos bastidores 
das emissoras de televisão e agências 
de propaganda. A estratégia das emis-
soras tem muito de loteria, de um jo-
go cuidadoso onde o imprevisto atua 
com força. Começa um confronto sé-
rio entre dois estilos, diria quase duas 
"culturas". Mas enquanto as semanas 
não passam, resta esperar. 

Quem tem o "bom gosto" 

Os prognósticos estão bem difí-
ceis. Não se sabe como o caso vai ter-
minar: Chacrinha tem contrato com a 
Globo até 31 de dezembro de 73 e 
não pode assinar com a Tupi. Mas se 
tudo acontecer como estão dizendo, 
os que se ligam na televisão vão ter 
momentos felizes. Quem vencerá: a 
estrela ou a organização? Vai-se repe-
tir São Paulo-68: o público via as no-
velas da Globo e os shows da Re-
cord? Ao menos na linha de shows a 
Tupi vai encostar ou mesmo vencer a 
Globo? 

Para a Tupi foi um presente ines-
perado e não há dúvidas de que a 
emissora vai sair lucrando. Pior do 
que está não é possível. E não haverá 
surpresa se o Chacrinha marcar acima 
dos 40%: com ele deve estar o pú-
blico classe C e D, os 70%: na verda-
de, seu grande adversário é a novela 
das vinte horas e que pode ser atrasa-
da. 

Finalmente, o grande ator que só 
aparece mesmo no fim: o governo. 
Chacrinha não pode ser visto com 
bons olhos, já que seus programas 
não se coadunam bem com a televi-
são pedida pelas autoridades. Além 
disso, por mais que se ajeite, conser-
te, apare, fica sempre a imagem do 
popularesco - algo absolutamente in-
suportável para a classe média de 
bom gosto. E um dado meio absurdo, 
mas nem tanto: não interessa à Globo 
uma vantagem esmagadora na audiên-
cia, pois isso tende a colocá-la como 
alvo único das atenções. É necessário 
que outras existam para que haja uma 
comparação, para que fique bem cla-
ro quem tem e quem nao tem o fa-
moso "bom gosto . 

Flávio Petronio Portela e Filinto Strumbling Muller 
foram escolhidos para as presidências da 
Câmara Federal e do Senado. Histórias 
desses hábeis políticos que já serviram 

a todos os governos. Por Júlio Cesar Montenegro 

9 siden 

uaisquer que sejam as tarefas 
_ que o Executivo reserve aos pre-

sidentes do Senado e da Câmara, du-
rante os anos de 73 e 74, é quase 
certo que elas serão obedientemente 
cumpridas. A infatigável capacidade 
de servir a sucessivos governos, mes-
mo de tendências políticas opostas, é 
um traço comum às personalidades 
do senador Filinto Strumbling Muller 
e do deputado Flávio Marcílio, presi-
dentes do Senado e da Câmara, esco-
lhidos recentemente pelo Presidente 
Médici 

Flávio Marcílio: 
Até 1964 esteve com 
Jango Goulart cuja 

política hoje lhe 
parece ao gosto do 

"falso nacionalismo" 

Deputado pelo Ceará, nascido no 

Piauí', Flávio Portela Marcílio, 
cabeça chata e queixo fino, lembra o 
Príncipe Submarino das histórias em 
quadrinhos, só que já envelhecido em 
seus 55 anos. Condecorado com a 
Medalha do Mérito Tamandaré e 
Grande Oficial da Ordem de Rio 
Branco, sua rápida asceção política 
no Ceará se fez dentro do PTB de 
Getúlio e Jango. Vice-governador pe-
lo PTB conseguiu ganhar a confiança 
do governador udenista, Paulo Sarasa-
te. Numa época em que muitos esta-
vam saindo do barco furado do go-
verno Goulart, foi nomeado por ele 
presidente do Instituto de Aposenta-
doria e Pensões dos Empregados em 
Transportes e Cargas (IAPETEQ, em 
1963, e lá permaneceu até 1964. Aí 
veio a Revolução e Flávio Marcílio 
começou a preparar a reversão das ex-
pectativas que finalmente o levou ao 
cargo máximo da Câmara dos deputa-
dos, postos aue declaradamente cobi-
çava desde 1971. 

Filiou-se à Arena, onde se agrupa-
vam os que apoiavam os vencedores, 
depois especializou-se em polir a ima-
gem do Brasil no exterior. Dedicou-se 
com tal entusiasmo a essa tarefa que, 
quando foi falar na Câmara sobre a 
seca que atingiu este ano o Ceará, 
precisou explicar-se: "Pode parecer 
estranho eu vir à tribuna aflorar pro-
blemas internos da vida cearense, pois 
nesta Casa tenho focalizado princi-
palmente assuntos relativos à política 
externa do Brasil". 

E a política externa brasileira 
atual é tratada pelo deputado com o 
mesmo entusiasmo com que deve ter 
presidido o 1APETEC ao tempo de 
Jango. Claro que, com a nova pers-
pectiva adqurida, a política do antigo 
chefe merece reparos. Em discurso 
publicado no Diário do Congresso de 
17/6/71 condenou a política externa 
de Jango pelo "afastamento de nossa 
tradicional política pan-americana e 
européia ocidental para o alinhamen-
to às nascentes repúblicas socialis-
tas", procedimento 'tão ao gosto do 
falso nacionalismo". 

Antes disso, num discurso feito 
em Haia, em 1970, analisou o regime 
que serviu antes de 64? consideran-
do-o como "estímulo as crescentes 
tensões sociais, o desencadeamento 
de um clima permanente de intran-
qüilidade e insegurança e, afinal, a in-
vestida para a eliminação da própria 
ordem constitucional". Talvez a ex-
plicação para a adesão aos novos se-
nhores seja um profundo respeito pe-
la vontade do povox que representa 
como deputado. No mesmo discurso 
de Haia, descreve o movimento de 64 
como uma "revolução nascida da ex-
plosão do sentimento popular, e por 
isso mesmo, feita pelo povo e para o 
povo". 

Sempre fiel às mudanças, o novo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sesidente da Câmara revelou para 

PINIÃO seus atuais pontos de vista 
sobre alguns assuntos. Confessando 

uma preferência doutrinária pela ele}-
ção direta, acha que o "problema não 
tem maior importância1 já que o elei-
tor, mesmo neste tipo de eleição, tem 
que escolher entre candidatos indica-
dos previamente pelas cúpulas parti-
dárias, daí a preferência doutrinária 
dar lugar ao apoio da realidade de 
eleições indiretas. Acha que a liberda-
de de imprensa, como "toda liberda-
de, deve ser condicionada". Quanto 
ao AI-5 precisa temê-lo: "na minha 
maneira de agir como deputado, o 
AI-5 jamais constitui um freio". 

Mato Grosso em 1935, renuncia ao 
mandato, diz o mesmo documento, 
"por haver o Presidente Getúlio Var-
gas considerado indispensáveis os seus 
serviços à frente da Chefatura de Po-
lícia do Distrito Federal". Ali ficaria 
até julho de 1942, num período que 
se caracteriza por uma brutal repres-
são, atingindo figuras do porte de 
Graciliano Ramos. 

Ao Estado Novo e a Getúlio Var-
gas serviu até o dia 30 de outubro de 
1945, como presidente do Conselho 
Nacional do Trabalho. 

As derrotas que sofreu em 1950 e 
1960, concorrendo em eleições dire-
tas para o governo de seu estado, de-
vem explicar o apoio que dá atual-
mente as eleições indiretas vigentes. 
Como Flávio Mpcílio, já representou 
o Brasil em várias conferencias da 
União Interparlameptar, mesmo antes 
de 64. Condecorado várias vezes no 

Filinto Muller: 
Chefe de Polícia 
do Estado Novo, 

Grã-Cruz de Portugal, 
Gra-Cruz do Paraguai, 
Gra-Cruz da Abissínia. 

Segundo Flávio Marcílio, o novo 
presidente do Senado, Filinto 

Muller, "pela sua alta inteligência e 
sua inquietante atividade, está abrin-
do novas perspectivas na vida política 
brasileira". Embora nem sempre 
abrindo novas perspectivas, a inquie-
tante atividade do senador de 72 
anos, há muito tempo está presente 
na política brasileira. "Com a vitória 
da revolução de 30, na qual tomou 
parte, passou a ter destacada e mar-
cante atuação na vida administrativa 
do país", informa seu curriculum pre-
parado pela Diretoria de Arquivo do 
Senado. Eleito para a Assembléia de 

Brasil e exterior, mereceu a Grã-Cruz 
da Ordem de Aviz (Portugal), a Grã-
Cruz da Ordem do Mérito (Alema-
nha), a Grã-Cruz da Ordem Nacional 
do Mérito (Paraguai) e a Grã-Cruz de 
Menelick II (Abissínia na época, 
atualmente Etiópia). 

Os relevantes serviços prestados 
depois de 64 levaram-no a ser escolhi-
do presidente da Arena. Dessas fun-
ções desincumbiu-se com a tradicio-
nal lealdade, merecendo ser designa-
do presidente do Senado FederaL 

A longa experiência política lhe 
deu autoridade para rebater críticas 
da oposição, definindo conceitos com 
grande segurança. Foi o que fez em 
seu discurso.de despedida como Lider 
Da Maioria do Senafco: "Eu quero 
acentuar que nós vivemos numa de-
mocracia, nós vivemos sob a égidte de 
uma Constituição, nós vivemos res-
peitando leis, e como não eonfteço 
modelo rígido de democracia, eu pos-
so afirmar também, que nós no Brasil 
vivemos dentro da democracia que 
convém aos interesses nacionais". 



AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Reunião dos Chanceleres da Ba-
cia do Prata estaria se transfor-

mando num forum de denúncias con-
tra atos e intenções do governo brasi-
leiro considerados "imperialistas**? 
As denúncias feitas pelo Chanceler 
boliviano, Mario Gutierrez na última 
quarta-feira e as declarações de perso-
nalidades argentinas dão uma ideia de 
como está a imagem do Brasil entre 
os países do Prata. 

Embora incluindo a Argentina em 
suas ameaças de denunciar oficial-
mente o imperialismo** brasileiro, 
Gutierrez reacendeu a difusa reação 
do Uruguai, Paraguai, Bolívia e da 

pria Argentina contra a pretensa 
;monia diplomática, política e 

econômica do Brasil no continente. 
O Chanceler boliviano falava da 

aplicação dos recursos do Fundo Fi-
nanceiro proposto pelo Brasil e a Ar-
gentina e que acabou sendo aprovado 
na quinta-feita, no encerramento da 
reunião. Até a última hora os bolivia-
nos fizeram objeções à finalidade do 
Fundo o que retardou bastante a re-

A unidade ameaçada 
dação final do projeto. 

Pelo projeto argentino os recursos 
iniciais do Fundo - 20 milhões de 
dólares - seriam destinados ao finan-
ciamento de estudos da região e os 
restantes 80 milhões também seriam 
aplicados fundamentalmente em pes-

sotoando pouco, ou quase na-
para a execução de obras. 
Obras sim, projetos não**. Com 

este apelo Gutierrez sacudiu a tran-
qüilidade de outros delegados. A Bo-
lívia queria aproveitar os recursos do 
Fundo nas obras de Porto Busch, no 
rio Paraguai, e a ligação dele com a 
região de Cerro Mutun, a maior reser-
va de ferro do mundo. 

Já na quinta-feira o Uruguai ade-
ria à Bolívia reivindicando a aplicação 
de recursos do Fundo no desenvolvi-
mento da Bacia do rio Santa Lúcia 
p óxima a Montevideu e rica na pro-

O Congresso 9 como 
antigamente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Senado lançou na 
semana passada uma 
extensa obra sobre 

um de seus mais 
agitados períodos. A 
'inauguração do livro' 
por J.C.Montenegro. 

Quem aguardava a obra sobre o 
Congresso brasileiro organizada por 
Jose Honorio Rodrigues e Leda Boe-
chat, pensando nela encontrar um ba-
lanço da atuação do Parlamento ao 
longo de nossa história, com certeza 
decepcionou-se. "O Parlamento e a 
Evolução Nacional**, lançado na se-
mana passada no Senado numa ceri-
mônia mista de inauguração-de-obra-
de-govemo e coquetel, refere-se so-
mente ao período de 1826 a 1840 e 
apareceu incompleta. Provavelmente o 
lato da obra ter sido encarada como 
mais-uma-realização-da-administra-
ção-Petronio Portela é responsável 
tanto por haver aparecido incompleta 
como pela falsa expectativa que a an-
tecedeu. O Presidente do Senado, no 
discurso de "inauguração** da obra 
histórica, insistiu em defini-la como 
uma prestação de contas do Congres-
so de "seu desempenho histórico na 
elaboração jurídica do Estado nacio-
nal**. Um estudo que se refere a ape-
nas 14 anos de história, não poderia 

V ; realmente confirmar a entusiasmada 
afirmação do senador Portela de que 
"não houve fase histórica em que não 
estivessem representadas no parla-
mento brasileiro as correntes mais 
ilustrativas do pensamento do país** 

Mais comprometido com a histó-
ria, José Honório Rodrigues, prefere 
acreditar que o trabalho "representa-
rá uma ajuda significativa para o estu-
do futuro do papel do Parlamento na 
vida brasileira . E talvez se lembran-
do das pressas que costumam prejudi-
car as obras feitas com datas marca-
das para inauguração, avisa no Prefá-
cio da parte publicada: "Não se pode 
fazer tudo isto de afogadilho, com 
prazo marcado**. 

Mesmo assim o trabalho é valioso 
para o conhecimento do Parlamento. 
A época de 1826 a 1840 foi uma das 
mais conturbadas da história do Bra-
sil, marcada por agitações populares 
com mortes e lutas em todo o país: a 
Cabanada em Pernambuco em 1832; 
sedições no Pará, no mesmo.ano;.4 
guerra dos Farrapos, no Rio Grande 
do Sul, iniciada em 1835 e que durou 
até 1845; a Sabinada na Bahia, 
1837-38; a Balaiada no Maranhão, 
1838-45. A repercussão dessas revol-
tas, dentro do Congresso é mostrada 
através de uma inspirada escolha de 
textos e debates. Nos seis livros que 
formam os três volumes, temas como 
escravidão, abdicação de Pedro I e 
maioridade de Pedro II, típicos da 
época, são tratados junto com outros 
que guardam até hoje importância e 
atualidade: liberdade de imprensa, ha-
beas-corpus, economia e finanças, 
anistia, papel do Parlamento, etc. Al-
guns fatos narrados podem ate pare-
cer mentira ao leitor atuai Quando 

em 1840 discutia-se na Camara a de-
cretação, antes do tempo, da maiori-
dade de Pedro II, contra a vontade do 
governo vigente que enviara a plená-
rio seu Ministro da Guerra para forçar 
a discussão de um outro assunto, um 
ardente deputado Sr. Navarro assim 
protestou: Quem não vê, Senhores, 
que é essa camarilha prostituída que 
quer embaraçar com adiamentos, 
com comissões, com a presença do 
Ministro, e com tudo o mais, esta dis-
cussão? ** Nesta mesma sessão o pu-
blico lotava as galerias e, apesar de ser 
proibido, manifestava-se com gritos 
ou acenos de lenços. Ameaçados pelo 
presidente da sessão, o publico era 
defendido em sua manifestação por 
alguns deputados. Fatos como este é 
que devem ter levado o atual senador 
Petronio Portela a querer cultuar a 
memória dos que souoeram "antes de 
nós**, diz ele, materializar as aspira-
ções permanentes do país. Se as "as-
pirações do país** são as mesmas que, 
as dá maioria de sua população e não 
de uma meia dúzia de privilegiados, o 
senador equivocou-se novamente. Pe-
lo menos segundo o próprio historia-
dor a quem confiou a história do par-
lamento. Na falta do volume de inter-
pretação dos fatos, o prometido pri-
meiro volume que não saiu ainda, po-
demos procurar a opinião de José Ho-
norio Rodrigues em outra obra, 
"Conciliação e Reforma no Brasil**, 
publicada pela Civilização Brasileira 
em 1965. Lá o historiador tira suas 
conclusões sobre a atuação dos res-
ponsáveis políticos durante a época 
abordada no novo livro: "a verdade é 
que não se fizeram as reformas, não 
se permitiu a participação maior do 
povo no processo político, não se cui-
dou do seu bem-estar, nem se promo-
veu o desenvolvimento nacional, nu-
trido a xarope de dormideira, tal qual 
fizera a minoria retardataria portu-
guesa, lenta ou sonolentamente . 

Distribuindo as culpas desta atua-
ção entre os três poderes, escreve Jo-
sé Honorio no citado livro: "Dentre 
os Poderes, o Executivo foi sempre 
mais progressista e mais receptivo às 
aspirações populares; o Congresso, 
mais antireformista e mais retardata-
rio; a Justiça esteve quase sempre a 
favor das forças dominantes. Será ne-
cessário um grande esforço para que a 
imagem destes dois últimos Poderes 
seja refeita.** Embora no fundamental 
exista entendimento, segundo o mes-
mo autor: "Os Poderes, no Império 
como na República, formaram sem-
pre um círculo de ferro, concentrado 
nos conservadores, ligas de conserva-
dores e liberais moderados ou conser-
vadores moderados e liberais e no 
grupo mineiro-paulista. Em 1930 
rompeu-se as cadeias do círculo, que 
tenta sempre fechar-se de novo, como 
em 1932, 1954, 1961 e 1964**. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O Parlamento e a Evolução Nacio-
nal", Senado Federal. 
Obra comemorativa do Sesquicente-
nário da Independência. Organizado-
res: José Honorio Rodrigues e Leda 
Boechat, com a colaboração de Octa-
ciano Nogueira. Parte publicada: 3 
volumes em 6 tomos com uma sele-
ção de textos parlamentares do perío-
do 1826-1840. Centro Gráfico do Se-
nado Federal - Brasília, D.F. 1972 

Na reunião da Bacia 
do Prata, Sete Quedas 
foi o tema principal. 

dução agropecuária. A Argentina as-
sumiu uma posição flexível e no dia 
do encerramento da reunião a sua de-
legação defendia a aplicação de uma 
parte dos recursos em obras e outra 
em estudos. 

As mesmas críticas 

No mesmo dia o jornal la Prensa 
publicava uma entrevista do ex-vice 
presidente da Argentina, almirante 
Isaac Rojas, condenando a constru-
ção de Sete Ouedas. Rojas, crítico sis-

temátito da intenção brasileira de 
construir a hidrelétrica em associação 
com o Paraguai, afirmava dispor de 
argumentos jurídicos suficientes para 
impedir o início das obras. Sua ofen-
siva, embora não oficial, anulou em 
parte os esforços das chancelarias bra-
sileira e paraguaia para afastar da reu-
nião as discussões sobre Sete Quedas. 

Rojas informou que tem pesquisas 
que demonstram as alterações ecoló-
gicas que a barragem produziria. Se-
gundo ele a Argentina seria assolada 
com secas e enchentes e as águas do 
rio Paraná, que nasce no Brasil e atin-
ge o território de seu país, ficariam 
poluídas. Todo o controle da navega-
ção e da natureza - conclui - ficaria 
na dependência do manejo das com-
portas da grande obra construída em 
ltaipu pelo Brasil e Paraguai 

Por trás dos argumentos ecológi-

cos do almirante argentino estão inte-
resses econômicos e de segurança que 
também serviriam para justificar sua 
oposição à barragem do rio Paraná. 
Produzindo 12 milhões de quilowatts 
a usina será a maior do mundo atrain-
do para o Brasil e o Paraguai investi-
mentos estrangeiros estimados em 
cerca de dois bilhões de dólares. 

Esta disponibilidade de energia 
permitirá que o Brasil desenvolva a 
região sul, especialmente as áreas de 
fronteira. O Paraguai, sócio no em-
preendimento, vai se transformar no 
compra), recebendo mais divisas do 
mundo (o Brasil têm preferência na 
compra) recebendo mais divisas do 
que as que consegue atualmente com 
a exportação de mercadorias. 

Apesar do acordo assinado pelo 
Brasil e a Argentina na ONU o pro-
blema de Sete Quedas está longe de 
ser resolvido. A Reunião dos Chance-
leres mostrou que os países da Bacia 
do Prata não conseguiram ainda uma 
unidade necessária à execução de 
obras multinacionais. 

Nação e Integração 
Os amáveis drinks trocados entre 

Nixon e os burocratas russos e 
chineses, os aplausos concedidos pelo 
plenário da ONU à denúncia de Al-
lende contra as empresas multinacio-
nais americanas. a volta de Perón, a 
heterodoxia dos militares peruanos e 
chilenos - para só citar alguns exem-
plos - são indicadores de um quadro 
político novo. Face a ele muita gente 
estd experimentando à incomoda sen-
sação de perda de referências: assim 
como se não se soubesse mais com 
quem se está falando. Isso se deve em 
parte aos 25 anos de maniqueismos 

posto pela cultuia (e o culto) da 
guerra fria. O problema é precisamen-
te este: o término da guerra fria está 
provocando uma reorientação geral 
de comportamentos políticos. 

Essa reorientação de comporta-
mentos é quase que necessariamente 
condicionada pelo cruzamento de 
suas tendências contraditórias. Politi-' 
comente, a liquidação dos blocos for-
mados ao tempo da guerra fria está 
abrindo espaço para devolver a na-
ção a característica de unidade bási-
ca do sistema internacional Econo-
micamente, entretanto, a tendência é 
para a integração supra-nacional da 
produção e dos mercados internos ca-
pitalistas (e talvez não apenas destes). 
A maneira como for resolvida esta 
contradição é que vai, em última aná-
lise, determinar o tipo de integração 
de cada pais na nova escala interna-
cional Interessa-nos aqui, para me-
lhor situar o problema, limpá-lo de 
duas mistificações relacionadas ao 
termo integraçao. 

A primeira consiste em ignorar 
que a integração dos diferentes países 
na economia mundial não se faz nem 
nos mesmos termos e nem de forma 
simétrica. Em uma palavra: consiste 
em ignorar a nova divisão internacio-
nal do trabalho, que se está estabele-
cendo entre países desenvolvidos e 
países "menos desenvolvidos". 

Os investimentos não-americanos 
nos Estados Unidos (europeus, japo-
neses, etc) cresceram de 8 bilhões de 
dólares em 1950 para 32 bilhões em 
1967; os investimentos diretos norte-
americanos no exterior, por sua vez, 
passaram de 31,9 para 70 bilhões de 
dólares entre 1960 e 1970 (1). No 
primeiro caso, a entrada de capitais 
estrangeiros no mercado norte-ameri-
cano não afetou, ao que se saiba, nem 
o controle exercido sobre o mercado 
interno pelas empresas americanas 
nem as bases do poder nacional dos 
Estados Unidos Afinal, a General 
Motors, a Ford, a IBM, a General 
Dynamics ou Standard Oil não passa-
ram (até o momento) para controle 
japonês Ê precisamente o inverso, 
entretanto, que costuma ocorrer no 
segundo caso, ou seja: quando se tra-
ta de áreas subdesenvolvidas que so-
frem o impacto dos investimentos es-
trangeiros Isto se deve à superiorida-
de tecnológica, financeira, operacio-
nal e também politica destes últimos 
O resultado é que na medida mesma 
em que as decisões tomadas pelas 
grandes empresas internacionais tem 
grande impacto sobre o sistema "na-
cional" em que atuam, elas tendem a 
se transformar em fatores políticos de 
fato desses sistemas Sua presença im-
plica, em conseqüência, em enfraque-
cimento do poder nacional 

Nos dois casos citados há um pro-

cesso de integração da economia 
mundial Os resultados políticos, en-
tretanto, são evidentemente distintos 
Esta é a razão pela qual estão surgin-
do formas também distintas de nacio-
nalismo. O novo nacionalismo, dos 
sindicatos operários norte-america-
nos, por exemplo, não se dirige con-
tra a entrada de capitais estrangeiros 
nos Estados Unidos, mas contra a saí-
da de capitais norte-americanos. Pela 
razão muito simples que as inversões 
no exterior tem uma de suas motiva-
ções na busca de áreas onde há com-
pressão salarial - com a conseqüente 
diminuição da oferta de empregos 
nos Estados Unidos Embora um 
rário mexicano possa consumir 
mais de horas para produzir um bem, 
a mão-de-obra no México tem um 
custo unitário inferior a 113 ao dos 
Estados Unidos Pela razão também 
simples de que o operário mexicano 
ganha 5 vezes menos que o nor-
te-americano (2). Convém por isso 
mesmo as empresas norte-americanas 
produzir no México (ou no Brasil) 
com vistas à exportaçao<f inclusive pa-
ra os Estados Unidos E nisso que 
consiste a nova divisão de trabalho: 
formar nos países em desenvolvimento 
"entrepostos industriais", sob contro-
le estrangeiro e á base de salários bai-
xos, com vistas menos ao mercado 
interno que à exportação. £ funda-
mental notar que são as próprias eli-
tes subdesenvolvidas que estão pres-
sionando para a adoção dessa nova di-
visão de trabalho. Como forma de le-
gitimar, pelo êxito estatístico, regi-
mes autoritários que se deram a mis-
são histórica de preservar uma estru-
tura eleitista. Convém frisar que não 
se está negando aqui o processo de 
integração dos países "menos desen-
volvidos" na economia mundial; o 
que é legitimo questionar são os ter-
mos em que ela se está realizando. E 
isso nos conduz a segunda mistifica-
ção: o uso ideológico da idéia de na-
ção. 

O conceito de nação só adquire 
sentido histórico quando referido a 
um outro: o de sociedade. As socieda-
des se definem - e se distinguem uma 
das outras - pela maneira como nela 
se relacionam e se hierarquizam clas-
ses, grupos e indivíduos: e também 
pela maneira como é regulado o aces-
so destes últimos aos bens materiais e 
culturais indispensáveis à sobrevivên-
cia e ao desenvolvimento humanos 
Conforme a sociedade, isso pode sig-
nificar acesso á propriedade e á ren-
da. Qualquer que seja a sociedade isso 
implica necessariamente em livre 
acesso à informação e livre expressão 
política. Falar em nação sem referir o 
tipo de sociedade existente é preten-
der ignorar justamente aquilo que dá 
realidade social e política à nação. A 
nação brasileira por exemplo, não é 
apenas Ipanema ou industria automo-
bilística mas também os que se si-
tuam à margem de ambas. A mistifica-
ção consiste precisamente nisto: em 
procurar ignorar a existência social e 
politica (quando não física) dos ex-
cluídos do circuito reduzido dos be-
nefícios do desenvolvimento ou das 
decisões do poder. Ou seja: consiste 
em negar concretamente o presente 
histórico da nação. 

Essa atitude pode ser momenta-
neamente cômoda e rendosa, mas 
também pode ser historicamente fa-

Luciano Martins* 

tal Exemplo: das pessoas que partici-
param - em protesto contra sua mar-
ginalização - dos conflitos civis de 
Detroit e de Newark, 40% e 52%, res-
pectivamente, declararam em 1967 
que "não lutariam pelos Estados Uni-
dos se estes se vissem obrigados a tra-
var uma guerra decisiva" (3). Este é 
um dos fatores de ordem interna, ra-
zões econômicas à parte, que está 
obrigando os Estados Unidos a se vol-
tarem para dentro de suas fronteiras e 
a se desengajarem política e militar-
mente em escala mundial Ou seja: a 
renunciarem a sua posição hegemóni-
ca. 

A trajetória inversa - dos países 
que podem se aproveitar do espaço 
aberto com o fim da guerra fria para 
mudarem de posição na escala inter-
nacional - também exige coesão na-
cional Isso implica num processo in-
terno de integração que se deve reali-
zar simultaneamente com a integra-
ção do pais na economia mundial Se 
isso não se verifica, integram-se em 
escala internacional apenas aqueles 
setores que concentram em suas mãos 
os benefícios do desenvolvimento ou 
o privilégio de fazer politica. E nesse 
caso não há como falar em nação. Pe-
la razão muito simples que eles dei-
xam de ser dela representativos O 
preço da "decolagem" das elites sen-
do a eterna marginalização do "res-
to" do país não é difícil prever o pro-
cesso de seccionamento da sociedade. 
Em outras palavras: de desintegração 
nacional 

O argumento de que tudo tem seu 
tempo e de que "a repartição do bo-
lo", para usar a metáfora de gosto du-
vidoso dos economistas, se fará de-
pois, embora em prazos incertos e 
não sabidos, sugere uma pergunta: se 
o "bolo" é ainda reduzido para se 
pensar em repartição, o que autoriza 
o desperdício e a ostentação? Essa 
pergunta é, a rigor, desnecessária. 
Basta olhar para a natureza regressiva 
da distribuição da renda nos últimos 
10 anos em alguns desses países, ou 
atentar para a sólida edificação dos 
interesses que lutam para mantê-la. 

A volta de Perón à Argentina tem 
sido percebida por alguns escribas zxvutsrponmlihgfedcbaVUTSQPONMLJIHFEDCBA

ressados como a prova definitiva 
insucesso de um regime. Mas pen 

sando a longo prazo, e independente-
mente do que há de arcaico na figura 
de Perón, o problema pode ser visto 
também por um ângulo diferente: o 
da reconstituição de um consenso po-
lítico capaz de facilitar uma melhor 
integração econômica e uma mais só-
lida coesão social Justamente duas 
das condições necessárias ao fortaleci-
mento do poder nacional Não é só a 
crise econômica que conduz ao tão 
temido "caos": a euforia também po-
de conduzir a ele. 
(1) CEPAL, Estúdios Economicos de 
America Latina, 1970 (Estúdios Es-
peciales) p.10. Anibal Pinto e Jan 
Knakal : El Sistema Centro-Periferia 
20 Anos Después. Santiago, CEPAL, 
1971. . 
(2) Fortune, julho de 1972, voi86, 
n.° 1, p.56. 
(3) Report of the National Advisory 
Commission on Civil Disorders, Ban-
tam Books, New York, 1968, p.138. 
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Politica, técnica 
e consumidores zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Presidente do Banco do Brasil 
Nestor Jost elogiou os políticos contra os 
tecnocratas. Os tecnocratas elogiaram o 

consumidor contra os cidadãos. 
E os cidadãos, quem os defende? Por Luis Weis. xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

CzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
omo quem recebe antecipada-
mente um presente de Natal tão 

desejado quanto inesperado, os políti-
cos continuaram a comemorar na se-
mana passada o discurso do presidente 
do Banco do Brasil, Nestor Jost, lido 
perante mil convidados no jantar em 
que lhe foi conferido o título de 
"Homem de Visão", na última noite 
de novembro. 

Jost, antigo deputado federal pelo 
PSD gaúcho e alto funcionário do 
Banco do Brasil desde os tempos de 
Kubistschek, disse naquela noite tudo 
o que seria previsível, dada a ocasião 
e a platéia: elogiou a iniciativa priva-
da, aplaudiu o programa econômico 
do governo, descreveu a capacidade 
inovadora do Banco, lembrou os pro-
blemas gerados pelo próprio desen-
volvimento. Mas disse também, como 
uma deixa que não deveria estar no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
scrípt, que a construção do futuro 
não pode ficar nas mãos dos tecno-
cratas, por mais eficazes que sejam O 
progresso, afirmou, depende antes 
dos políticos e dos estadistas. 

Na semana passada, provavelmen-
te bafejado pela mesma inspiração, o 
presidente da Camara dos Deputados, 
o empresário paulista Pereira Lopes, 
retomou o tema, no discurso de en-
cerramento do ano legislativo. "Não 
se pode subverter a ordem natural das 
coisas", declarou, "transformando 
um elemento subsidiário - o técnico 
— no elemento essencial que deve ser 
o político." 

Se a mágica falhar 

A importância de ambos os pro-
nunciamentos não consiste apenas na 
dose dupla de óleo canforado com 
que contemplaram os políticos, ele-
vando-os alguns centímetros do fun-
do do poço em que foram jogados faz 
tempo. Para além de suas motivações 
-mediatas, as advertências de Nestor 
Jost e de Pereira Lopes fizeram emer-
gir uma questão fundamental, ulti-
mante soterrada pela avalanche eufó-
rica do desenvolvimentismo. 

Trata-se do acesso da sociedade 
(ou, no caso, de certos grupos sociais) 
à mesa das grandes decisões. Esses 
grupos - principalmente as chamadas 
"classes produtoras" - estão-se dan-
do conta da extensão e do alcance de 
um processo, que eles mesmos ajuda-
ram a desencaderar, cujo principal re-
sultado político, ao menos para o que 

os interessa, tem sido seu afastamen-
to dos mecanismos que controlam a 
atuação do Estado, o agente econó-
mico número um no Brasil de hoje. 

Lembrando-se, quem sabe, da his-
tória do aprendiz de feiticeiro, os 
porta-vozes mais lúcidos daqueles se-
tores manifestam agora o temor de 
que a mágica deixe um dia de dar cer-
to e eles não possam fazer nada. Essa 
preocupação os leva à ousadia de des-
confiar publicamente dos tecnocra-
tas. Não que tenham acreditado al-
gum dia na alegada neutralidade so-
cial dessa nova elite instalada nos an-
dares mais altos do aparelho estatal, 
da mesma forma como, no íntimo, 
jamais engoliram, com isca e tudo, a 
teoria da objetividade inerente as de-
cisões "técnico-científicas" em maté-
ria econômica. Nem por isso, chega-
riam ao ponto de concordar, em caso, 
gênero e número, com a tese ingênua 
de que o Estado nada mais é do que a 
"pura" expressão política de um pa-
drão de relações econômicas. 

Assim, a crítica aos tecnocratas e 
à valorização - quem diria? - dos 
políticos exprime um desejo cada vez 
mais claro de restaurar o que Pereira 
Lopes chamou de "ordem natural das 
coisas", aquela em que os homens 
bons da terra deixem de ser intrusos 
no recinto sagrado das decisões que 
os afetam diretamente. Em outras pa-
lavras, uma abertura política, por cer-
to comedida e responsável, é vista por 
aqueles grupos sociais como um re-
médio preventivo contra uma trans-
formação "disfuncional" no compor-
tamento das elites tecnocráticas, em 
prejuízo do próprio sistema. 

As implicações esquecidas 

O que acharão disso os tecnocra-
tas? No mesmo dia em que Jost fez o 
seu discurso, esse anônimo grupo de 
personagens — às vezes identificados 
como "técnicos de nível ministerial" 
e "integrantes do segundo escalão da 
máquina burocrática oficial" - foi ci-
tado pelos comentaristas políticos a 
propósito da discussão relativa ao 
"Estado de Direito", novamente tra-
zida à tona pelo discurso do Ministro 
Alio mar Baleeiro. 

Os tecnocratas voltaram a dizer 
que tudo vai bem no melhor dos 
mundos possíveis, razão pela qual 
não há motivo para a retomada do de-
bate político em torno de assuntos 

como "direitos humanos", "liberdade 
de expressão", "habeas-corpus", etc. 
Em si, esse ponto de vista não consti-
tui novidade (existem também polí-
ticos dizendo o mesmo) e nem seria 
de esperar que eles afirmassem o con-
trário. Nova, aparentemente, é a teo-
ria apresentada para sustentar a práti-
ca do imobilismo político. 

Segundo seu raciocínio ("O Esta-
do de S.Paulo", 30/11/72), o próprio 
desenvolvimento do país desloca a 
discussão para outras comarcas: já 
não estão em jogo os direitos do cida-
dão e sim os direitos do consumidor; 
ao povo, a questão do Estado de Di-
reito interessa menos do que a luta 
pelo bem-estar material, onde entram 
desde o debate sobre a inclusão de 
sucos naturais nos refrigerantes até o 
custo das casas do BNH. De modo 
que, se são estes os problemas que 
mobilizam os esforços do governo, 
em detrimento dos outros, a razão 
para se esquecer o tema da "abertu-
ra" está dada: o "povo" o quer. 

Sem dúvida, o estreitamento tem-
porário dos canais típicos de partici-
pação coletiva — partidos, organiza-
ções profissionais; etc. - afeta igual-
mente a maneira pela qual se manifes-
tam os interesses dos grupos. Mas isto 

não quer dizer que o cidadão, - desa-
pareça como categoria política. 

O exorcismo inútil 

No caso brasileiro, tudo indica 
que, de fato, certas preocupações so-
ciais tendem a se deslocar, forçosa-
mente, da área da produção para a do 
consumo: já que não se deve discutir 
o estatuto da propriedade, discute-se 
a distribuição da renda. Por outro la-
do, com a ruptura dos padrões de 
participação, os vários interesses cole-
tivos - de resto, nem sempre conver-
gentes - passaram a se exprimir co 
mo criação individual, referidos à vi-
da vivida de cada um, a nível da exis-
tência cotidiana: habitação, circula-
ção, saúde, salário, crédito, lazer. As 
reivindicações mudam de foco e de 
forma, porem não deixam de existir. 

Então, embora empurrados para 
longe, os temas da "grande política" 
acaoam por retornar - aparentemen-
te como outra coisa - ao primeiro 
plano da vida social, mesmo que os 
indivíduos não os reconheçam, mes-
mo que os tecnocratas se esforcem 
por exorcizá-los, recusando-se a per-
ceber que as inofensivas reivindica-

ções "consumistas" não podem ser 
dissociadas, no curso dos aconteci-
mentos, dos papéis políticos exerci-
dos - ou não - pelos cidadãos. 

O "consumismo" não é necessa-
riamente uma rua de mão única que 
termina num beco sem saída, refúgio 
confortável onde não chegam jamais 
os ecos dos conflitos humanos. Abar-
ca, ao contrário, uma soma crescente 
de aspirações e põe em causa a pró-
pria .capacidade do sistema em satisfa-
zê-las. Como a experiência recente de 
outros países pode ensinar, o "consu-
mismo' carrega dentro de si o proble-
ma dos direitos civis, no sentido mais 
elementar - e fundamental - da ex-
pressão: basta dar um passo a mais 
para ver que tudo se liga, no atacado 
e no varejo, à questão de quem deci-
de o que é desejável e o que é possí-
vel socialmente. Ou seja: como se re-
parte o poder na sociedade. 

Não se iludam os tecnocratas: a 
soma de itens numa conta a pagar 
não é apenas um problema de aritmé- * 
tica. Mais cedo ou mais tarde, quem 
paga a conta - o consumidor - aca-
bará por querer discutí-la como cida-
dão. isto é, politicamente. Mesmo 
porque, as contas estão muito altas. 

A ECONOMIA 

Oque acontece quando o jardinei-
ro inábil tenta acertar uma cerca 

de vegetação com uma simples tesou-
ra de grama? Geralmente, depois de 
muitas voltas, a cerca acaba com um 
palmo de altura. Parece que algo se-
melhante está acontecendo na distri-
buição dos investimentos privados 
através dos incentivos fiscais do go-
verno brasileiro. As facilidades cria-
das do lado da SUDAM desviam o ca-
pital que era investido na SUDENE, e 
as novas facilidades criadas do lado da 
SUDENE desviam o capital que seria 
investido na SUDEPE. Dessa forma, 
como no caso da cerca do jardineiro, 
a tentativa de acertar dum lado acaba 
deixando um buraco do outro. 

Nessas tentativas, um problema 
particular da economia é que a con-
cessão de incentivos, ao contrário da 
utilização da tesoura de jardinagem, é 
uma solução finita, que não pode ser 
usada o tempo todo, em todos os sen-
tido, para modelar as aplicações de 
capital privado. A soma de todas as 
facilidades, de todos os "programas 
especiais" que o governo está sendo 
levado a adotar para tapar os buracos 
na rede de incentivos que movimenta 
a poupança privada, provoca a proli-
feração de intermediários financeiros, 
de juros subsidiados, de empresas 
marginais e de uma série de artiiiciali-
dades econômicas. O exemplo mais 

A cerca de incent ivos 
A generosa distribuição de incentivos fiscais na 

Amazônia, na pesca, no turismo, no reflorestamento, 
acabaram por esvaziar os projetos da SUDENE. Para 

compensar, o governo aprovou um novo "programa especial1 

de financiamento às industrias do Nordeste. 

recente dessas facilidades de emergên-
cia está no "Programa Especial de 
Apoio Financeiro às Indústrias Bási-
cas do Nordeste", aprovado quarta-
feira pelo presidente Medici. 

Buraco na cerca 

Desde 1970, os recursos do 34/18 
(*), que constituem o essencial dos 
investimentos na industrialização do 
Nordeste, pararam de crescer à mes-
ma taxa que a economia nacional. 
Até então, e desde o início da década 
de 60, quando o sistema foi criado, 
os investimentos não tinham deixado 
de aumentar. Seu período de ouro foi 
em 1964-65, quando os recursos do 
34/18 quase quadruplicaram Mas em 
1970 aconteceu a estagnação, e em 

1971 o total foi 25% menor do que 
no ano anterior. 

A causa principal do declínio foi a 
distribuição generosa de novos incen-
tivos fiscais sobre o Imposto de Ren-
da nas áreas da SUDAM, SUDEPE, 
turismo e reflorestamento, que passa-
ram a competir com a industrialização 
do Nordeste e a esvaziar os projetos 
da SUDENE. A cerca tinha ficado 
torta pelo emprego excessivo da te-
soura. Os investimentos privados esta-
vam fugindo do Nordeste para se 
amontoar em outras áreas. 

Restava buscar a compensação 
através de novos atrativos para o capi-
tal na área da SUDENE. Mais incenti-
vos fiscais era difícil, pois afinal de 
contas o governo tem que tirar di-
nheiro de algum lugar. Então o presi-

dente Medici fez um discurso, no dia 
30 de outubro, estabelecendo que se-
jam empregados, anualmente, CrS 
400 milhões "mediante a abertura de 
créditos para antecipar recursos a 
projetos prioritários (na área da SU-
DENE) apoiados por incentivos fis-
cais, e garantir, desse modo, o rigoro-
so cumprimento dos cronogramas 
que hajam sido estipulados". Isto é, 
para garantir a realimentação da in-
dústria nordestina, ameaçada de se-
guir o caminho dos retirantes, o go-
verno se dispunha a adiantar os recur-
sos que não estavam mais vindo pelo 
caminho dos incentivos fiscais. 

Quarta-feira passada, os ministros 
da Fazenda, Planejamento e Interior 
apresentaram ao presidente Medici as 
bases do "Programa Especial de 

Apoio Financeiro às Indústrias Bási-
cas do Nordeste", como ficou deno-
minada a nova volta na cerca. O pro^ 
grama estabelecia que os recursos pa-
ra o adiantamento viriam do BNDE, e 
seriam destinados especificamente a 
alguns setores "de alta prioridade" da 
indústria de base: química, petro-
química, metalúrgica de não ferrosos, 
fertilizantes, e outros. Segundo os mi-
nistros, essa providência será capaz de 
"aumentar a confiabilidade nos pra-
zos de implantação dos projetos in-
dustriais básicos, dando maior segu-
rança a seus esquemas financeiros e, 
por essa via, permitindo que os cro-
nogramas sejam cumpridos." Os Cr$ 
400 milhões anuais não são portanto 
mais do que um novo atrativo para os 
capitais privados, que, o governo es-
pera, deverão suprir, a médio prazo, 
os CrS 9 bilhões de que necessita a 
44concretização das possibilidades" 
abertas pelos investimentos já realiza-
dos. Contanto que esses 9 bilhões não 
abram adiante mais um buraco na 
cerca. 

(*) Artigo 34 da lei 3.995 e artigo 18 
da lei 4.239, que permitem a dedução 
até 50%, nas declarações do imposto 
de renda, de importância destinada à 
aplicação em projeto aprovado pela 
SUDENE. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a semana que passou, uma re-
portagem sobre concentração de 

renda publicada na revista "Veja" ga-
nhou o Prêmio Esso de Informação 
Econômica. As linhas mestras do tra-
balho retratavam-se nos títulos: "Dis-
tribuição de Renda - Porque Não é 
Mais Justa", na capa; "A Renda dos 
Brasileiros", como título da matéria 
principal; "Depois de Crescer, Dis-
tribuir", para uma segunda matéria, 
e, finalmente, "Crescer é Concen-
trar", para uma entrevista com o Mi-
nistro Delfim Netto. 

O trabalho reúne os principais ar-
gumentos dos defensores da concen-
tração de renda, no Brasil. Comporta, 
no entanto, alguns dados adicionais, 
ou mesmo - e tão-somente, uma con-
frontação entre os dados e argumen-
tos apresentados. Com licença geral, 
tenta-se esboçar, abaixo, como seria 
um trabalho a seis mãos (por questão 
de ética, mantêm-se integralmente as 
perguntas e respostas que foram sele-
cionadas da entrevista do Ministro da 
Fazenda; as poucas expressões entre 
parêntesis foram acrescentadas com o 
objetivo de situar melhor o leitor): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Veja — os dados apurados revelam 
inicialmente que há uma insofismável 
ineficiência na agricultura brasileira. 
A renda média da agricultura cresceu 
apenas 7% na década e os 40% da po-
pulação com os rendimentos mais bai-
xos estão na agricultura 

Delfim — Eu acho que não há aí 
uma demonstração de ineficiência. O 
fato de a renda na agricultura ter 
crescido 7% na década representa de 
um lado o evidente excesso de mão-
de-obra que existe no setor agrícola* 
e, de outro, o fato de não termos ti-
do, nesses dez anos, a possibilidade 
de elevar rapidamente a produtivida-
de do setor. Ora, por que aconteceu 
isso? Porque, primeiro, não foi possí-
vel aumentar brutalmente a demanda 
de produtos agrícolas. Porém, com a 
taxa flexível de câmbio, mais os sub-
sídios dados à compra de equipamen-
tos, adubos, inseticidas, pudemos 
criar uma demanda externa para os 
produtos agrícolas e aumentar a pro-
dutividade do setor. 

Opinião — Então, a agricultura 
não cresceu porque não foi possível 
aumentar a demanda, isto é, o consu-
mo, de produtos agrícolas. 

Veja - O senhor não acha que há 
uma disparidade muito grande entre 
as altas taxas de desenvolvimento e-
conômico e os índices de distribuição 
de renda? Um país que consegue fa -
zer o PIB crescer em 11,3% e m um 
ano não poderia ser mais generoso 
com 40% da população que recebe 71 
cruzeiros por mês? Não seria justo 
exigir uma distribuição melhor de 
uma economia que cresce tanto? 

Delfim - Não creio. O que se po-
de exigir é o seguinte: um processo de 
rápido crescimento tende a gerar um 
processo de melhor distribuição. Essa 
experiência é praticamente universal. 
O que eu acho é que não é possível 
colocar essa distribuição como objeti-
vo superior da produção. Senão, você 
acaba distribuindo o que não existe. 

Opinião - Podem continuar. 
Veja - Quer dizer, então, cjue ° 

impasse da economia brasileira e criar 
mais riquezas, ou distribuir poucas ri-
quezas. 

Delfim - O impasse é o seguinte: 
ou seremos todos burros e pobres ou 
menos burros e um pouco mais ricos 
no futuro. 

Opinião - Um momento. As três 
perguntas e três respostas acima se 
completam. Na primeira, se diz que 
não se produz mais porque não há 
consumo. Na segunda, se diz que não 
se distribui porque é preciso produzir 
antes. Na primeira, se aiz ainda que 
com os incentivos dados à agricultura 
"pudemos criar uma demanda exter-
na para os produtos agrícolas e au-
mentar a produtividade do setor". 
Em outras palavras, admite-se que a 
demanda, isto é, a existência de com-
prador ou consumidor para os produ-
tos agrícolas, permite o aumento da 
produção e da produtividade. Mas há 
diferença entre o comprador situado 
lá fora (demanda externa) e o situado 
aqui dentro? É esse o ponto central 
da questão: coloca-se o mercado ex-
terno como a única forma de aumen-
tar a produção, aqui dentro; justifi-
ca-se a concentração de renda como 
etapa necessária para que o país possa 
investir, e, ainda uma vez, ganhar 
condições de competir lá fora. Mas, e 
se todo esse círculo vicioso fosse 
rompido? Se houvesse redistribuição 
da renda, o consumo de produtos 
agrícolas não cresceria, dentro do 
país? A produção agrícola não cres-
ceria, com o consumo? O pagamento 
aos trabalhadores agrícolas não crês-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uma entrevista 
a seis mãos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAloysio Biondi 

ceria? O consumo de produtos indus-
triais por esses trabalhadores agríco-
las não cresceria? O crescimento da 
produção industrial não geraria renda 
em outros setores? Em resumo: a dis-
tribuição da renda para aumentar o 
consumo interno não teria o mesrtio 
resultado de buscar-se o consumidor 
lá fora, isto é, o aumento da produ-
ção, o aumento do PIB, o aumento 
da capacidade de investir, sem o fa-
moso "preço do desenvolvimento"? 
E sem o atrelamento ao exterior? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Café com arroz 

Veja — Mesmo assim o acréscimo 
da renda.na agricultura foi pequeno 
demais, principalmente se comparado 
com o ganho de outros setores. O se-
tor urbano (indústrias, serviços) cres-
ceu 38%. 

Delfim - Eu creio que dez anos 
(entre um censo e outro) é um perío-
do muito longo. Acredito que nos úl-
timos três ou quatro anos o aumento 
da renda da agricultura foi bem mais 
importante do que em toda a década. 
Não se deve esquecer que o Censo de 
1970 revela toda a tragédia da seca 
daquele ano — uma das mais dramáti-
cas que já tivemos. 

Opinião - Dez anos são realmente 
um prazo muito longo. Muito menos 
do que isso é suficiente para que a 
opinião pública se esqueça de que de-
terminados problemas, determinados 
"custos" do desenvolvimento, não 
são inevitáveis - mas resultam das 
polí t icas adotadas anteriormente. 
Ninguém se lembra, a esta altura, dos 
fatores de destruição da cafeicultura 
nacional: não foi tanto o programa de 
erradicação em si, mas os baixos pre-
ços que o governo estabeleceu para o 
café nos anos de 1964/67. Hoje, im-
porta-se café. Essa importação é um 
'custo" evidente. Mas é preciso apro-
fundar a análise, para entender todo 
o "custo" da destruição da cafeicul-
tura. Ela foi a destruição de uma fon-
te de renda, o empobrecimento de 
milhões de pessoas nos campos, sua 
expulsão para as cidades, o custo para 
dotar essas cidades de infraestrutura, 
isto é, o gasto desnecessário de recur-
sos que poderiam ser aplicados, por 
exemplo, na construção de novas fá-
bricas - para acelerar o desenvolvi-
mento. Em economia, não existe o 
custo "disto" ou "daquilo". Nada é 
isolado. O problema do "café" não 
era só dos cafeicultores: seu encami-
nhamento trouxe "custos" que toda 
a Nação não sabe computar. E qual-
quer medida econômica tem igual 
efeito. 

Quanto à seca, ela existiu em 
1970, sim Mas São Pedro não é o 
único culpado das desgraças da lavou-
ra. O culpado final, ja disse o Minis-
tro, é o-baixo consumo interno. Ou a 
filosofia que procura perpetuá-lo. Ve-
ja-se, por exemplo, o caso do arroz, 
em 1971. Nesse ano, o produto subiu 
em tomo de 170 por cento, de 1,30 
cruzeiros para 2,90 cruzeiros o guilo. 
Seca? Há outros motivos. Na época 
do plantio, o governo estabeleceu bai-
xos preços mínimos para o arroz (rea-
juste de apenas 10%), e altos para a 
soja. Por quê? Havia "excedentes" 
de arroz no Brasil, naquela época. 
Produção sem consumo. Então, em 
lugar de aumentar o consumo, era 
preciso reduzir a produção - e preços 
baixos^ desestimulariam o plantio. Era 
mais fácil esmagar os rizicultores, des-
perdiçar a tecnologia e investimentos 
que eles tinham acumulado (outros 
custos não computados), do que re-
distribuir a rendâ, para aumentar o 
consumo. Num país de subconsumo, 
pode haver excedentes. Questão de fi-
losofia. Por que a preferência pela so-
ja? Porque ela se destina à exporta-
ção, ao mercado externo. 

A renda da agricultura talvez te-
nha crescido nos últimos anos. Mas os 
prejuízos periódicos continuam entre 
os produtos que enfrentaram crises, 
este ano: frutas, ovos, aves, batata, 
cebola. E, "atualmente, o suíno tipo 
carne é comprado do criador a 2,00 
cruzeiros o quilo de peso vivo, en-
quanto o custo médio de produção 
desse mesmo peso chegava a 2,91 cru-
zeiros", dizia o Estado de São Paulo 
na última semana, isto é, dia 5/12/72. 
Não há consumo. Como produzir? 

Deixe-se a entrevista de lado, e fa-
ça-se um parêntesis para ver o que 
tem a dizer o economista Mário Hen-

Os argumentos 
dos economistas 

podem ser, às vezes, 
me ias-verdades. 

Eles omitem o outro 
lado da moeda. 

rique Simonsen, citado na primeira 
parte dos trabalhos, "A Renda dos 
Brasileiros". 

A renda invisível 

"Simonsen - diz "Veja" — mos-
tra ainda que os dados dos censos se 
referem apenas à renda monetária re-
cebida pelos indivíduos, e isso, de al-
guma forma, distorce as compara-
ções, pois não são computados os ser-
viços gratuitos prestados pelo Gover-
no, as diferenças regionais de renda, 
e, ainda, a renda não monetária deri-
vada do autoconsumo - as roças do 
fundo do quintal, onde algumas famí-
lias plantam o mínimo necessário à 
subsistência". 

Esses rendimentos "em espécie" 
existem mesmo? No Nordeste, dava-
se um pedaço de terra seca para uma 
família tirar o mínimo para não mor-
rer de fome. Em troca, o beneficiário 
e sua família prestavam serviços ao 
proprietário da terra, gratuitamente 
- sem nenhuma renda em dinheiro. 
No Sul, contam-se nos dedos os fa-
zendeiros que cedem um pedaço de 
terra a seus colonos, para que eles 
plantem um pouco de feijão. Além do 
mais, o economista Mário Henrique 
Simonsen parece esquecer-se que a 
queda da renda da agricultura no fi-
nal dos anos 60 - por causa da políti-
ca de combate à inflação - levou a 
um fenômeno que todo mundo co-
nhece: o trabalhador rural de Minas, 
Espírito Santo, São Paulo e até Para-
ná expulso das "colônias" das fazen-
das, morando em terrenos baldios nas 
cercanias das cidades, em barracos, 
eles continuam a ser trabalhadores ru-
rais: todas as manhãs, na época do 
plantio ou da colheita, surgem os 
"empreiteiros" ou "feitores", como 
são conhecidos no interior de São 
Paulo, que escolhem os mais fortes e 
os levam, em caminhões, para irem 
trabalhar na roça. Eles não têm servi-
ços gratuitos do Governo, não: nem 
agua, nem luz, nem esgotos, nem es-
colas, nem assistência médica. Têm a 
miséria e a doença. E só recebem 
quando há trabalho: no plantio ou na 
colheita. 

A vesgueira visível 

Se há, assim, um lado gritante-
mente falso na argumentação sobre 
rendas^ em espécie e serviços gratui-
tos, há também, nela, um lado gritan-
temente cínico - quando ela parte de 
economistas. Um economista não 
tem o direito de tomar um dado iso-
lado, e concentrar nele sua argumen-
tação. 

Quando se fala em "serviços gra-
tuitos" do Governo, está-se falando, 
basicamente, em Educação e Saúde. 
Ora, a Educação tanto é gratuita para 
o rico como para o pobre. A argu-
mentação é, pois, falsa em si. Mas po-
de-se lembrar, ainda, que o acesso à 
Educação, principalmente ao nível 
colegial e superior, está à disposição 
dos filhos das famílias de rendas mais 
altas. Se há uma "renda invisível", no 
caso, ela é abocanhada pelas famílias 
dessa faixa, e não pelas camadas po-
bres. 

E quanto à saúde? De imediato, 
vem à memória o INPS - ou os eco-
nomistas, por conveniência, nos tra-
zem à memória o INPS. Aparente-
mente, eles têm razão: os ricos não 
recorrem tanto ao INPS quanto os 
pobres. Mas até aí a afirmação é dis-
cutível. As pessoas de renda mais alta 
não recorrem aos ambulatórios do 
INPS, mas, freqüentemente, pedem 
reembolso de despesas de hospitaliza-
ção, tratamentos ou intervenções ci-
rúrgicas. Não é nada difícil que, co-
mo regra, um doente de renda alta 
custe mais caro, ao INPS, que deze-
nas de doentes de baixa renda pela 
diferença de tratamento que um e ou-« 
tro sabem exigir. 

Podia-se ainda dizer que os servi-
ços de assistência médica que o pobre 
recebe são mais do que precários, 
com espera de meses para uma opera-
ção, e de semanas para uma consulta 
- ele sara ou morre de graça. 

Mas nem é isso o que importa. 
Quando um economista toma, como 
assistência sanitária, o serviço que um 
pobre pode receber do INPS, ele está 
sofismando. O serviço "gratuito" é 
força de expressão. O pobre precisa 
de assistência médica - precária -
porque é subnutrido, porque seus fi-
lhos são roídos por vermes, porque 
ele se estropia no trabalho, porque vi-
ve em condições anti-higienicas. O 
serviço médico gratuito não é uma 
"dádiva", uma renda invisível: é um 
ônus da política de concentração de 
renda. Os gastos do país com a 1 saú-
de" de seus pobres nada mais são do 
que um custo desnecessariamente alto, 
um custo que seria muito menor se as 
condições de vida, isto é, de distribui-
ção de renda, de sua população, fos-
sem outras. 

Paliteiro paulista 

É preciso aprofundar essa análise. 
É preciso repisar que não existe moe-
da sem dois lados. Principalmente em 
economia. 

Se o economista Mário Henrique 
Simonsen fala em "rendas invisíveis" 
das classes mais baixas, ele deveria fa-
lar também das rendas invisíveis das 
classes de renda mais alta (e não se 
vai falar, aqui, de ganhos no mercado 
de capitais). Um economista sabe que 
sempre se faz opções, em política 
econômica. Deixa-se de "gastar" em 
uma coisa, para gastar-se em outra. 
Uma política de concentração de ren-
da não só leva, como exige gastos, op-
ções, a favor da classe mais rica, que 
recebe também seus serviços gratui-
tos. Eis o círculo vicioso: 

Quando há concentração de ren-
da, o consumo se concentra nas clas-
ses mais altas, e é preciso — para que 
a produção continue a crescer - esti-
mular, por exemplo, o consumo de 
carros. O consumo de carros leva à 
necessidade de obras várias, aos via-
dutos, aos minhocões, às rodovias 
monumentais, de 4, 6, 8, 10 pistas. 
Enquanto isso, o pobre que tem a fe-
licidade de ser registrado pelo empre-
gador, e ganhar realmente o salario 
mínimo, chega a gastar 2,00/2,50 por 
dia em condução, para trabalhar: 
50,00 cruzeiros por mes, ou um quar-
to de seu salário. Se houvesse um sis-
tema de transporte de massa, como o 
metrô, ele gastaria menos com trans-
porte, sua renda "aumentaria". Mas o 
dinheiro que falta para a construção 
do metrô é gasto em pistas para car-
ros. E as pistas nada custam aos ricos, 
donos {te carros. Mas sem minhocões 
os carros não andam Sem carros a 
economia não anda. Sem concentra-
ção de renda os carros não andam A 
concentração de renda exige o des1 

perdício - e força a opção em favor 
de investimentos, de gastos, que be-
neficiados ricos. 

O que se gasta em minhocões, sa-
be Mário Henrique Simonsen, não se 
Çasta em esgotos ou em sistemas de 
agua para os bairros periféricos das 
grandes cidades. E é a falta deles que 
levam a "custos invisíveis" como o 
aumento da mortalidade infantil em 
São Paulo: "de cada grupo de mil 
crianças que nasceram em São Paulo 
entre 1968 e 1970, oitenta morreram 
antes de completar um ano de vida", 
contra "60 óbitos em cada mil nasci-
mentos, em 1960", dizia "O Estado 
de São Paulo" do último dia 4 de ju-
lho. Os serviços que faltam nos bair-
ros de renda mais baixa, e sobram nos 
bairros de renda mais alta, são tam-
bém vantagens invisíveis, que é preci-
so computar. Alguém está perdendo, 
está pagando o "preço do desenvolvi-
mento *. Alguém esta sendo benefi-
ciado, está papagueando sobre o 
"preço do desenvolvimento". 

Educação, a chave 

Feche-se o longo parêntesis. Não 
se abandone, porém, a linha mestra 
do raciocínio: nenhuma medalha tem 
um só lado, e, com ela na cabeça, vol-
te-se à entrevista do Ministro da Fa-
zenda: 

Veja - Mas esta estratégia de su-
bordinar os investimentos em educa-

ção às necessidades da economia não 
pode vir a ser uma estratégia eleitis-
ta? Não se corre o perigo de conce-
der educação para algumas pessoas e 
deixar um número muito maior sem 
educação primária? 

Delfim - Na medida em que man-
tiver um equilíbrio entre oferta e de-
manda de educação você reduz vio-
lentamente as disparidades de remu-
neração entre o pessoal qualificado e 
o não-qualif içado. Aquilo que parece 
um privilégio é o caminho para aca-
bar com o privilégio. Por que a renda 
dos analfabetos permaneceu constan-
te e a dos que tem curso superior su-
biu 52%? E que certamente há uma 
oferta excessiva de analfabetos, e 
uma oferta insuficiente de pessoal de 
nível superior. Aqueles que preten-
dem maior ênfase no ensino primário 
ignoram o fato de que o crescimento 
mais rápido da oferta de nível supe-
rior vai reduzir as disparidades na dis-
tribuição de renda. Não haveria, por-
tanto, uma estratégia eleitista. 

Opinião - A resposta do Ministro 
deve ser lida duas ou três vezes. Ela 
própria se encarrega de colocar, em 
seu devido lugar, a árgumentação dos 
defensores da concentração de renda. 
Segundo eles, todo munao que conse-
gue atingir maior grau de instrução, 
tem renda cada vez mais alta, forçosa-
mente. O Ministro está dizendo a úni-
ca verdade que se poderia dizer: não é 
nada disso. A medida em que a oferta 
de profissionais com instrução supe-
rior crescer, os empresários poderão 
rebaixar os salários. 

Em resumo, como disse o Minis-
tro, o privilégio vai acabar. Os assala-
riados, os profissionais liberais, que 
ganhavam demais, também vão ga-
nhar de menos. Resta a grande per-
gunta: isto significa que a concentra-
ção de renda vai diminuir? Ou, ao 
contrário, eja vai aumentar? A con-
centração é devida principalmente 
aos profissionais de renda mais alta? 
Os donos de capital não estariam en-
tre os maiores detentores de renda no 
Brasil? E suas empresas vão poder re-
duzir - graças ao fim do privilégio -
os salários dos profissionais ainda 
bem remunerados, isso não significará 
aumentos de seus ganhos pessoais, 
como donos dessas empresas? A ren-
da não vai concentrar-se ainda mais 
em suas mãos? 

O futuro, adeus 

Um dos principais assessores do 
ministro Delfim Netto, em análise so-
bre "Os Riscos da Profissionalização 
em Massa" (Estado de São Paulo, 3 
de dezembro de 1972), analisava re-
centemente os efeitos do crescimento 
da oferta de mão-de-obra qualificada 
sobre a remuneração paga aos operá-
rios especializados, na indústria pau-
lista. Suas conclusões: "para o plane-
jamento educacional, elas constituem 
(as análises) basicamente um sinal de 
alerta contra a profissionalização em 
massa, indiscriminada e demasiado 
onerosa (?) para a sociedade, e que 
corre o risco de produzir saturação e 
obsolescência em várias ocupações, a 
exemplo do que ocorre em vários ra-
mos do ensino universitário". 

Realmente, no Rio, um professor 
de Colégio só consegue ganhar 2,5 
mil cruzeiros mensais, se der 67 aulas 
semanais. De 1.900 arquitetos regis-
trados em 1969, só 1.200 estavam 
empregados. Um professor-assistente, 
na Universidade do Estado da Guana-
bara, ganha Cr$ 450,00 (Jornal do 
Brasil, dias 3, 4 e 7 de dezembro de 
1972, "Uma Visão Atual das Profis-
sões^. 

A profecia do ministro parece, 
portanto, estar-se concretizando: está 
em marcha a deterioração dos rendi-
mentos de nível mais alto. E daí? 
Em que pé ficamos? Com todo mun-
do com renda mais baixa, menos pri-
vilegiada, quem vai consumir os pro-
dutos da indústria instalada no país? 
O consumidor do exterior? Ou che-
gará o momento em que a redistribui-
ção da renda será uma imposição? É 
preciso pagar-se o preço atual para 
chegar-se a essa conclusão? Não seria 
mais correto romper o círculo do 
subconsumo, já, em lugar de dar-se 
uma longa volta, procurando-se pri-
meiro o consumidor no mercado ex-
terno? (Procurando e subsidiando, is-
to é, vendendo mais barato a ele do 
que ao .consumidor brasileiro. Como 
no caso dos esgotos versus viadutos, 
se alguém está gahhando é porque al-
guém está pagando. No caso, quem 
paga é o povo brasileiro). 

A médio prazo, também se pode 
arriscar uma profecia. No futuro, se-
remos mais inteligentes e mais po-
bres. 



Ate onde vai esta briga? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em Londres, na reunião do Acordo do 
Café, o Brasil e outros países produtores 

abandonaram velhas divergências e formaram 
uma frente única contra as pressões dos EUA 

Por Bernardo Kucinski, de Londres. xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA
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governo brasileiro está liderando 
um organismo quase digno do 

adjetivo "anti-imperialista": o Grupo 
de Genebra, formado de 22 países 
subdesenvolvidos, produtores de 90% 
do café mundial, e que se propõe a 
arrancar preços melhores dos países 
ricos ameaçando inclusive a criação 
de uma empresa própria, equipada 
para manipular o mercado internacio-
nal O Grupo nasceu de uma idéia do 
ministro da agricultura da Costa do 
Marfim, e recebeu logo a adesão dos 
outros três maiores produtores (Bra-* 
sil, Colômbia e Portugal - que fala 
em nome de Angola e Moçambique). 
Em abril desse ano, num encontro em 
Genebra (a partir dessa reunião o gru-
po dos produtores passou a ser deno-
minado Grupo de Genebra), já conta-
va com 13 membros e 75% do café 
mundial. Quando o Grupo se reuniu 
há algumas semanas em Abidjã - ca-
pital da Costa do Marfim - para dis-
cutir uma estratégia comum perante a 
reunião que se realiza em Londres, já 
haviam aderido 22 dos 42 produto^ 
res, garantindo mais de 90% do café 
mundial. A imprensa internacional lo-
go comparou o Grupo de Genebra à 
experiência bem sucedida dos 11 paí-
ses produtores de petróleo que for-
maram a Organização dos Países Ex-
portadores de Petróleo - OPPP - e 
ameaçaram fechar suas torneiras caso 
não participassem dos lucros em pé 
de igualdade com os grandes trustes. 

A atual conferência de Londres é 
parte do Acordo Internacional do Ca-
fé, fundado em 1962 sob inspiração 
da falecida Aliança para o Progresso, 
após uma violenta queda nos preços 
do café. Os Estados Unidos concorda-
ram "altruisticamente" na criação de 
um organismo estabilizador dos pre-
ços - e providencial salvador das oli-
garquias cafeeiras latino-americanas. 
Hoje o Acordo do Café é considerado 
o mais importante instrumento de co-
operação internacional envolvendo 
um único produto, pois dele depende 
um fluxo anual de quase 3 bilhões de 
dólares, só inferior ao faturado pelo 
petróleo. Nas reuniões anuais como a 
de agora, os 42 países produtores e 
21 consumidores, após um prolonga-
do "toma-lá-dá-cá", determinam 
quanto cada produtor pode exportar 
(as chamadas quotas basicas) a partir 
de que preços no mercado internacio-
nal as quotas devem ser reduzidas 
(para sustentar o preço) ou ampliadas 
ípara reduzi-lo). Tradicionalmente, o 
Brasil defende seu café, contra seus 
maiores concorrentes - os produto-
res africanos - juntando seu voto de 

maior produtor ao dos americanos 
(maior consumidor). E a discussão, 
em geral, se reduz a detalhes meno-
res. 

Mas essa política chamada do 
"guarda-chuva', ou seja, "os outros 
que se molhem", gerou contradições 
profundas, amadurecidas nos últimos 
anos, forçando o Brasil a mudar radi-
calmente de posição e passar a buscar 
apoio dos outros produtores - contra 
portanto seus antigos aliados da Ge-
neral Foods, Nestle e Anderson Clay-
ton. Por que essa mudança? 

Em primeiro lugar, enquanto o 
Instituto Brasileiro do Café - IBC -
pagava aos fazendeiros para que erra-
dicassem o café (visando diminuir a 
produção e assim defender o preço), 
os africanos valiam-se não só do bom 
preço que o Brasil sustentava, mas 
também da revolução do solúvel, para 
o qual o café robusta africano oferece 
maior rendimento. Enquanto a pro-
dução brasileira caía, os africanos 
aumentavam sua fatia no bolo do 
mercado americano, de 9 para 29% 
nos últimos dez anos. 

A política de erradicação do café 
arrastou-se além do tempo devido e 
de repente o Brasil viu-se sem esto-
ques (18 milhões de sacas contra as 
tradicionais 60 milhões) e ainda com 
a produção prejudicada pelas geadas 
de 69 e 72 e pela praga da ferrugem, 
ao ponto de mal poder exportar sua 
quota de 18 milhões de sacas, garanti-
das pelo Acordo. Com isso ele perdeu 
de vez seu poder de barganha, basea-
do na capacidade de deflagar uma 
guerra de preços, caso os termos ne-
gociados nao fossen» do seu agrado. O 
Brasil foi assim "pego de calças cur-
tas", porque em julho de 73 caduca o 
atual Acordo Internacional e o Brasil 
certamente será forçado, na negocia-
ção de um novo acordo, a ceder parte 
de sua quota de 36% do mercado aos 
produtores africanos c centro-ameri-
canos. 

Uma aliança com seus antigos 
concorrentes era a única alternativa 
brasileira, na esperança inclusive de 
um pouco de "consideração" durante 
a próxima repartição do bolo. Assim, 
as bases para a construção de uma 
frente única de produtores já exis-
tiam, mas o que cimentou a aliança 
foi um outro incidente: a desvaloriza-
ção do dólar decretada por Nixon em 
fins do ano passado. Essa desvaloriza-
ção provocou uma redução nas recei-
tas provenientes da exportação do ca-
fé, levando a um prejuízo estúpido da 
ordem de centenas de milhões de dó-

lares aos países produtores, todos eles 
já doentes do mal crônico da falta de 
divisas (o café é a única matéria-pri-
ma exclusivamente produzida no 3.° 
mundo e importado pelos países ri-
cos, fornecendo no mínimo 20% e 
até 60% das divisas dos vários produ-
tores). Para compensar a desvaloriza-
ção do dólar, os países produtores, 
furiosos, exigiram um aumento de 4 
centavos por libra-peso mas os ameri-
canos fincaram o pé, alegando "prin-
cípios" no caso, o direito dos Estados 
Unidos de decretar unilateralmente 
uma efetiva desvalorização do dólar. 
Dessa recusa nasceram os entendi-
mentos entre Brasil, Costa do Marfim 
e Colômbia, que decidiram segurar o 
resto da quota do café. Nas vésperas 
da conferência de agosto último, 
quando seriam discutidas as quotas 
deste ano cafeeiro, que vai até julho 
de 73, os preços já haviam subido em VUTSOLKJIFEDCBA
2 0 %. 

A reunião de agosto, portanto, 
tinha todos os ingredientes necessá-
rios a uma explosão: uma frente "po-
lítica" de produtores e as sombras do 
próximo acordo internacional, que os 

De um lado, os 
trabalhadores do 

café com uma renda 
de 100 dólares. Do 

outro, a dona de casa 
americana com uma 

renda de 4 mil dólares. 

americanos ja ameaçavam nao assinar 
(os norte-americanos consomem 43% 
da produção mundial de café). 

"Grupo de Genebra e Acordo In-
ternacional do Cafe' são incompatí-
veis", declarou então o chefe da dele-
gação norte-americana, Julius Katz. E 
já na discussão da quota deste ano a 
manobra americana visava claramente 
por em cheque a unidade do Grupo 
de Genebra. Julius Katz (e General 
Foods, Anderson Gayton, etc) sabia 
que a estratégia do Grupo de Genebra 
consistia em utilizar o poder da união 
obtida pelos produtores, mas ao mes-
mo tempo procurar manter o Acordo 
c suas vantagens: controle efetivo das 
importações feito pelas alfandegas 
dos importadores, fundos de diversifi-
cação e ainda alguma garantia contra 
a improvável mas sempre possível ca-
tástrofe no mercado cafeeiro. 

Mas a briga que deveria haver na 
reunião de agosto, de certa forma foi 
transferida para a reunião da semana 
passada, já que os problemas funda-
mentais permaneceram intocados. E 
antes de a reunião começar, foi divul-
gado em Londres um interessante es-
tudo denominado "Coffee - The Ru-
les of Colonialism" (Café - O Papel 
do Colonialismo) que trouxe revela-
ções interessantes e que influíram 
fortemente no clima da última sema-

na em Londres. A tônica do estudo é 
a ênfase nos aspectos, digamos éticos 
desse monumental comércio cafeeiro. 
O fato, por exemplo, de algumas de-
zenas de milhões de trabalhadores vi-
verem abjetamente do café, com uma 
renda média anual de 100 dólares. No 
outro extremo está a dona de casa 
americana, com uma renda anual mé-
dia de 4 mil dólares. E entre os que 
produzem e os que consomem o pro-
duto, um enorme grupo de interme-
diários: a oligarquia cafeeira, o setor 
comercial e as grandes cadeias de su-
permercados e processadores de café, 
tipo General Foods. No caso do Bra-
sil tem-se, no setor comercial, o 
maior exportador, a Anderson Clay-
ton, vendendo para um dos maiores 
importadores, a Anderson Clayton. 

x Nos primeiros dias da reunião de 
Londres os países consumidores apa-
receram um tanto enfraquecidos, tan-
to pela imagem favorável adquirida 
pelo Grupo de Genebra na imprensa, 
como pelo fato de o Grupo de Gene-
bra já ter realizado algumas operações 
com café, pequenas, mas de alto po-
der publicitário. 

Mas os países consumidores vie-
ram para a reunião e colocaram a. 
mesma proposta na mesa: abolição 
das quotas, caso os preços superem 
um certo valor. Que fazer? O Grupo 
de Génebra de forma alguma está pre-
parado para a morte do Acordo do 
Café. Para sobreviverem fora do acor-
do, os 42 países produtores teriam 
que organizar um mercado no qual 
estariam ao mesmo tempo lutando. O 
Grupo de Genebra, que é a primeira 
tentativa séria para estancar esta guer-
ra entre os produtores e fortalecer a 
união frente aos consumidores, reúne 
somente 22 países, dos 42 que produ-
zem café. E o próprio Grupo consti-
tui ainda uma união precária, na qual 
os chamados 4 grandes (Brasil, Portu-
gal, Costa do Marfim e Colômbia) im-
põem uma série de fatos consumados 
aos pequenos países produtores. 

O mais provável resultado da atual 
reunião é um novo acerto de quotas 
precário, para o resto do ano cafeei-
ro, semelhante ao fixado em agosto 

.último. Com isso, o confronto maior 
entre Grupo de Genebra de um lado e 
Estados Unidos c Mercado Comum 
de outro, fica adiado para meados de 
73, quando um novo acordo do café 
será ou não assinado. Até lá o Grupo 
de Genebra terá tempo para demons-
trar aos países consumidores suas for-
ças ou suas fraquezas. E em função 
disso, americanos e europeus decidi-
rão o que fazer: se o Grupo mostrar-
-se suficientemente forte, eles acaba-
rão por aceitar um aumento nos pre-
ços do café e jogarão este aumento 
nas costas das donas de casa de seus 
próprios países. Se o Grupo de Gene-
bra esvaziar-se, valeu pelo menos o es-
petáculo inesperado de se ver um pre-
sidente do Instituto Brasileiro do Ca-
fé dizendo que o Brasil está sendo es-
poliado pelos americanos. 

Bradesco 
versus 
Natel 

Em todas as páginas há uma pe-
quena observação: "sigilo". Na 

última folha, além dessa palavra, há 
uma frase curta: "ao arquivo, com as 
cautelas de estilo". Este é o processo 
39/71 da Junta de Conciliaçao e Jul-
gamento de Osasco, sede do Bradesco 
- Banco Brasileiro de Descontos - , 
que rescindiu o contrato de um de 
seus mais antigos e ilustres funcioná-
rios: o governador Laudo Natel. 

Pela rescisão do contrato, indeni-
zação, gratificações, diárias, abonos, 
porcentagens, 13.° salários, a viso-pré-
vio, férias regulamentares e propor-
cionais, adicionais e descanso semanal 
remunerado, o governador de São 
Paulo receberá 3 milhões 800 mil cru-
zeiros. As custas do processo foram 
de Cr$ 170 mil, divididos entre o 
juiz, o promotor, o escrivão, o conta-
dor e o porteiro da sala do Tribunal. 
O acordo de homologação foi assina-
do a 12 de janeiro de 1971, e há al-
guns dias Laudo Natel recebeu sua 
quarta parcela de Cr$ 400 mil.̂  

Em São Paulo quase ninguém fala 
do processo, e as informações que se 
tem são vagas, todos cumprindo as 
determinações de sigilo. O que se sa-
be é que o escrivão José Luchctta 

* comprou um sítio com os Cr$ 51 mil 
que lhe couberam, e o porteiro Bene-
dito Sampaio passou a morar em casa 
própria, adquirida por CrS 8.503. O 
juiz e o promotor receberam a mesma f» 
importância que o escrivão, e o con-
tador que calculou os custos recebeu 
quantia igual à do porteiro. 

Ningue*m 
quer 
dó lares ? 

As autoridades monetárias da Ale-
manha Ocidental, alarmadas 

diante da entrada maciça de créditos 
externos em dólar, decidiram exigir o 
depósito no Bundesbank (o Banco 
Central alemão), sem juros, de impor-
tância eqüivalentc a 50% dos emprés-
timos contratados no exterior. A me-
dida se assemelha à mais modesta exi-
gência do governo brasileiro de depó-
sito no Banco Central de 25% do va-
lor dos créditos externos a curto pra-
zo. Também o Japão, deverá adotar . 
medidas restritivas diante do afluxo j 
de dólares inflacionários gerados pe-
los déficits da balança de pagamentos 
norte-americana e postos cm circula-
ção pelo fim da conversibilidade do 
dólar em ouro. 

O .café importado 
Pela primeira vez, o Brasil compra 

café no exterior. Enquanto governo 
e agricultores discutem sobre a política do 

café, o deputado Herbert Levy diz que a nossa 
galinha dos ovos de ouro está morrendo. zxvutsrponmlihgfedcbaVUTSQPONMLJIHFEDCBA
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Brasil comprando café no exte-
rior? Surpreendente, mas está 

acontecendo: no dia 24 de novembro, 
começaram a ser desembarcadas, no 
porto de Santos, 20 mil sacas de café 
compradas em El Salvador e destina-
das à indústria brasileira de café solú-
vel. 

Por mais que o IBC explicasse que 
se tratava de uma "operação nor-
mal", todo mundo achou estranho 
que o "país do café" estivesse com-
prando o produto no exterior, quan-
do o que mais se fala no Brasil é a 
necessidade premente de aumentar 
exportações. 

Poucos dias depois, em Brasília, o 
deputado Herbert Levy, falando no 
congresso, fez um apelo ao Presidente 
da República "para que conheça a 
realidade e tome as medidas adequa-
das para impedir que o Brasil chore o 
maior erro que já se cometeu em ma-
téria de politica econômica: o aniqui-
lamento da cafeicultura brasileira". 
Herbert Levy disse que "é a primeira 
vez que o maior produtor e exporta-
dor de café do mundo passa a impor-
tar café. O que parecia impossível, 
inacreditável, está se tornando real". 
Para ele, está próximo o dia em que 
"a galinha dos ovos de ouro da nação 
vai ser aniquilada". 

Na verdade, apesar de toda a pro-
paganda em torno do aumento da ex-

portação de manufaturados, o café 
ainda ê a grande "galinha dos ovos de 
ouro" da produção brasileira voltada 
para o exterior: ele ainda representa, 
sozinho, 30% do total das exporta-
ções e contribuirá este ano com cerca 
de 1 bilhão de dólares para o país. 

Ê verdade que o café vem apresen-
tando uma participação percentual 
declinante no global das exportações 
brasileiras e que esse fato - junta-
mente com as 20 mil sacas compradas 
em El Salvador - refletem os resulta-
dos de uma desastrosa experiência em 
política cafeeira que o Brasil vem ex-
perimentando nas últimas décadas 
Primeiro aplicou-se, durante muitos 
anos, política de "erradicação do ca-
fé" - com o objetivo de evitar a su-

perprodução do produto e a conse-
qüente baixa de seu preço no merca-
do internacional Por essa politica, 
também chamada de "arrasa cafe-
zais", tradicionais cafeicultores se en-
tregaram à tarefa de arrancar cafeei-
ros e substituí-los por outros produ-
tos e para isso eram incentivados e 
pagos pelo IBC. Em 10 anos, houve 
uma redução de 43% de cafeeiros De 
repente, deixou-se de falar em erradi-
cação do café e incentivos para a di-
versificação das culturas agrícolas. 
Veio o Plano de Revigoramento da 
Cafeicultura, com o governo ofere-
cendo incentivos indiretos ao cafei-
cultor e financiando o plantio de no-
vos cafezais: o mesmo agricultor que 
antes era incentivado a destruir seus 
cafezais, agora è incentivado a replan-

tar os cafezais destruídos O atual 
projeto se propõe ao plantio de 600 
milhões de pés de café em três anos, 
de maneira que no quarto ano, quan-
do a planta iniciar sua produção, seja 
novamente conseguido o equilíbrio 
entre produção e demanda de café no 
Brasil. 

De que reclamam então os cafei-
cultores, pela voz do deputado Her-
bert Levy e pelos periódicos telegra-
mas que chegam ao IBC enviados pe-
los plantadores de café? Alegam os 
cafeicultores que os preços mínimos 
fixados pelo governo não são sufi-
cientes para cobrir os custos de pro-
dução, ultimamente agravados pela 
necessidade de se combater inúmeras 
pragas que atingiram os cafezais (co-
mo a ferrugem), além de perdas cau-

sadas por outras calamidades naturais 
(como as geadas). Além disso, existe 
ainda o chamado confisco cambial, 
ou quota de contribuição - mecanis-
mo pelo qual o governo se apropria 
de 40% da receita cambial obtida pela 
exportação de cada saca de café. A 
posição do governo é de que o confis-
co constitui um mecanismo de defesa 
dos preços externos, cuja receita é 
empregada em planos de recuperação 
e financiamento da própria cafeicul-
tura 

A verdade é que nessa discussão 
entre governo e cafeicultores, é difícil 
ver quem está com a razão. Antes, 
quando havia superprodução, o go-
verno garantia a safra do produto e 
ainda indenizava o cafeicultor para 
que erradicasse cafezais' este recebia 
o dinheiro, e não reclamava. Agora, a 
produção baixou e o pais é obrigado 
a importar café: na nova situação, em 
que o problema não é mais diminuir 
mas aumentar o plantio, é claro que o 
cafeicultor tenta se beneficiar com a 
escassez do café brasileiro e ameaça 
suspender com os planos de replantio 
caso não seja atendido em suas reivin-
dicações Assim, a sobrevivência da 
galinha dos ovos de ouro parece ter 
um futuro cada vez mais incerto. E 
enquanto ele não se define, é prová-
vel que novas partidas de café conti-
nuem a chegar do exterior. 

f 



CONSUMO E AMBIENTE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A magia do Alka - Seltzer Firestone 
A propaganda cria mitos que não resistem 

è ciência. Nos Estados Unidos, certos remédios 
mágicos como o Alka-Seltzer vão ter que 

provar como conseguem servir para curar azia 
e dor de dente ao mesmo tempo. 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
acreditar na propaganda dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Al-
ka-Seltzer, ele realmente poderia 

ser considerado como um medica-
mento mágico. As indicações que 
constam de sua embalagem o reco-
mendam para "distúrbios gástricos, 
azia e má digestão, nas dores modera-
das, tais como as de cabeça, dentes, 
ouvidos, garganta - e nas febres da 
gripe e do resfriado comum". Que 
mirabolantes combinações químicas 
faz com que um simples comprimido 
sirva para coisas tão diferentes como 
"distúrbios gástricos" e "resfriado co-
mum"? 

Nos Estados Unidos, segundo o 
"The Wall Street Journal" de 27 de 
novembro, o Departamento de Ali-
mentos e Remédios - FDA - está 
fazendo uma ofensiva contra a falsa 
eficácia de vários anti-ácidos - como 
o Alka-Seltzer - que podem ser ven-
didos sem prescrição médica e são 
amplamente utilizados pela popula-
ção. 

O FDA pretende exibir, a partir 
de 1973, que os laboratorios farma-
cêuticos cumpram as seguintes exi-
gências na modificação da bula desses 
medicamentos: a - limitações quanto 
à sua indicação, b - novos esclareci-
mentos sobre seus perigos, c - modi-
ficações nas fórmulas para eliminar 
substâncias consideradas desnecessá-
rias e d - teste indicativo para provar 
sua eficácia. 

O objetivo dessas exigências é ga-
rantir ao consumidor que os anti-áci-
dos produzem realmente os resulta-
dos que seus fabricantes anunciam. 

Entre os produtos visados pela 

FDA, além do Alka-Seltzer, estão o 
Gelusil, o Mylanta, o Kolantyl, todos 
Fabricados no Brasil. 

Um especialista do FDA disse que 
"o resultado será a mudança nas bu-
las e rótulos . . . E não forçará a saída 
de nenhum medicamento do merca-
do, mas o consumidor terá uma me-
lhor idéia do que comprar" 

As normas do FDA condenam as 
combinações de anti-acidos e outros 
ingredientes, argumentando que a 
maioria das misturas provocam irrita-
ções. Nos 150 remédios examinados, 
foram encontrados 25 ingredientes 
anti-ácidos e mais de 25 de outros ti-

pos. O FDA também criticou as com-
binações de anti-ácidos com analgési-
cos, laxativos, sedativos, antiespasmó-
dicos e tranqüilizantes. 

O Alka-Seltzer, por exemplo, con-
tém anti-ácidos e aspirina, o que for-
ma uma combinação contraditória 
'quanto à sua indicação médica. As 
pessoas que sofrem de úlceras e irrita-
ções estomacais devem evitar a aspiri-
na, que irrita a região gastrointestinal 
No entanto, o rótulo do Alka-Seltzer 
o recomenda contra a acidez gástrica. 

No Brasil, pelas mesmas razões a-
pontadas pelo FDA norte-americano, 
a fiscalização deveria investigar a a-
nunciada eficácia do Alka-Seltzer, do 
Sonrisal, do Sal de Fruta Eno, do Sal 
de Andrews, além de muitos outros. 
Se nos Estados Unidos os laborató-
rios que os fabricam estão sendo en-
quadrados e obrigados a retirar a au-
réola mágica que envolve comprimi-' 
dos tão simples, porque as filiais bra-
sileiras dos laboratórios norte-ameri-
canos não deveriam fazer o mesmo? 

& Goodyear 
& Pire l l i 

Aparentemente, a Firestone, a 

Goodyear e a Pirelli - as três 
maiores fabricantes brasileiras de 
pneumáticos — estavam empenhadas 
numa saudável competição entre si e 
com os demais fabricantes. Com isso, 
como se costuma afirmar, quem saía 
ganhando era o consumidor - que 
podia optar livremente pelos produ-
tos da empresa - grande ou pequena 
- que estivesse oferecendo as melho-
res condições de preço e qualidade. 

Na verdade, por trás dessa "com-
petição", funcionava um acordo en-
tre a Firestone, a Goodyear e a Pirel-
li, pelo qual os preços já estavam 
combinados e o mercado brasileiro de 
pneumáticos havia sido dividido em 
faixas territoriais de atuação pelos 
três grandes fabricantes. A Goodyear, 
por exemplo, tinha assegurado a dis-
tribuição de seus produtos em maio-
res proporções no Rio e no Nordeste, 
enquanto a Firestone ficava com as 
regiões Sul e Centro-Oeste. 

Estabelecido o cavalheiresco acor-
do para o controle do mercado, as 
três enormes empresas passaram a 
conceder aos seus próprios revende-
dores vantagens excepcionais, criando 
uma concorrência impossível de ser 
vencida pelos pequenos revendedores, 
que não podiam apresentar ao públi-
co as mesmas vantagens. Dessa forma, 
obrigaram cerca de 4 mil revendedo-
res de todo o país, além de fabrican-
tes menores, a encerrarem suas ativi-
dades. 

Essas foram as conclusões a que 
chegou o CADE - Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica - do 
Ministério da Justiça, depois de inves-
tigar o funcionamento do mercado 
nacional de pneumáticos. Ao mesmo 
tempo o CADE anunciou a abertura 
de processo administrativo contra a 
Firestone, a Goodyear e a Pirelli, acu-
sadas de monopolizarem o mercado e 
"violação da livre concorrência". 

A forma encontrada pela Firesto-
ne, Goodyear e Pirelli para evitar o 
princípio da "livre e saudável concor-
rência ' é tão velha quanto o capitalis-
mo e já foi amplamente praticada em 
quase todos os países. Nos mais a-
diantados, o resultado histórico dessa 
livre concorrência foi e continua sen-
do a formação de empresas gigantes-
cas, que praticamente passam a con-
trolar o mercado de determinados 
produtos, impondo ao consumidor o 
preço que mais lhes convém e obri-
gando o pequeno fabricante a ser ab-
sorvido ou fechar suas portas. Em al-
guns países, como os Estados Unidos, 
a pressão dos consumidores forçou o 
governo a adotar uma legislação anti-
truste, exatamente para protegê-los 
das maquinações das grandes empre-
sas. 

Em relação ao conluio existente 
entre a Goodyear, a Pirelli e a Fires-
tone, o CADE resolveu aceitar a re-
presentação de dois fabricantes de 
São Paulo que se sentiram prejudica-
dos e promete investigar "os disfarces 
utilizados pelos fabricantes para dis-
tribuição direta de seus produtos a-
través da eliminação de tradicionais 
revendedores que asseguravam o aces-
so ao público consumidor daqueles 
produtos". 

O CADE foi criado em 1963 para 
reprimir o abuso do poder econômico 
e nesses quase dez anos de existência, 
ainda não condenou ninguém. O 
maior processo que o CADE abriu en-
volveu o grupo Itaú, fabricante de ci-
mento, acusado de abuso de poder e-
conômico por 28 concorrentes. Mas 
antes de o CADE encaminhar seu pa-
recer final ao Ministério da Justiça, a 
Itaú resolveu fazer um acordo com 
seus concorrentes e o processo foi ar-
quivado. Ò último processo recebido 
antes do caso dos fabricantes de 
pneumáticos, foi encaminhado pela 
Codima, firma do Rio de Janeiro, a-
cusando a Brown-Boveri do Brasil 
(suíça) de prática de "dumping" (a-
baixar o preço irrealmente para preju-
dicar o concorrente). A acusaçao foi 
feita no início deste ano e até agora o 
CADÊ não anunciou nenhuma con-
clusão. 

A pergunta que se coloca agora 
diante da descoberta das tramas entre 
a Firestone, Goodyear e a Pirelli é: 
que providências serão tomadas para 
indenizar os revendedores, pequenos 
fabricantes e consumidores que fo-
ram prejudicados por este "acordo de 
cavalheiros" agora descoberto? 

Ocloranfenicol é um antibiótico 
de indicação exclusiva para o 

tratamento de doentes com infecções 
do gruno tífico, ou seja, febre tifóide, 
paratifo A e paratifo B, e nas infeo-

denominadas Ricketioses - fe-
das montanhas rochosas, febre 

maculosa, tifo exantemático e outras 
— todas essas inexistentes no Brasil. 

Com a finalidade de aumentar o 
faturamento pelo maior volume de 
vendas, as empresas farmacêuticas es-
trangeiras que dominam nosso merca-
do em proporções superiores a 90%, 
propagam que o cloranfenicol é tam-
bém indicado para o tratamento da 
gonorréia, pneumonia, coqueluche, 
gastro-enterites e infecções urológi-
cas, quando sabemos que essas doen-
ças são muito melhor combatidas 
com outros antibióticos tais como a 
penicilina, a tetraciclina, a estrepto-
micina e outros medicamentos. 

Nos países do 3.° mundo, a preca-
riedade aas redes de esgoto, o insufi-
ciente abastecimento de água e seu 
deficiente tratamento, aliados às ele-
vadas taxas de analfabetismo com 
acentuada ignorância dos mais ele-
mentares princípios de higiene, expli-
cam a existência permanente (endê-
mica) das doenças do grupo tífico. 
Atualmente, com a intensificação de 
medidas praticas de medicina preven-
tiva — como a vacinação anti-tífica — 

Cloranfenicol, 
doenças e lucros 

Novos perigos do cloranfenicol. 
Pelo Dr. Mario Victor de Assis Pacheco, 

Secretário Geral da Associação Médica da 
Guanabara e professor da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. 

e com a construção de obras indisj 
pensáveis de engenharia sanitária, é 
de se esperar que a febre tífica deverá 
se constituir em raridade também no 
mundo subdesenvolvido. Conscientes 
desse fato próximo e com o espírito 
orientado para a alta lucratividade 
obtida na indústria farmacêutica, os 
fabricantes de antibiótico à base do 
cloranfenicol - não querendo perder 
o vasto mercado da América Latina, 
África e Ásia - passaram a proclamar 
de modo intenso que o cloranfenicol 
seria indicado no tratamento das 
doenças já citadas, além das doenças 
do grupo tífico e das ricketioses. 

Há que advertir que entre os anti-
bióticos, os produtos à base do clo-

ranfenicol são os que mais têm causa-
do acidentes graves, motivo porque 
sua aplicação deve ser limitada as pre-
cisas indicações médicas. Uma das 
mais graves complicações decorrentes 
do uso do cloranfenicol, sem uma vi-
gilância clínica severa, é a chamada 
anemia aplástica, que ocorre mais fre-
quentemente nas crianças, sendo ge-
ralmente mortaL 

*No Brasil vendem cloranfenicol a 
empresa norte-americana Parke-Davis, 
e as empresas italianas Carlo Erba, 
Farmitalia, além do Laboratório Le-
petit, hoje sob controle acionário da 
Dow Chemical (norte-americana). Al-
gumas outras empresas também ven-
dem cloranfenicol e todas, sem exce-

ção, importam a mercadoria do exte-
rior. Existem outros produtos farma-
cêuticos vendidos em nosso país que 
associam sulfas e tetraciclina ao clo-
ranfenicol, associação essa já proibida 
nos Estados Unidos. 

O povo brasileiro só terá sua 
saúde melhor preservada em matéria 
de medicamentos quando não mais 
depender de fornecedores estrangei-
ros e de uma indústria que objetiva 
principalmente auferir lucros excessi-
vos, inclusive lançando mão da alta-
mente lucrativa manobra de superfa-
turamento das contas de importação 
de matérias-primas, fato esse reconhe-
cido pelo Ministro Delfim Netto, em 
abril desse ano. 

No trabalho "A Central de Medi-
camentos - Importância e Perspecti-
vas", enviado aos organismos oficiais, 
ao Congresso e às entidades de classe 
e de ensino médico, enfatizamos que 
somente com a criação da indústria 
química de base estatal, a Central de 
Medicamentos terá condições de am-
pliar sua missão e de sobreviver de 
modo útil, podendo assim assegurar a 
produção de medicamentos por pre-
ços muito inferiores e atendendo 
muito melhor às necessidades de pre-
servação e recuperação da saúde de 
militares e civis, inclusive não fabri-
cando medicamentos já condenados 
no mundo adiantado. 

O Volkswagen que não temos 
Na Europa e nos Estados Unidos, 

ao contrário do Brasil, os fabri-
cantes de automóveis tentam conven-
cer os consumidores a comprarem 
seus produtos, insistindo mais em as-
pectos de segurança do que em frisos, 
grades ou cores novas. Pelo menos é o 
que se conclui de um anúncio publi-
cado pela Volkswagen no último nú-
mero do semanário francês "Le Nou-
vel Observateur", que exalta os ex-
cepcionais dispositivos de segurança e 
anti-poluidores do "Coccinelle", no-
me como o "fusca" é conhecido na 
Franca. O anúncio diz que o veículo 
satisfaz as exigências de 140 países 
diferentes, onde o Volks é vendido. E 
para convencer os potenciais compra-
dores, enumera seis modificações fei-
tas por exigências de alguns países: 
• Alemanha: dispositivo anti-po-
luidor. Elimina a maior parte dos rs tóxicos 

Estados Unidos: para-brisa 
côncavo. Distanciado do rosto do 
motorista, oferece maior segurança 
em caso de batida 
• Estados Unidos: luzes traseiras 
maiores. Permitem uma melhor visi-
bilidade de noite , 
• Inglaterra:, volante retrátiL Evita o 
esmagamento da caixa toráxica em 
caso de choque 
• Hungria: dispositivo anti-roubo 
reforçado. Evita o trancamento aci-
dental da direção 
• França: Espelho retrovisor 
externo. Permite uma melhor visibili-
dade pela esquerda. 

O anúncio não esclarece se o 
Brasil, atualmente responsável por 
27% de todos os Volks tipo "besou-
ro" fabricados no mundo, está in-
cluindo entre os 140 países mencio-
nados. Mas se for esse o caso - o que 
seria mais que normal tratando-se de 

um anúncio do grupo Volkswagen 
e tem no Brasil sua segunda maior 
brica - a propaganda no mínimo 

peca por uma grosseira imprecisão. 
Dos seis dispositivos mencionados, 
somente um — o espelho retrovisor 
externo - existe nos 1.800.00 volks 
daquele tipo que circulam atualmente 
no país. É tudo indica que o proble-
ma pode seguramente ser exüapolado 
para os veículos de outras marcas. 
Em longa reportagem sobre o assunto 
realizada no ano passado, o Jornal do 
Brasil mostrou que cerca da metade 
dos automóveis entregues ao público 
pelas fábricas brasileiras, apresentam 
perigosos defeitos potenciais, sobre-
tudo no sistema de freio e suspensão, 
além de não possuírem os dispositi-
vos de segurança já normais em mui-
tos países. 

O número de acidentes de auto-
móveis no Brasil reflete as deficiên-
cias mecânicas dos veículos. Segundo 
o DNER, para cada grupo de 10 mil 
veículos que trafegam no Brasil, ocor-
rem 33 mortes por ano. Nos Estados 
Unidos, para igual número de veí-
culos, ocorrem 5,3 mortes; na 
França, 10,9; na Itália 11,6: na Ale-
manha 13,8. O DNER também revela 
que os acidentes automobilísticos já 
fizeram no Brasil mais de 4 milhões 
de mutilados. E foram causados prin-
cipalmente pela imprudência dos mo-
toristas e pelas deficiências estrutu-
rais dos carros. Um tipo de morte 
muito comum no país é a causada pe-
lo esmagamento da caixa toráxica do 
motorista em conseqüência do impac-
to. Esse risco poderia ser praticamen-
te eliminado se os carros nacionais — 
inclusive o volks - tivessem os mes-
mos dispositivos de segurança do 
"Coccinelle" vendido pela Volkswa-
gen alemã na França. 

Pare-brise bombé. 
Eloigné du viSbge 

du conductor, 
offre pius de sécurité 

en cas de choc 

Antivol renforcé. 
Evite le blocoge 

ALLEMAGNE 
Dispositif 

Supprime io plus 
gronde partie 

des goz toxiques. 

«ne meilleure visibilité 
de nuit. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANGurrera 
Votant rétractable. 
Evite l'enfoncement 

de lo cog* thorocique 
en cos de choc 

La Coccinelle répond maintenant aux normes 
de sécurité exigées dans 140 pays. 

Parce que la Coccinelle est vendue dans 140 pays. 
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ndependentemente do ponto em 

que se encontram as conversa-
ções entre Kissinger e Le Duc Thó, é 
quase certo que o seu andamento será 
prejudicado pelas notícias que aqui 
têm chegado dando conta das milha-
res de detenções verificadas no 
Vietnã do Sul desde o dia das nego-
ciações do Projeto de Acordo, 17 de 
outubro; acrescentam ainda essas fon 
tes que milhares de outras pessoas são 
sumariamente executadas por serem 
encontradas em seu poder bandeiras 
da FNL, Frente Nacional de Liberta-
ção. Durante as últimas semanas, es-
sas notícias têm sido enviadas por 
círculos neutralistas, católicos e bu-
distas, ou trazidas por estudantes de 
Saigon que chegam a Paris. No dia 10 
de novembro, um consultor especial 
do presidente Thieu, Hoang Duc Nhe, 
teria declarado a jornalistas, em 
Saigon, que, somente nos primeiros 
dias de novembro, 50.000 pessoas ti-
nham sido presas, como parte de um 
plano para intensificar a eliminação 
de qualquer oposição política em po-
tencial nas areas controladas por 
Saigon após o cessar-fogo. 

No dia 3 de dezembro, o Governo 
Revolucionário Provisório (GRP) pu-
blicou uma Declaração, acusando o 
regime de Saigon de desfechar uma 
campanha de "crueldade sem prece-
dentes" contra quaisquer parcelas da 
população, ou indivíduos, que falas-
sem de "paz e concórdia nacional" — 
os termos-chaves do Projeto de Acor-
do destinado a pôr fim à guerra. Os 
presos, segundo a Declaração, "são 
muitas vezes mutilados ou simples-
mente liquidados". Em 1971, quando 
surgiram as perspectivas de uma nego-
ciação de paz, o regime de Thieu, se-
gundo a Declaração do GRP, seguiu 
os conselhos norte-americanos e tra-
çou um plano destinado a criar "me-
didas enérgicas mas discretas contra 
os presos políticos que se recusassem 
a aderir à causa de Thieu. Em outras 
palavras, o plano era matar os presos 
secretamente, de modo a não encon-
trar dificuldades após um eventual 
cessar-fogo e a libertação dos prisio-
neiros. 

"Após a divulgação do Projeto de 
Acordo em outubro de 1972, conti-
nua a Declaração, "Thieu promulgou 
uma série de decretos-leis fascistas 
impondo a pena de morte ou a prisão 
perpétua a todo aquele que se presu-
misse ser "vietcong" ou "pro-viet-
cong" - ou seja, a todos os patriotas 

Thieu prepara a paz : 
massacre no Vietnã 

'Após a divulgação do Projeto de Acordo, em outubro de 
1972, Thieu promulgou uma série de decretos-leis 

fascistas impondo a pena de morte ou a prisão perpétua 
a todos os patriotas que são a favor da paz../' 

Wilfed Burchett escreve, de Paris, para OPINIÃO. 

que são a favor da paz e concórdia 
nacional ou que falem a favor do Pro-
jeto de Acordo, ou mesmo que indi-
quem a mais leve atitude crítica à di-
tadura pessoal de Thieu. Em menos 
de um mês, foram feitas dezenas de 
milhares de investidas, tanto nas áreas 
rurais quanto urbanas, e milhares de 
pessoas de todas as idades, homens, 
mulheres, velhos, até mesmo repre-
sentantes do governo de Thieu, foram 
mortos sumariamente..." 

Para quem tem acompanhado o 
desenrolar dos acontecimentos no 
Vietnã, a atmosfera que se seguiu à 
publicação do Projeto de Acordo nas 
areas controladas pelo regime de 
Saigon, é extremamente parecida 
com aquela que se seguiu à assinatura 
dos Acordos de Genebra de 1954, 
sob o regime de Ngo Dinh Diem As 
exigências de que os Acordos fossem 
cumpridos rapidamente passaram a 
ser encaradas como "crime" e milha-
res e milhares de pessoas - inclusive 
Nguyen Huu Tho, hoje presidente da 
FNL, e muitos dos atuais membros 
do GRP - foram encarcerados por se-
rem a favor dos Acordos. A polícia 
de Saigon dispersou à bala uma mani-
festação em homenagem aos Acordos 
de Genebra, que exigia a libertação 
de todos os presos políticos. Para o 
povo sul-vietnamita, que há tanto 
tempo se habituou a sofrer, o que está 
acontecendo hoje deve parecer uma 
virada cruel nas suas esperanças de 
paz e reconciliação, aspirações que já 
se tornaram "palavrões . 

Enquanto Thieu conquista as 
manchetes com suas exigências de re-

tirada dos "300.000 soldados norte-
vietnamitas", vai paulatinamente au-
mentando o número de presos nas 
suas prisões e campos de concentra-
ção, até atingir um número que o 
GRP denuncia ser de 300.000 indiví-
duos, muitos deles condenados à 
morte. 

"Foram estabelecidas listas para 
os milhares de presos políticos," con-
tinua a Declaração, "que são assina-
lados por prioridade de execução an-
tes que o cessar-fogo entre em vigor. 
Na província de Hau Nghia (a noroes-
te de Saigon), os prioritários nessa lis-
ta da morte representam 40% do to-
tal dos presos. Os termos legais para 
detenção, foram arbitrariamente pro-
longados em todas as prisões, intensi-
ficou-se barbaramente a pratica da 
tortura e os massacres... Sob o pre-
texto de transferir presos de um pre-
sídio para outro, muitos deles são se-
cretamente assassinados..." 

A Declaração conclui com um 
apelo às organizações democráticas 
de todo o mundo para que "protes-
tem e ajudem ativamente o povo viet-
namita a recuperar sua liberdade e 
salvem as vidas de centenas de milha-
res de filhos do povo vietnamita en-
carcerados nas prisões e campos de 
concentração do regime Saigon-
EUA". A confirmação posterior dos 
fatos descritos na Declaração, veio no 
próprio dia em que esta foi publica-
da, com a promulgação de outra série 
de decretos em Saigon, condenando à 
morte pessoas culpadas de divulgar 
"informações falsas sobre a situação 
atual" e criando "medidas especiais" 

a serem adotadas pelos tribunais mili-
tares em casos de crimes referentes a 
documentos de identidade" oficial-
mente destinados a visar os soldados 
que "desertem" após o cessar-fogo, 
mas visando, na realidade, a todas as 
pessoas que não estejam legalmente 
registradas como moradores das áreas 
controladas por Saigon. Daí se con-
clui que, do ponto de vista de Thieu, 
não haverá qualquer "paz" ou "con-
córdia nacional", mas uma guerra a 
:er perpetrada peia polícia e pelos tri-
bunais militares ate que tenham sido 
liquidados todos aqueles que Thieu 
considera seus adversários. 

Se essas medidas vampirescas já 
estão sendo aplicadas nas areas consi-
deradas sob controle de Thieu, pode-
se ter uma pequena idéia da extensão 
dos "rios de sangue" que correriam se 
o seu aparelho policiaí-müitar conse-
guisse penetrar nas áreas controladas 
pela FNL. Sob os atuais decretos-leis, 
toda e qualquer pessoa que ali viva, é 
criminosa, e as únicas punições são a 
pena de morte ou prisão perpétua. 
Quando não só membros do exército 
e da administração de Saigon, mas 
também seus parentes, são presos, 
torturados e assassinados por terem 
pronunciado as palavras "paz e con-
córdia nacional", o destino daqueles 
que serviram à administração da FNL 
pode muito bem ser imaginado. É pe-
dida a pena de morte ate para alguém 
que tenha mantido relações comer-
ciais com as áreas controladas pela 
FNL. "Temos <jue exterminar os co-
munistas até o ultimo antes de poder 
ter paz," anunciou Thieu num discur-

so, a 12 de outubro, dias antes, por-
tanto, das negociações que levaram 
ao Projeto de Acordo. 

Perante esta situação, pode-se 
compreender com lucidez como são 
justas as exigências da República De-
mocrática do Vietnã (RDV) e do 
GRP, para que Thieu seja afastado 
antes de se poder criar uma paz real 
no Vietnã. O ditador de Saigon está 
preparado para exterminar centenas 
de milhares, milhões se fôr necessá-
rio, de seus compatriotas para se po-
der manter no poder. E o presidente 
da maior potência do mundo incita-o 
a fazê-lo - essa, sim, é a grande humi-
lhação do presidente Nixon, e não as 
exigências justas das delegações da 
RDV e do GRP. 

No momento em que escrevo, na-
da se sabe do que está acontecendo 
na atual sessão de conversações entre 
Kissinger e Le Duc Tho, mas os cor-
respondentes que têm feito a cober-
tura das conversações de Paris desde 
há quatro anos, estão estupefactos 
com o otimismo sem precedentes que 
vem sendo alimentado pela delegação 
dos EUA, acrescentado às "deixas" 
de Saigon sobre a possível assinatura 
do Acordo a 15 de dezembro. Suspei-
ta-se de que isso é uma preparação 
para depositam culpa por esperanças 
perdidas na porta da delegação de 
Hanói. 

"Nós somos totalmente favoráveis 
à negociação* da paz", declarou-me 
Xuan Thuy, chefe da delegação da 
RDV, "mas não temos ilusões. Esta-
mos preparados com a caneta em 
uma mão e um rifle na outra." Essa 
mesma idéia foi expressa num edito-
rial do principal jornal de Hanói, 
Nhan Dan, à vespera da retomada das 
conversações: 

"Todos os setores de nossas força® 
armadas estão em seus postos de 
combate, com a firme determinação 
de castigar merecidamente quaisquer 
novas aventuras militares do inimigo. 
Os EUA não podem estar esperando 
obter através de negociações aquilo 
que não conseguiram obter no campo 
de batalha... As forças patrióticas do 
Vietnã do Sul, longe de enfraqueci-
das, podem atacar com mais força 
ainda, avançar mais em suas posições, 
estão mais sólidas do que jamais esti-
veram. . ." O ataque com foguetes ao 
aeroporto de Saigon no dia 6 de de-
zembro, destruindo aviões e depósi-
tos de combustível, foi um aviso de 
que estas palavras não são vazias. 

Uruguai: 
a vigília 

das armas 
Por enquanto, um golpe de Estado não parece 

iminente no Uruguai. Bordaberry fez concessões 
aos militares em todos os pontos importantes 

e elaborou o orçamento do próximo qüinqüênio 
de acordo com os seus desejos. Os efetivos 

do exército vão ser duplicados. 
Relato de Cristopher Roper, dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Guardian. 

« p consideravelmente mais frio em 
E t Montevideo que em Buenos Ai-

res, embora se possa voar de ca para 
lá em 20 minutos. Os ventos políticos 
sopram igualmente mais gélidos na 
margem esquerda do rio da Prata. 

Fora os militares, uns poucos ul-
traconservadores e os comunistas da 
linha pró-Moscou, quase todo mundo 
está feliz na Argentina com a volta de 
Perón - o fato abriu numerosas pos-
sibilidades, sempre estimulantes ainda 
que nem sempre desejáveis. Os uru-
guaios se sentem atolados num roda-
moinho político estagnado, do qual 
não há saídas óbvias. 

Tomando café num dos enormes e 
melancólicos bares que cercam a Pla-
za de la Independencia, ouvi três ho-
mens discutindo furiosamente a reŝ  
peito da última crise política: "Não é 
nada mais que uma luta entre gene-
rais ambiciosos e criadores de gado 
gananciosos - e o povo que se dane". 

Quem assim falava não era um re-
volucionário ruidoso mas um advoga-
do nitidamente conservador que vo-

tou nas eleições de novembro no Se-
nador Wilson Ferreira Aldunate, uma 
das figuras centrais da crise institucio-
nal uruguaia. 

Em abril, as forças armadas torna-
ram-se voz ativa na política uruguaia, 
quando o presidente Bordaberry foi 
forçado a voltar-se para elas para pe-
dir ajuda durante o prolongado con-
fronto com os Tupamaros. Hoje, ele 
tem tanto poder quanto a rainha tem 
na Inglaterra — e probabilidades cada 
vez menores de reter seu cargo por 
muito tempo. 

Por enquanto, um golpe de estado 
não parece iminente por várias ra-
zões. Em primeiro lugar, Bordaberry 
fez concessões aos militares em todos 
os pontos importantes, exonerando 
ministros, entregando suas bases polí-
ticas para serem investigadas por Tri-
bunais militares, e elaborando o orça-
mento do próximo ano de acordo 
com os desejos dos militares. 

O Uruguai opera com orçamentos 
qüinqüenais que valem para um pla-
nejamento a longo prazo. O novo or-

tamento que cobre os anos de 
973-1977, estipula a duplicação dos 

efeitos do exército de 9 para 18 mil 
homens. Quando isto se realizar, o 
exército devera se sentir muito mais 
seguro e mais bem colocado para as-
sumir a direção do pais. 

Enquanto isso, o exército está sa-
tisfeito que um soldado raso recebe 
salários melhores que uma professora 
primária ou um funcionário, com ca-
sa e comida grátis. 

Uma outra razão para o adiamen-
to é que o comandante em chefe do 
exército, GaL Cesar Martines, é con-
trario à ideia de um golpe militar, 
mas restam muito poucos oficiais le-
galistas, e Martinez deve ser reforma-
do em janeiro. E, último argumento, 
os militares hesitam em dar um golpe 
altamente impopular. Por isso, os ge-
nerais estão procurando popularidade 
de duas maneiras. 

Por um lado, eles estão usando in-
formações fornecidas pelos seus pri-
sioneiros Tupamaros para expor a 
corrupção dos políticos civis e dos 
empresários. Por outro, eles estão 
permitindo que a situação geral se de-
teriore, não dando apoio construtivo 
ao governo que eles controlam, acre-
ditando que quando eles tomarem a 
direção, qualquer mudança será bem 
recebida. 

Quanto às suas atividades, eles 
prenderam Dr. Jorge Batlle - atual-
mente fora da prisão sob fiança, en-
quanto seu caso está sendo julgado —. 
que foi o candidato à presidência nas 
eleições de novembro do ano passa-
do, e que controla importante setor 
do Partido Colorado, cujo apoio é vi-
tal ao Presidente no Congresso. 

Batlle foi acusado de insultar as 
forças armadas, mas seus "insultos" 
foram inspirados no conhecimento 
de que os militares estavam reabrindo 
uma antiga investigação referente a 
acusações de que Batlle e outros ti-
nham feito fortuna graças à desvalori-
zação da moeda em 1968. 

As medidas militares contra o Se-
nador Ferreira Aldunate precisam ser 
compreendidas de outro modo. Fer-

reira foi o candidato do Partido 
Blanco na eleição de novembro e 
obteve muito mais votos que qual-
quer outro candidato. Bordaberry es-
tá tentando agravar o conflito militar 
com ele para desviar a atenção dos 
militares dos líderes Colorados. 

Mas o fato é que por trás da inves-
tigação sobre a revelação de Ferreyra 
de um documento secreto à impren-
sa, existe um alvo maior — um Presi-
dente anterior, Jorge Pacheco Areco. 
Pacheco Areco, atual embaixador 
uruguaio na Espanha, é acusado por 
muitos urugaios — de direita ou de 
esquerda - como responsável pela la-
mentável situação econômica e políti-
ca do país. E alguns dos homens mais 
ambiciosos nas forças armadas acredi-
tam que, se eles pudessem ganhar os 

"Fui acordado às 2 
da madrugada por 

policiais de 
metralhadora em punho. 

Botaram-me de mãos 
para o alto, 

encostado à parede". 

louros por terem contribuído para 
derrota de Pacheco, conseguiriam a 
popularidade que precisam 

Entretanto, muitas coisas pode-
riam precipitar o fim do reinado de 
Bordaberry. Em primeiro lugar, há 
uma crescente consciência de que os 
Tupamaros não estão mortos, mas 
apenas convalescendo. 

As prisões continuam, e há cerca 
de 4 mil suspeitos presos incomunicá-
veis, em prisões especiais, mas há uma 
impressão no exterior de que as for-
ças armadas não estão sabendo lidar 
com o problema. 

Eu fui acordado, as duas horas da 
madrugada, por policias de metralha-
dora em punho. Bo taram-me de mãos 
para o alto, encostado à parede, en-
quanto revistavam o quarto e mani-

festavam seu horror pelo meu gosto 
em matéria de livros. Mas não conse-
guiram me incriminar e só pude ima-
ginar que tenha sido minha barba o 
que atraiu a atenção de algum espião 
da polícia. Disse-lhes que os verdadei-
ros Tupamaros não usam barba. 

Há muitos sintomas da nova pre- I 
sença política das forças armadas. 3 
Um deles, é o fato da identidade de 
generais anteriormente desconhecidos 
ser agora bem conhecida e avidamen-
te discutida. 

Os ambiciosos criadores de gado 
não são tão facilmente distingüiveis. 
Contudo, não sê  trata, provavelmente 
de uma coincidência o fato do presi-
dente Bordaberry ser um importante 
proprietário de terras e criador de ga-
do. Os criadores de gado, tanto no 
Uruguai como na Argentina, parecem 
não sé considerar parte integrante dos 
problemas do dia a dia do país. 

Se eles puderem ganhar mais di-
nheiro contrabandeando seu gado pa-
ra o Brasil em vez de vendê-lo no 
país, eles o fazem Há até casos bem 
documentados sobre fazendeiros que 
mandam seu rebanho ser tosquiado 
no Brasil para se beneficiarem da taxa 
de câmbio mais favorável. 

No momento eles estão armaze-
nando rapidamente, conscientes de 
que o peso está se desvalorizando a 
uma taxa de 4% ao mês. Parte do seu 
conflito com o exército está no fato 
de que eles sempre dirigiram o país e 
que, com as forças armadas no poder, 
o sistema poderia ser conduzido num 
sentido que não mais atendesse exclu-
sivamente aos seus interesses. 

Tanto generais como criadores de 
gado vivem bem, tendo seus níveis de 
vida protegidos por aumentos de salá-
rios ou freqüentes desvalorizações do 
peso. Mas o declínio do nível de vida 
do povo uruguaio pode ser deduzido 
a partir do fato de que tanto as im-
portações como as exportações, apre-
sentam uma baixa de cerca de 50 mi-
lhões de dólares, comprado com os 
níveis de 1951 a 1955, o que repre-
senta um declínio de 20% de uma 
moeda já desvalorizada. yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA
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O PARTIDO LIBERAL APROVEITOU A POPULARIDADE DE TANAKA 

0 Japão muda devagar 
Setenta e três milhões de japone-

ses estavam inscritos para votar 
nas eleições de domingo passado para 
renovação da Câmara dos Represen-
tantes. A Câmara anterior tinha sido 
dissolvida pelo primeiro-ministro Ka-
kuei Tanaka, quatro meses depois de 
subir ao poder. O premier quer con-
solidar sua autoridade e relançar o seu 
partido, aproveitando-se da populari-
dade que ganhou com a rapidez e o su-
cesso de sua iniciativa para renovar re-
lações diplomáticas com a China, e 
com o rejuvenescimento e o dinamis-
mo que marcam a ação do novo 
governo (pelo menos conforme ele 
mesmo anuncia). 

Nas últimas eleições, em 1969, o 
seu Partido Liberal Democrata havia 
obtido 300 lugares na Câmara, que 
tem 486 representantes, número re-
corde devido ao sucesso do antigo 
premier Sato em conseguir dos Esta-
dos Unidos a restituição de Okinawa. 
Os socialistas, continuando sua que-
da, tinham descido para 90 lugares, 
perdendo 50. O Çomeito, partido de 
inspiração budista, ganhou 47 luga-
res. O Partido Democrata Socialista 
(socialistas dissidentes moderados) 
obteve 32; os comunistas 14; e o res-
to ficou com os independentes. 

Apesar de sua forte maioria, o 
partido governamental, que está no 
poder ha 25 anos, estava gasto e es-
derosado no fim do "reinado" dema-
siado' longo (8 anos) de Sato. O pro-
blema, nas atuais eleições, era saber 
se Tanaka conseguiria pelo menos re-
ter sua força atual no parlamento. Os 
pontos fortes do primeiro-ministro e 
do seu partido na campanha eleitoral 
foram, quanto à política externa, a 
reconciliação sino-japonesa, e quanto 
à política interna, o plano de equipa-
mento territorial. A abertura de em-
baixadas em Pequim e Tóquio pode 
ser anunciada para o início do ano 
que vem, ou, o mais tardar, para a 
próxima primavera. Quanto ao equi-

Robert Guillain 

pamento territorial, o programa se 
propõe, tardiamente, modernizar e 
industrializar o interior japonês que 
olha para o Norte e para o mar do 
Japão, diante da Sibéria: a metade do 
pais esquecida e descuidada durante 
ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA boom industrial das regiões banha-
das pelo Pacífico. 

A popularidade de Tanaka com 
plicou a tarefa dos quatro partidos de 
oposição. Eles denunciam a manuten-
ção da aliança com os Estados Unidos 
e o novo plano de rearmamento. Em 
política interna, criticam o plano de 
equipamento territorial, qualificando-
o de improvisado e afirmando que ele 
irá poluir as regiões ainda poupadas 
por essa praga, e ainda agravara uma 
especulaçao imobiliária escandalosa. 
Os verdadeiros problemas do povo, 
segundo a esquerda, são aqueles que 
constituem o outro lado do milagre 
japonês: poluição, inflação, insufi-
ciência da previdência social e das 
condições de vida, etc. 

O dinheiro representou, na cam-
panha atual, mais do que em todas as 
outras, um papel que poderia parecer 
escandaloso em qualquer outro país. 
A direita, financiada pelo grande ca-
pital, gastou somas fabulosas para ele-
ger seus candidatos. Para um bom nu-
mero de candidatos liberal-democra-
tas a eleição terá custado cerca de 
100 milhões de ienes (cerca de 2 mi-
lhões de cruzeiros). O partido gover-
namental deu a cada um dos seus 331 
candidatos oficiais cerca de 6 milhões 
de ienes (cerca de 120 mil cruzeiros). 
O candidato a deputado foi financia-
do, mais generosamente ainda, pelo 

chefe da facção a que pertence no 
partido, o que lhe pode proporcio-
nar até 10 milhões de ienes (cerca 
de 200 mil cruzeiros). Muitos depu-
tados ou candidatos receberam, a 
t í t u lo individual, subvenções das 
grandes empresas. 

A esquerda é muito menos rica, o 
que explica em parte por que ela nun-
ca assumiu o poder neste quarto de 
ãéculo. 

Este país atravessa provavelmente 
um dos mais importantes momentos 
da segunda metade do século. Sua 
força econômica é tão grande que, 
apesar de seus problemas internos, ele 
vai retomar, com novas energias, seu 
crescimento e sua expansão. Um no-
vo tipo de primeiro-ministro toma as 
alavancas de comando, mais jovem, 
mais dinâmico que seus predecesso-
res, menos ligado ao establishment. 

De qualquer maneira, se Tanaka é 
popular junto a um eleitorado muito 
informe no conjunto, e de um nível 
de educação em rápida ascensão, é 
que os japoneses esperam, afinal, ao 
elegê-lo, um governo capaz de domi-
nar a formidável potencia econômica 
nipônica, em lugar de ser dominado 
por ela, de atenuar as depredações 
que essa potência causa no interior, e 
também de prever os choques perigo-
sos que a ameaçam no terreno das re-
lações econômicas exteriores. 

A política externa também põe o 
país diante de uma situação nova. O 
Japão se reconciliou com a China e 
prevê, para um pouco mais tarde, re-
lações com o Vietnã do Norte e a. Co-
réia do Norte, e também com as me-
tades Sul desses países. De certa ma-
neira, ele está preparando um afrou-
xamento dos* laços que o prendem 
aos Estados Unidos. Uma parte im-
portante do eleitorado aprova essas 
mudanças. A esquerda terá sabido 
aproveitar-se dessa nova orientação, 
que ela reclamou tanto tempo, para 
ganhar alguns votos? 

Os irlandeses votaram "sim", ape-
sar de 50% de abstenção, no plebiscito 
realizado, na semana passada, sobre 
duas modificações da Constituição. A 
primeira implica numa modificação 
do estatuto da Igreja Católica, que 
deixará de ser a religião da "grande 
maioria dos cidadãos', em outras pa-
lavras, deixará de ser a religião oficial 
e privilegiada. A segunda se refere à 
diminuição da maioridade eleitoral de 
20 para 18 anos. Como frisam os 
meios governamentais, a primeira mo-
dificação é "um gesto de reconcilia-
ção" entre as diferentes comunidades 
religiosas da República. 

O próprio cardial Conway, primaz 
da Irlanda, afirmou que "não derra-
maria nem uma lágrima" sobre o 
abandono do estatuto especial de sua 
Igreja. Para outros, no entanto, a 
emenda é apenas um primeiro passo 

Sentimentalmente solidárias com 
a luta levada a cabo pela minoria ca-
tólica do Norte, e por muito tempo 
obrigadas a desculpar-se pelos exces-
sos do IRA, as autoridades da Repú-
blica da Irlanda acabam de adotar dis-
positivos repressivos que nenhum go-
verno britânico ousou sequer conce-
ber. O IRA, que não foi interdidato 
em Londres, é agora ilegal em Dublin, 
onde, para combatê-lo melhor, foi 
abandonado o sacrossanto princípio 
jurídico segundo o qual a acusação é 
obrigada a apresentar provas. Se 
Heath se aborrecesse com a BBC, ja-
mais poderia exigir a demissão em 
massa de seus dirigentes, como Lynch 
acaba de fazer com a rádio-televisão 
irlandesa. 

É com satisfação que Londres vê 
os ex-"rebeldes", fundadores da Re-
pública da Irlanda, perseguirem — nu-
ma repetição das mutações já consta-
tadas em muitos outros lugares - os 
extremistas que recorrem ao terror. 
No entanto, é particularmente a ra-
zão de Estado que explica a atitude 
das autoridades de Dublin: Lynch se 
preocupa menos em facilitar a tarefa 
de Heath em Belfast, do que em pre-

para uma sociedade de tolerância à 
moda inglesa, sueca, americana e até 
"russa . Os padres progressistas 
acham que o país está precisando não 
de uma emenda mas de uma nova 
Constituição que, contrariamente à 
de 1937, institua a completa separa-
ção entre Igreja e Estado, e se omita 
sobre certos capítulos da vida fami-
liar que, atualmente, tornam ilegais o 
divórcio e a limitação da natalidade. 

O plebiscito irlandês, ao mesmo 
tempo que traduz Soa vontade para 
com o Ulster (Irlanda do Norte ingle-
sa e de maioria protestante), ocorre 
paralelamente a medidas repressivas 
contra os rebeldes do IRA (Exército 
Republicano Irlandês), que luta no 
Norte contra o domínio britânico e a 
maioria protestante e, até o momen-
to, tinha encontrado tolerância e hos-
pitalidade no Siü. 

servar a unidade e coesão nacionais. 
Lança sua polícia, seu exército, seus 
magistrados, contra um movimento 
cuja atividade ele tolerou durante 
muito tempo, mas que agora não po-
de mais controlar. 

Será, como diz o Times, uma de-
monstração da "força da nação"? Pe-
lo menos é a prova de que o "proble-
ma irlandês" só pode ser resolvido 

r um acordo geral entre Londres, 
lfast e Dublin. Quando, alguns me-

ses atrás, Harold Wilson - agora, na 
oposição, e por isso com mais Uberda-
de de movimentos - discutiu aberta-
mente a possibilidade de uma reunifi-
cação da ilha, deu mostras de imagi-
nação política. Embora hoje conde-
nado por sua violência cega e seus ex-
cessos, o IRA, como tantos outros 
movimentos "subversivos", teria sido 
o responsável pela abertura do cami-
nho para essa evolução. Embora suas 
posições ainda estejam distantes, 
Londres, que já perdeu cem soldados 
desde o início do ano, Belfast, sa-
queada a ferro e fogo, e Dublin, dila-
cerada por uma repressão inédita, 
irão fazer o possível para negociar 
uma solução que ponha fim ao drama 
irlandês. 

A guerra contra o IRA 

FAMOSO ECONOMISTA AMERICANO REVÊ A CHINA DE HOJE 

Uma terra diferente zxvutsrponmlihgfedcbaVUTSQPONMLJIHFEDCBA

Convidado pela Universidade de 
Pequim, o célebre economista a-

mericano Vassily Léontieff, passou re-
centemente duas semanas na China, 
onde não tinha voltado desde sua visi-
ta em 1929. Nessa época, ele tinha 
participado da organização das estra-
das de ferro chinesas. Não foi sem pra-
zer ou sem emoção que ele pôde via-
jar sobre os trilhos que ele mesmo 
tinha traçado há quarenta e três anos. 

Suas anotações de viagem sao ain-
da mais preciosas se se levar em conta 
que Léontieff, de origem russa e refu-
giado nos EUA há mais de 25 anos, 
não pode ser considerado suspeito de 
particular simpatia para com regimes 
comunistas. 

Vassily Léontieff é um dos econo-
mistas mais importantes de nossa 
época. Sua teoria das "matrizes de re-
lações interindustriais" serve hoje de 
base a toda a nossa contabilidade na-
cional 

O que mais surpreendeu Léontieff 
em sua viagem à China, foi que este 
país de setecentos, talvez mesmo oi-
tocentos milhões de habitantes, não 
conhece a miséria. Quando se está fa-
miliarizado com o espetáculo atroz 
que oferecem as multidões de desem-
pregados esfomeados existentes nas 
monstruosas megalópolis do Terceiro 
Mundo, essa ausência de miséria no 
maior país da Ásia ganha proporções 
de extraordinário. 

"Os entrepostos, diz Léontieff, es-
tão sempre bem-abastecidos de legu-
mes, de carne, de peixe, etc., de teci-, 
dos, inclusive de tecidos sintéticos. 
São raros os produtos que ainda estão 
sendo racionados". E essa liberdade 
de transação, segundo Léontieff, se 
estende às operações de câmbio, pois 
é mais fácil trocar yuan em dólar, em 

Pequim, do que francos em dólar, em 
Paris. 

O povo come bem, muito bem 
mesmo. Não há mais fome na China, 
pelo menos desde há dez anos. De ca-
da cinco colheitas, duas são excelen-
tes, duas médias e uma desastrosa. Os 
planejadores fazem estoques durante 
os anos das vacas gordas, prevendo a 
escassez dos anos das vacas magras. 

A observação que Léontieff consi-
dera a segunda em importância, diz 
respeito à disparidade de rendas na 
China, que considera bem pouco 
acentuadas: "Em qualquer organiza-
ção - comuna agrícola, empresa in-
dustrial ou administração - o salário 
mais alto nunca ultrapassa o do salá-
rio mais baixo. E tomando a China 
como um todo, apesar das diferenças 
entre as regiões e, especialmente, en-
tre a cidade e o campo, as disparida-
des de salários são de 1 para 4 ou de 
1 para 5". 

O economista americano calcula a 
renda média por habitante da China 
emUSJ 130 a 150. "Para um norte-
americano ou para um francês, seria 
impossível viver com renda tão bai-
xa . Porém, esses números nada signi-
ficam se não forem traduzidos em po-
der aquisitivo. Léontieff dá o exem-
plo da bicicleta: ela equivale ao auto-
móvel nos EUA e preenche as mes-
mas funções. Ora, o preço de uma bi-
cicleta na China corresponde a três 
meses de salário e um automóvel nos 

EUA corresponde a seis meses de sa-
lário. O poder aquisitivo em termos 
de produtos alimentícios e vestuário 
também é bem razoável, tanto mais 
que os preços são estáveis e, às vezes, 
chegam mesmo a baixar. Quando de 
sua visita, por exemplo, o preço dos 
serviços de assistência médica foi re-
duzido pela metade. 

Diz ainda o economista que as 
comparações internacionais das ren-
das são falseadas, uma vez que não se 
leva em conta a redistribuição dessas 
rendas. Se fosse feita uma "volta ao 
mundo da miséria" e se fossem feitas 
comparações, país por país, entre as 
fatias da redistribuição e seu poder 
aquisitivo, a China - afirma Léon-
tieff - chegaria sem dúvida em pri-
meiro lugar, à frente do Japão, da 
França, e até mesmo dos EUA. 

O ritmo de trabalho, naturalmen-
te, é duro: seis dias por semana, oito 
horas por dia, inclusive nas escolas e 
universidades. E na agricultura, evi-
dentemente, que ainda representa a 
ocupação de cerca de 80% da popula-
ção chinesa. A tecnologia empregada, 
segundo Léontieff, é muito primitiva, 
quase medievaL "As técnicas moder-
nas (adubos químicos, tratores) são 
introduzidas lentamente, com pru-
dência. Mas as atividades rurais, ainda 
que obsoletas em termos técnicos,' 
são importantes. Numa comuna que 
visitei, a 200 quilômetros de Xangai, 
a pequena industria - cestas, adubos, 

maquinaria agrícola, lâmpadas - ocu-
pava 25% da mão-de-obra e era res-
ponsável por 50% da renda. 

"Sem dúvida, estas atividades te-
riam uma maior rentabilidade se fos-
sem exercidas numa das grandes cida-
des industriais chinesas. Mas o fato de 
serem no campo, permite evitar o 
êxodo rural. A industria deve vir ao 
encontro da mão-de-obra, e não o 
contrário. E é um processo perfeita-
mente racional", observa Leontieff. 

Temos assim um exemplo da lógi-
ca do desenvolvimento chinês: pleno 
emprego da mão-de-obra no local on-
de ela se encontra, através de técnicas 
que utilizam grande quantidade de 
mão-de-obra, o que poupa o capital 
{capital savings). Sabe-se que na maior 
parte dos países do Terceiro Mupdo 
o processo é precisamente o inverso 
e, portanto, muito mais capitalístico, 
o que explica parcialmente as enor-
mes crises de desemprego que esses 
países atravessam. Isso se deve igual-
mente ao fato de que os chine-
ses não trabalham unicamente pa-
ra as gerações futuras, mas também 
para as atuais. "Nós, economistas oci-
dentais, fazemos uma distinção entre 
bens públicos c bens privados: uma 
distinção quase teológica. Nós acredi-
tamos que o bem privado se gera atra-
vés de si mesmo. Se um empresário 
vai à̂  falência, o problema é dele. Ele 
é o único responsável. O mesmo não 
ocorre, porém, com os bens públicos. 
Quando uma falência atinge os bens 

públicos, os efeitos são infinitamente 
mais graves e ela desmoraliza a popu-
lação. Nessas condições, cada qual 
procura trabalhar o mínimo possível 
e aproveitar-se ao máximo do traba-
lho dos outros. Isso é humano. 

É também fundamental que o pla-
no nunca decepcione. Na China, não 
existem incentivos de ordem mate-
rial; não se procurou alimentar ilu-
sões, não se fizeram grandes promes-
sas, mas tudo o que foi prometido foi 
cumprido. 

O equilíbrio, entretanto, ainda é 
instável. A propaganda incitando ao 
trabalho é intensa. Léontieff ilustra 
a "paz social" com uma anedota ma-
ravilhosa. Ao perguntar por que um 
determinado funcionário ganhava um 
salário tão elevado, recebeu a se-
guinte resposta: "Trata-se de uma 
pessoa de raízes burguesas. Paga-
mos um salário elevado porque ele 
não compreende nada do socialismo. 
Então, para que irritá-lo? È preferí-
vel pagar-lhe um salário capitalista e 
não estragar a atmosfera de traba-
l h o . . . " 

O papel desempenhado pelo exer-
cito, diz Léontieff, é considerável. O 
exército é o mais importante dos 
"serviços sociais". Vêem-se militares 
aparando os gramados dos parques da 
cidade, trabalhando na administração 
de estações ferroviárias, nas escolas e 
nas universidades. Após os excessos 
da revolução cultural, foi o exército 
que acalmou os ânimos. 

Vassily Léontieff ficou de tal mo-
do deslumbrado com os sucessos eco-
nômicos da China, que nem se pro-
pÕe a interpretações políticas: "É cla-
ro que na China parece haver mais 
escolha de bens do que de idéias, mas 
isso não me interessa discutir . . . " 



O PRESIDENTE CHILENO DENUNCIA OS TRUSTES MULTINACIONAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A grande viagem de Allende 
NAÇÕES UNIDAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As Nações Unidas viveram, na se-
mana passada, uma de suas grandes 
jornadas, raras ultimamente, com a 
visita do presidente do Chile, Salva-
dor Allende. Tendo sido recebido, à 
entrada do edifício da ONU, pelo se-
cretàrio-geral Kurt Waldheim, 
Allende entrou numa Assembléia Ge-
ral lotada. 

No discurso, que pronunciou em 
castelhano, o presidente Allende não 
mencionou nem uma vez os Estados 
Unidos. Mais tarde, em sua entrevista 
à imprensa, frisou que o litígio entre 
o seu governo e a Kennecott Copper 
e a ITT (International Telephone and 
Telegraph) não afetam suas relações 
com Washington. No entanto, logo 
após o discurso do presidente chile-
no, calorosamente aplaudido pela 
maioria dos delegados, e pelo pú-
blico, George Bush, representante aos 
EUA na ONU, convocou a imprensa 
para dizer que seu país não pode acei-
tar a tese chilena segundo a qual lu-
cro é o sinônimo de imperialismo. 
Conforme a concepção americana, 
disse Bush, o lucro é o móvel essen-
cial do trabalho humano e, sem ele; 
nenhum progresso do nível de vida e 
possível Ele acha que o Congresso 
americano poderia deixar de votar o 
programa de assistência ao estrangei-
ro se os princípios enunciados por 
Allende viessem a triunfar. 

Eis as passagens mais significativas 
do^discurso pronunciado na ONU por 
Allende: 

• As empresas estrangeiras que 
exploraram o cobre chileno exporta-
ram, durante os últimos quarenta 
anos, mais de 4 bilhões de dólares de 
lucros, enquanto seus investimentos 
iniciais se elevavam a 30 milhões de 
dólares. 

• A nacionalização do cobre foi 
feita no estrito respeito das normas 
do direito internacional, que não há 
razão para identificar com os interes-
ses das grandes empresas capitalistas. 

• Nos estamos enfrentando for-
ças que agem na penumbra, sem ban-
deira, mas munidas de armas podero-
sas e colocadas nos mais diversos lu-
gares estratégicos. 

• Em menos de dois anos, as li-
nhas de crédito dos bancos privados 
para o Chile foram reduzidas em 190 
milhões de dólares. 

• A ITT é uma empresa cujo 
capital é superior ao orçamento na-
cional de vários país da América Lati-
na, e superior até ao orçamento de 
vários países industrializados. 

• Êm um ano, as sociedades mul-
tinacionais retiraram dos países do 
Terceiro Mundo lucros que represen-
tam remessas líquidas em seu favor 
de 1,723 bilhão de dólares, mais de 
um bilhão proveniente da América 

Latina. 
• As Nações Unidas deveriam, 

quanto antes, adotar uma carta dos 
direitos e deveres econômicos dos Es-
tados, cuja idéia foi submetida à ter-
ceira UNCTAD (United Nation Con-
ference on Trade and Development, 
Conferência das Nações Unidas sobre 
Comércio e Desenvolvimento), em 
abril último, pelo presidente do 
México, Luís Echeverria. 

MOSCOU 
Das Nações Unidas o presidente 

Allende voou para Moscou, via Argel. 
As conversações do presidente 

chileno com os dirigentes soviéticos 
deram, sem dúvida, uma nova ampli-
tude à política de cooperação entre a 
URSS e o Chile. Um acordo muito 
importante já havia sido concluído 
no verão, abrindo ao Chile um crédi-
to de 260 milhões de dólares, com 
prazo de 12 anos e juros de 2,5% ao 
ano, para a compra de bens de equi-
pamento na URSS. Por esse acordo, o 
Chile se comprometia a vender à 
União Soviética 130 mil toneladas de 
cobre por ano até 1974. O intercâm-
bio comercial entre os dois países 
passou de 800 mil rublos em 1970 
para 7,8 milhões em 1971. 

A URSS atualmente está se esfor-
çando para desenvolver suas relações 
com a América Latina sem se preo-
cupar muito com a tonalidade políti-
ca dos regimes, e o Chile só vem em 
terceiro lugar entre os parceiros co-
merciais sul-americanos da União So-
viética, depois do Brasil e da Argenti-
na. As novas relações soviético-chile-
nas se distinguem portanto, essencial-
mente, por seu caráter político privi-
legiado. 

Os limites da simpatia soviética 
para com o jovem regime chileno são 
bem nítidos. Em Moscou, faz-se uma 
diferença marcada entre Cuba, onde a 
revolução triunfou, e o Chile, onde o 
processo revolucionário está em curso 
mas não pode ser considerado como* 
acabado. A distinção deixa o Chile 
fora do campo dos países onde o so-
cialismo é considerado como estabe-
lecido e merecedor de ser defendido 
pela comunidade dos países socialis-
tas irmãos. 

MÉXICO 
Eles vieram às centenas das aldeias 

do Estado de Jaüsco. Roupas modes-
tas, grandes sombreros, rostos quei-
mados e eloqüentes, os homens com 
bigodes à Zapata. Muitos vieram a pé. 
As mulheres arrastando crianças de 
maçãs do rosto salientes e tez de aça-
frão. 

Os dois presidentes vestiram pon-
chos coloridos. Imensas bandeiras 
vermelhas estão desfraldadas. Mas 

não apenas as bandeiras do Partido 
Socialista Popular. A nota realmente 
revolucionária está também presente 
nos retratos de Emiliano Zapata, o 
homem que gritava: "A terra para 
quem a trabalha!" 

Algumas horas antes, diante dos 
estudantes e professores da Universi-
dade de Jalisco, Allende havia pro-
nunciado talvez um dos melhores dis-
cursos de sua carreira, nâ  própria 
opinião de seus amigos e fiéis que o 
acompanham nessa sua primeira via-
gem oficial ao México. Durante quase 
duas horas, sem que a atenção dimi-
nuísse um só instante, Salvador 
Allende pintou um quadro magistral 
do subdesenvolvimento, com núme-
ros, lembranças pessoais de médico 
dos pobres e a amargura de chefe de 
um Estado que retira quatro quintos 
de seus recursos de um único produ-
to, o cobre. 

Disse Allende: "Vocês são privile-
giados. Entre vocês há muitos jovens 
que já estão velhos, que só pensam 
em conquistar um diploma para asse-
gurar o seu futuro, que só pensam em 
seus próprios interesses. Mas, em nos-
sos países da América Latina, ser jo-
vem implica numa grande responsabi-
lidade. Essa juventude precisa se en-
gajar resolutamente nas lutas sociais. 
E a universidade tem que ser um fa-
tor dinâmico de progresso. A revolu-
ção não vem através das universida-
des, ela vem através das massas. São 
o? povos que a fazem, essencialmente 
os trabalhadores. 

Diante dos camponeses de El 
Ajenal, apesar de seu visível cansaço, 
o "companero" Allende se deixa ar-
rastar de novo pela sua inspiração e 

elo seu gosto de uma palavra bem 

meada. Ele lhes diz que terá os seus 
rostos diante de si quando falar na 
tribuna das Nações Unidas. Diz ainda 
que a revolução mexicana de 1910 
cavou sulcos que permitiram aos ou-
tros países da America Latina, como 
o Chile, empreender, por sua vez, 
uma reforma agrária. Cita Benito 
Juárez, Emiliano Zapata. A multidão 
prorrompe em aplausos. 

Ele lembrou sua amizade em rela-
ção a Cuba perante os dirigentes me-
xicanos, entre os quais alguns perma-
necem visceralmente anti-castristas e 
anti-comunistas. É verdade que ele 
afirmou que a conquista do poder e a 
instauraçao de uma sociedade socia-
lista eram possíveis dentro do re 'pe; 

to da legalidade. Mas suas consii era 
çÕes, suas teses, suas fórmulas, foram 
as mesmas dos estudantes mexicanos 
de 1968, massacrados na praça das 
Três Culturas numa noite de outubro. 
Por iniciativa dos próprios dirigentes 
mexicanos, o curso de revolução so-
cial e de luta contra o imperialismo 
de Salvador Allende vai ter direito de 
cidadania no México. 

O advogado do Terceiro Mundo 
Foi também um sucesso de ordem 

pessoal o de Salvador Allende, 
segunda-feira, 4 de dezembro, nas Na-
ções Unidas, que reencontrou sua 
atmosfera dos grandes dias. Orador 
de talento, profundamente convicto, 
o chefe de estado chileno já tinha 
preparado, durante sua estadia oficial 
no México, um quadro abrangendo as 
causas profundas do subdesenvolvi-
mento da maioria das nações do ter-
ceiro mundo. 

Ao denunciar as atividades das so-
ciedades multinacionais que atingem 
os interesses e, até, muitas vezes, a 
soberania dos Estados onde elas tem 
filiais, Allende jtbordou um tema que 
está no centro das relações entre as 
potências industriais e os países dos 
quais se diz, por pudor, que estão 
em vias de desenvolvimento". 

Entretanto, até hoje, este proble-
ma só foi discutido nos bastidores -
e, muito discretamente - dos encon-
tros internacionais. 

Por ocasião da 3.a sessão da Confe-
rência das Nações Unidas sobre o Co-
mércio e o Desenvolvimento^ — 
CNUCED - em Santiago, o secretario 
geral adjunto, de Seynes, assinalava 
que as discussões sobre a melhor ma-
neira de retomar a ajuda para o de-

' «envolvimento, não teriam sentido 

enquanto não se fizesse um estudo 
sincero sobre o papel exato das socie-
dades multinacionais no terceiro 
mundo. 

Henian Santa Cruz, embaixador 
do Chile em Genebra, defende a mes-
ma idéia nas reuniões do Conselho 
econômico e social. Mas hoje e o 
chefe de Estado chileno, encarregado 
de falar em nome da grande maioria 
das nações da América Latina, que 
vêm sendo espoliadas há decênios pe-
los interesses estrangeiros, quem pede 
às Nações Unidas para que tomem co-
nhecimento desta realidade. 

Advogado do terceiro mundo, Sal-
vador Allende dirige um pais que é 
também o alvo de interesses lesados 
pelas medidas de nacionalização. Em 
duas ocasiões, em 1970 e em 1971, a 
I.T.T. incitou o governo de Washing-
ton, a favorecer a derrubada da 
equipe da unidade popular que esta 
no poder em Santiago. Os documen-
tos que provam esta interferência nos 
assuntos internos do Chile foram pu-
blicados nos E.U.A. A recente ofensi-
va da Kennecott Corporation, visan-
do a asfixia econômica do Chile atra-
vés do bloqueio de suas exportações 
de cobre, e uma ilustração perfeita 
dos métodos das grandes sociedades 
que se beneficiaram no passado, de 

privilégios exorbitantes e que são, apa-
rentemente, incapazes de admitir as 
reivindicações nacionalistas dos povos 
pobres. 

A denúncia do chefe de estado 
chileno diante das Nações Unidas 
lembra a de Fidel Castro, em setem-
bro de 1960, que também desafiava o 
mau humor das sociedades norte-
americanas. Allende, porém, homem 
de muita experiência, inclinado ao 
compromisso e ao bom senso, evitou 
colocar seu conflito atual com algu-
mas grandes empresas americanas co-
mo sendo um confronto entre Santia-
go e Washington. Nem uma única vez 
citou ele os E.U.A. no seu discurso de 
segunda-feira. No entanto, a maior 
potência mundial não demonstrou 
muita gentileza com relação ao pe-
queno Chüe já que, desde novembro 
de 1970, Washington deu seu veto à 
concessão de créditos, pelo Banco 
Mundial ou por outras organizações 
financeiras internacionais. 

Allende, em Nova York, colocou, 
de modo perfeito, um dos problemas 
essenciais da atualidade. Resta saber 
se, uma vez' passado o primeiro mo-
mento de interesse, sua demonstração 
de coragem de segunda-feira passada 
irá, como outros apelos de justiça e 
bom senso, ser relegada ao esqueci-
mento. 

NIXON COLOCA NOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DEPT.o DE DEFESA UM ARISTOC 

O novo homem do P< 
A corte que cerca o Presidente 

Nixon sofreu, depois da reeleição, al-
gumas oportunas modificações. Dos 
treze assessores-consultores, quatro 
não devem permanecer nesses postos 
a partir de 20 de janeiro: Charlses 
Coison, conselheiro jurídico, aparen-
temente implicado no caso da espio-
nagem da sede do partido Democrata, 
em Watergate; Robert Brown, único 
assessor presidencial de raça negra; 
Rober Finch, ex-ministro dia Saúde, 
Educação e Bem-Estar, também 
apontado no caso Watergate, e Harry 
Dent. Richard Helms, atual diretor 
do CIA pode passar seu cargo para 
James Schlesinger, hoje diretor da 
Comissão de Energia Atômica. No 
Ministério de Nixon, a mais impor-
tante mudança é a saída de Metyin 
Laird, da Defesa, para ser substituído 
por Elliot Richardson, que torna-se 
então o novo homem do Pentágono. 
Quem é Elliot? 

Elliot Lee Richardson: cinqüenta 
e dois anos, elegância sóbria, 

aparência ainda bastante jovem, os 
clássicos óculos e a testa larga do in-
telectual, a fala desembaraçada, com 
uma ponta de condescendencia para 
ressaltar que é bem-suc^ido em tudo 
que faz. Trata-se de um homem bem 
nascido. 

Não foi por acaso que nasceu em 
Boston. De uma das famílias mais an-
tigas da Nova Inglaterra. Sua árvore 
genealógica está repleta de médicos 
importantes, de advogados célebres, 
de professores famosos, alguns dos 

quais não desprezaram a política. 
Trata-se, indiscutivelmente, de um 
verdadeiro aristocrata. Com todas as 
características dos aristocratas ameri-
canos: bom gosto, cultura e liberalis-
mo "razoável". A universidade de 
Harvard está ali, bem perto, para cul-
tivar tais virtudes. O povo, a quem se 
está pronto para amar, esta longe. 
Antes assim 

O novo chefe do Pentágono tem 
boa reputação em Washington: não a 
de um homem de idéias mas, sobretu-
do, a de um homem da ordem e da 
organização. E isso é verdade. Em pe-
lo menos duas ocasiões, o sucessor de 
Melvin Laird teve oportunidade de 
demonstrar seus talentos: de 1969 a 
1970, como subsecretário de Estado, 
quando restabeleceu, ainda que provi-
soriamente, um sentimento de segu-
rança no pessoal do Departamento de 
Estado; e nos dois anos seguintes, en-
cabeçando o Departamento de Saúde, 
Educação e Previdência Social Este 
ministério, embora criado por 
Eisenhower para coordenar a ação so-
cial do governo, nunca teve boa repu-
tação entre os republicanos. Sua pró-
pria função lhes causa ojeriza. 

E tem mais: as cfescentes inter-
venções federais na vida diária dos 
americanos fizeram surgir uma classe 
bem mais detestada nos Estados Uni-
dos do que na França - a dos funcio-
nários públicos. É verdade que um 
grande número destes funcionários fi-_ 
cou ressentido com as tentativas de 
Nixon de dar marcha-à-ré na incipien-
te organização da Previdência Social. 

"PRECISAMOS DE COOPERAÇÃO INTERNA 

Echeverria e o nacio 
No dia 1.° de dezembro, um co-

municado conjunto de Salvador 
Allende e Luis Echeverria condenava 
as sociedades multinacionais, que 
atentam contra os interesses e a sobe-
rania dos países em vias de desenvol-
vimento. A entrevista do presidente 
mexicano ao enviado especial do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Monde, Mareei Niedergang, confirma 
a reviravolta que está sofrendo a atual 
política exterior do governo mexica-
no. 

Marcel Niedergang 

fue é a revolução mexicana? 
que ainda não foi realiza-

do, algo que deve ser novamente co-
locado em pauta e com a maior das 
energias, caso seja do nosso interessa 
que os mexicanos do ano 2000 pos-
sam gozar de maior justiça social e de 
melhores condições de vida. Festeja-
mos o 62.° aniversário dessa revolu-
ção no dia 20 de novembro, mas na 
minha opinião não percorremos ainda 
senão a metade do caminho . . . " 

Luis Echeverria Alvarez, chefe do 
Estado mexicano, tem o enorme mé-
rito de usar uma linguagem simples e 
direta, num país onde o verbalismo e 
a auto-satisfação ritual são quase que 
obrigatórios. Seus primeiros meses no 
poder foram difíceis Ele tomou pos-
se na Presidência da República no dia 
1.° de dezembro de 1970, apenas 
dois anos após a matança da Praça 
das Três Culturas^ os mexicanos 
até hoje se referem a esse aconteci-
mento como ta noche triste de Tlate-
lolco. Uma noite que fez mais de uma 
centena de mortos e traumatizou pro-
fundamente o México, provocando 
uma ruptura brutal entre a opinião 
pública e os dirigentes. 

Hoje em dia, fica bem claro que 
nem todas as chagas foram curadas, 
que nem* todas as dúvidas se dissipa-
ram Luis Echeverria, ministro do go-
verno Diaz Ordaz, seu predecessor 
(1964-1970), teve que enfrentar a hu-
milhação de que era alvo toda a equi-
pe dirigente. Mas a sua boa vontade, 
sua reputação de trabalhador obsti-
nado, sua integridade pessoal e as nu-
merosas garantias que ele deu no sen-
tido de operar uma "mudança", per-
mitiram-lhe retomar uma boa parte 
do terreno perdido em 1968. 

"É um fato incontestável," disse-
nos Luis Echeverria, "que numerosas 
reformas foram paralisadas, outras 

freadas ou desviadas de seu verdadei-
ro objetivo. Teremos que vencer mui-
tos obstáculos, tanto objetivos quan-
to subjetivos, para evitar a paralisia 
do progresso sociaL Devemos ser mais 
sinceros com nós próprios, não nos 
iludirmos, ser mais exigentes." 

Pela primeira vez, neste último 20 
de novembro, grupos de jovens vin-
dos dos bairros mais populares da ca-
pital, desfilaram pela cidade ao lado 
das inúmeras delegações esportivas. 
"O abismo entre o nível de vida da. 
população urbana e do homem do 
campo ainda é̂  enorme," afirma o 
presidente. "Nós somos uma nação 
onde as disparidades regionais são 
grandes, onde a concentração da ri-

rza foi muito forte a partir do fim 

segunda guerra mundial. Na pró-
pria Cidade México, temos mais de 
um milhão de marginalizados. Mas, 
felizmente, dispomos de mecanismos 
que nos permitem uma justa redistri-
buição da renda nacional É, portan-
to, necessário que esses mecanismos 
funcionem de modo mais certo e efi-
caz. 

No tempo em que era candidato 
pelo P.R.I. (Partido Revolucionário 
Institucional, o partido do governo) à 
presidência, Luis Echeverria tinha 
percorrido de norte a sul, durante seis 
meses, um país que é quatro vezes 
maior que a França. Já empossado 
presidente da República, ele manteve 
esse mesmo ritmo de viagens, que faz 
lembrar as que praticava o ex-presi-
dente Lazaro Cardenas, o homem que 
ousou enfrentar os Estados Unidos, 
nacionalizando o petróleo em 1938. 

Significaria isto dizer que ele pode 
ser um novo Cardenas, como afirmam 
alguns de seus colaboradores mais 
íntimos? Cardenas era um homem 
do povo, um militar, o último geneial 
da revolução. Echeverria é um inte-
lectual, um universitário. 

Ele cresceu, naturalmente, dentro 
do ambiente palaciano do P.R.I., su-
bindo todos os degraus até atingir a 
magistratura suprema. Mas ele tem 
qualquer coisa no seu modo de ser, 
na testa larga e desguarnecida, nos 
gestos com que sublinha uma explica-
ção, no olhar velado por trás de len-
tes ligeiramente escurecidas, alguma 
coisa do "caro professor" de Direito 
que ele poderia ter sido. 

"Quando eu tinha doze anos," diz 
ele, "li pela primeira vez *Os Miserá-
veis', de Victor Hugo. Creio que isso 
provocou algo dentro de mim Fiz 

c 



>CRATA PRAGMÁTICO 

entágono zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O primeiro secretário nomeado 
por Nixon, Robert Finch, foi literal-
mente engolido pela máquina e pelas 
inúmeras revoltas dos encarregados 
de servi-la. Finch acabou se demitin-
do no meio de uma nova crise; foi 
quando Nixon pediu a Richardson 
que não só voltasse a pôr ordem na 
casa mas também que a pusesse no 
passo certo. 

Durante dois anos, Richardson — zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

re não era de todo um principiante, 
que tinha sido secretario adjunto 

de Saúde, Educação e Previdência So-
cial no tempo de Eisenhower, pro-
curou agir com a maior diplomacia. E 
foi bastante bem-sucediao mas, em 
pelo menos duas ocasiões, entrou em 
desacordo com a Casa Branca: a pri-
meira, foi quando Nixon se recusou a 
aceitar um acordo, negociado por 
Richardson, sobre a reforma da assis-
tência social; este acordo, feito com 
os liberais do Senado, pareceu inacei-
tável ao presidente que preferiu aban-
donar, ao menos momentaneamente, 
seu projeto de reforma. O segundo 
caso se refere ao "busing" (transporte 
coletivo de estudantes brancos e pre-
tos com vistas à integração). De acor-
do com as decisões da Corte Supre-
ma, as repartições de Richardson ti-
nham elaborado, com sua aprovação, 
um plano dessegregacionista para as 
escolas públicas de Austin, no Texas. 
De um dia para o outro, por ordem 
de Nixon, Richardson foi obrigado a 
dar o dito pelo não dito. 

Tudo indica que estes dois inci-
dentes nío tiveram maiores conse-

Jacques Amalric 

qüências, embora parece ter havido 
um momento no qual Richardson 
pensou em pedir demissão para pro-
testar contra a oposição de Nixon ao 
"busing". Em todo caso, estes inci-
dentes ilustram o pragmatismo do no-
vo secretário de Defesa e sua lealdade 
para com Nixon. Richardson, que foi 
combatente na Europa, é antigo alu-
no da escola de direito de Harvard, 
cuja famosa revista dirigiu. Antes de 
trabalhar num escritório de advoca-
cia em Boston, foi um dos assessores 
do juiz Felix Frankfurter, da Corte 
Suprema. Foi em 1954 que ele estre-
ou na administração Eisenhower. Em 
1962, lançou-se na política disputan-
do o posto de procurador estadual da 
justiça do Massachusetts (cargo eleti-
vo), mas foi derrotado nas eleições 
'"primárias" republicanas por um cer-
to Edward Brooke, atualmente o úni-
co negro no Senado Federal. Richar-
dson teve mais sorte em 1964 e 1966. 
Foi eleito vice-governador de seu Es-
tado natal, depois, finalmente, procu-
rador estadual da justiça. 

Desde que terminou a guerra, Ri-
chardson não voltou a lidar com as-
suntos militares. Mas, com certeza, 
isto não é problema para esta perso-
nalidade brilhante e eclética que, no 
ano passado, declarou, revelando um 
sentido muito especial da modéstia: 
"Vejo com os mesmos olhos todos os 
meus "empregos". Não tem nenhuma 
importância que um seja diferente do 
outro. Se não conheço meu novo tra-
balho, aprendo. Depois, tento ver o 
que é preciso fazer e o faço . . ." 

IACIONAL, E NÃO DE EXPLORAÇÃO" 

>nalismo mexicano 
uma promessa de que releria o livro 
regularmente." Humanista, reformis-
ta, homem de boa vontade, Luis 
Echeverria não tem muita confiança 
no socialismo, ou pelo menos nos 
seus métodos. "Receio que os méto-
dos autoritários do socialismo possam 
conduzir a um sistema ditatorial. 
A c r e d i t o que o respeito pelas 
liberdades elementares é essencial. 
Sem liberdade, nada se pode obter. 
De qualquer forma, o nosso sistema 
político, apesar das imperfeições, ain-
da contém bastantes recursos para 
nos permitir avançar. Não existe ou-
tro caminho e é esse que devemos se-
guir. . . " 

A Crise Universitária 
Miséria das massas camponesas, 

sem terra nem trabalho, mais de qua-
tro milhões de desempregados por to-
do o país, guerrilha no Estado de 
Guerrero, inquietação dentro do 
P.R.I., e nos sindicatos rurais e operá-
rios; os obstáculos "objetivos" não 
são insignificantes. A curto prazo, a 
crise das universidades preocupa. As 
universidades de Nuevo-Léon, de Si-
naloa e de Puebla estão efervescentes. 

O reitor da universidade autôno-
ma do México, Gonzalez Casanova, 
amigo pessoal do chefe do Estado, 
demitiu-se há poucos dias em pro-
testo contra a paralisação das faculda-
des depois da greve de duração ilimi-
tada dos dez mil empregados da Uni-
versidade. No dia 23 de novembro, 
Luis Echeverria decidiu apresentar 
um projeto de lei reforçando a auto-
nomia das universidades, mas aconte-
ce que os cento e trinta mil estudan-
tes da universidade autônoma do 
México não têm aulas desde há seis 
meses. 

"Aumentaremos nosso controle 
sobre os investimentos estrangeiros 
e sobre a transferência da tecnolo-
gia," declarou-nos o presidente mexi-
cano, cuja política econômica resolu-
tamente nacionalista, come ca a susci-
tar murmúrios nos EUA. Talvez a 
gente venha a ter problemas com nos-
sos vizinhos do Norte, mas não poder 
mos continuar tolerando que socieda-
des estrangeiras se enriqueçam à custa 
do povo mexicano. Precisamos, natu-
ralmente de crédito e de investimen-
tos estrangeiros para prosseguir nosso 
ritmo de crescimento, mas agora te-
mos unicamente a intenção de agir 
em nossos interesses. 

"A industrialização do México, 

uma necessidade que comecou a ser 
posta em prática há cerca de vinte e 
cinco anos, custou-nos muito caro. 
Pagamos preços muito altos pelos 
produtos industrializados, mais altos 
que os preços em vigor nos países in-
dustriais que os vendem Existe toda 
uma série de fatores nessa questão, 
uns visíveis, outros invisíveis, que 
conduzem ao nosso empobrecimento. 
Como todos os países do Terceiro 
Mundo, pagamos taxas exorbitantes 
por serviços e uma assistência técnica 
que nos são impostos. É preciso que 
isso fique bem claro: os caminhos da 
industrialização, que contribuem para 
aumentar nossa divida cada vez mais, 
não são bons." 

"Precisamos de cooperação inter-
nacional, e não de exploração. A au-
tonomia em relação ao estrangeiro e a 
participação interna são dois objeti-
vos paralelos e indispensáveis quando 
se visa a um desenvolvimento autôno-
mo e racional, um desenvolvimento 
em todos os níveis, social e cultural 
também, um desenvolvimento que 
não seja unicamente um simples cres-
cimento econômico. Convém ao 
México deter a desnacionalização e 
descapitalização, lutar contra o siste-
ma de "testas de ferro" que permitiu 
que sociedades estrangeiras tomas-
sem, progressivamente, o controle das 
'iociedades mexicanas . . 

Esta tomada de posição ilustra 
bem a importante virada levada a ca-
bo pelo México de Luis Echeverria 
Alvarez. O presidente mexicano, que 
em abril deste ano propôs, na reunião 
da UNCTAD, em Santiago do Chile, 
uma carta dos direitos e deveres eco-
nômicos dos Estados, defende tam-
bém o direito que cabe aos povos po-
bres de dispor de suas riquezas natu-
rais. "Quererá o México matar a gali-
nha dos ovos de ouro? " - essa per-
gunta foi formulada em vários jornais 
norte-americanos durante o mês de 
novembro. E o embaixador dos EUA 
no México perguntou publicamente 
se iriam ser alteradas as "regras do 
jogo". Parece não haver dúvidas 
quanto ao aparecimento de um 
México novo, resolvido a defender 
sua soberania face às pretensões e 
pressões das potências industriais. O 
México dos anos 60 fazia o papel de 
aliado predileto dos EUA na América 
Latina. O atual México põe-se lado a 
lado com as nações mais contestatá-
rias do hemisfério: Chile, Peru, Equa-
dor, Panamá. 

AS DIVERGElMCtAS ENTRE URSS E CHINA NO VIETNÃ 

Roma, Moscou, Pequim e Hanói 
Um comunista italiano revela o lado secreto das brigas 

entre os partidos da China e da URSS 
desde a época de Khruschev até a guerra do Vietnã 

Pormenores sobre o estado das re-
lações sino-soviéticas logo após a saí- •  
dá de Khruschev e de uma análise que 
o Governo chinês fez da guerra do 
Vietnã, em 1965, foram recentemen-
te publicados por Aldo Natoli, editor 
de política internacional no jornal 
italiano de extrema esquerdazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA II Mani-
festo. Deputado comunista na oòa-
sião, Aldo Natoli fez parte da delega-
ção do comitê centra] do Partido Co-
munista Italiano (PCI) que visitou 
Moscou, Pequim e Hanói, na primave-
ra de 1965. 

No final da viagem, a delegação 
italiana encontrou-se com diferentes 
personalidades norte-vietnamitas, en-
tre as quais Le Duan, que declarou: ' 
"Os camaradas soviéticos se conven-
ceram de que a luta pela independên-
cia do Sul e a paz do Norte e justa." 
(numa referência às declarações de 
Kossigyn, quando de sua viagem a 
Hanói, em fevereiro de 1965) 

Aldo Natoli analisa neste artigo os 
pontos de vista soviético e chinês do 
conflito vietnamita e as divergências 
entre Moscou e Pequim na questão 
do movimento comunista internacio-
nal e de suas relações com os EUA: 

Khruschevismo sem Khruschev 

Devemos notar que Le Duan nos 

disse: "Os soviéticos se conven-
ceram . . . " Não é, portanto, arbitrá-
rio crer que antes da viagem de Kossi-
gyn, os soviéticos não estavam ainda 
convencidos. Os vietnamitas, por sua 
vez, sem fugir da prudência e do equi-
líbrio que os caracteriza, jamais es-
conderam que seus contatos prece-
dentes com Khruschev não eram sa-
tisfatórios. O Secretário Geral do PC 
da URSS não queria ouvir falar de 
luta armada para a libertação do Viet-
nã do SuL O problema não passava, 
segundo ele, de competição econômi-
ca. Era preciso elevar o nível de vida 
da população do Norte, o que, auto-
maticamente, levaria à "conquista" 
do SuL "Nós jamais seguimos tal con-
selho", nos declarou tranqüilamente 
um dos mais altos dirigentes vietna-
mitas. 

A viagem de Kossigyn a Hanói, 
cinco meses após o afastamento de 
Khruschev, deve ter provocado uma 
transformação da atitude soviética fa-
ce ao agravamento da agressividade 
norte-ainericana. Nesse período, a as-
sistência militar e econômica ao Viet-
nã aumentou significativamente. 

Até então, no entanto, os soviéti-
cos haviam demonstrado uma pru-
dência excessiva em face à intensifica-
ção da escalada norte-americana. Eles 
deixaram transparecer'que o que mais 
lhes importava era manter as melho-
res relações com Washington. 

Essa atitude ficou muito clara por 
ocasião do "incidente" do golfo de 
Tonquim. Enquanto Pequim susten-
tou a acusação de Hanói, segundo a 
qual o incidente não passava de uma 
provocação norte-americana (a publi-
cação de documentos do Pentágono 
demonstrou em seguida que se trata-
va realmente de uma provocação, 
montada para criar um pretexto para 
bombardear o Vietnã do Norte), Mos-
cou (Khruschev) deu provas de uma 
grande "moderação", limitando-se a 
{»opor que o Conselho de Segurança 
da ONU investigasse os fatos. Hanoi 
(e Pequim) repudiaram toda e qual-
quer intervenção da ONU. É portanto 
verossímil que, poucos meses após a 
saída de Khruschev, Kossigyn tenha 
ido a Hanói para restabelecer relações 
de confiança, das quais a primeira 
conseqüência prática foi o aumento 
da assistência soviética. 

Mas Kossigyn queria também as-
sumir um compromisso qualquer com 
os comunistas chineses. As relações 
entoe os dois partidos estavam inter-
rompidas desde o verão de 1963, a 
polêmica ^pública havia atingido uma 
aspereza impar a partir da ocasião em 
que Khruschev procurou acelerar o 
ritmo da preparação da conferência 
internacional dos partidos comunis-
tas, que deveria condenar as posições 
do Partido chinês. 

Quando Khruschev se retirou (ou-
tubro de 1964). os comunistas chine-
ses esperaram que o PC soviético a-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aldo Natoli 

diasse a reunião preparatória, já mar-
cada para dezembro. Tal passo teria, 
sem aúvida, reduzido as tensões, co-
mo declarou o próprio Chu En-lai, 
durante sua viagem a Moscou, em no-
vembro. Mas os dirigentes soviéticos 
adiaram apenas até primeiro de mar-
ço a data da reunião, iminente na o-
casião do encontro de Kossigyn com 
Mao, a 10 de fevereiro de 1965. 

Até o momento, sabe-se muito 
TOUCO sobre esse encontro, tanto so-
viéticos/quanto chineses mantiveram 
reserva. Durante minha estadia ein 
Moscou, a caminho de Hanói, eu pu-
de ler o relato estenografado das con-
versações entre Kossigyn e Mao, redi-
gido pelos soviéticos. Com base nas 
notas, pude reconstruir em parte o 
conteúdo da entrevista, à qual esta-
vam presentes outros dirigentes chi-
neses, entre os quais Chu En-lai e o 
então Ministro para Assuntos Estran-
geiros, Chen YL 

Em substância; Kossigyn fez três 
proposições: 1) que os chineses parti-
cipassem da preparação da conferên-
cia dos partidos comunistas, da qual a 
reunião de março não passava de uma 
etapa preliminar para consultas; 2) 
que se chegasse a um acordo comum 
a respeito da polêmica existente entre 
os dois partidos; 3) que se estudasse 
uma coordenação da ajuda ao Vietnã. 

As propostas de Mao 

A resposta de Mao foi bastante 
clara: 

1) A conferência internacional 
não passava de uma ação destinada à 
cisão que os soviéticos pretendiam or-
ganizar para isolar o Partido Comu-
nista chinês do movimento comunis-
ta. Era a continuação da linha de 
Khruschev. E, que não seria possível 
fazer, antes de dez ou quinze anos, 
uma conferência internacional unitá-
ria; ^ 

2) A polemica nao poderia deixar 
de continuar. Ela duraria tanto tem-
po quanto fosse necessário, ainda que 
dez mü anos. Os soviéticos deveriam 
fazer a crítica completa dos erros de 
Khruschev, a começar pelo Vigésimo 
Congresso do PC da URSS; 

3) A unidade de ação entre chine-
ses e soviéticos só poderia ocorrer se 
os últimos esclarecessem definitiva-
mente sua posição em relação ao im-
perialismo norte-americano, se aban-
donassem a "coexistência pacífica" e 
os acordos de cúpula com Washing-
ton. Em outras palavras, se eles aban-
donassem a linha de Khruschev. 

Se os soviéticos tivessem feito tu-
do isso, a união com os chineses teria 
sido possível e a China estaria ao lado 
da URSS em caso de guerra contra os 
EUA. 

É evidente que Mao impôs como 
condição para a retomada da colabo-
ração a anulação do que os chineses 
chamavam de "Khruschevismo sem 
Khruschev". Dizendo de outra manei-
ra, a transformação completa da es-
tratégia soviética, não somente "no 
campo das ligações com o imperia-
lismo, mas também nas questões teóri-

Mao não dissimulou, ainda que o 
tenha feito por mera gentileza, que 
alguns dos chineses presentes esta-
riam inclinados a firmar algum com-
promisso com Kossigyn. Este, duran-
te toda a conversação, manteve-se na 
defensiva e não avançou além das 
proposições iniciais. O encontro ter-
minou sem apresentar nenhum resul-
tado concreto. 

Vietnamitas & Chineses 

A segunda etapa da viagem da de-
legação foi Pequim Nessa época, as 
relações do PCI com o PC chinês não 
eram excelentes, mas certamente me-
lhores do que as de qualquer outro, 
partido ocidental. Após o Décimo 
Congresso do Partido Italiano, os co-
munistas chineses criticaram sistema-
ticamente "o caminho italiano para o 
socialismo", na séne de artigos intitu-
lada "Sobre as divergências entre o 

camarada Togliatti e nós". Mas, de 
qualquer maneira, não lhes escapou 
que Togliatti, poucos dias antes de 
"morrer, em Yalta, questionou com 
firmeza dos soviéticos a necessidade 
de união com a China Popular como 
oposição à agressividade crescente do 
imperialismo. Diga-se de passagem 
que Togliatti foi o único dirigente co-
munista do Ocidente que percebeu 
imediatamente o significado do "in-
cidente" do golfo de Tonquim. 

Na polêmica entre soviéticos e 
chineses, Togliatti certamente não to-
mava a posição dos últimos. Mas, ele 
não escondeu suas "dúvidas e reser-
vas" sobre a conferência internacio-
nal, que os soviéticos queriam convo-
car o mais cedo possível, para conse-
guir o isolamento e a condenação dos 
comunistas chineses. 

Em Pequim, a 29 de abril, nossa 
delegação reuniu-se com o secretaria-
do do Partido Comunista chinês. Es-
tavam presentes Teng Hsiao-ping (en-
tão Secretário do Partido, que foi, em 
seguida, um dos "varridos* pela Re-
volução Cultural) e Kang Sheng (par-
ticipou do grupo central da Revolu-
ção Cultural e, no Décimo Nono Con-
gresso do PC chinês (1969), foi reelei-
to para a comissão política e para o 
secretariado). Nosso principal interlo-
cutor foi Teng Hsiao-ping. 

7 escadas e 47 degraus 
o» 

Relato aqui, com base em minhas 
notas, as intervenções que Teng fez 
em diversas oportunidades. 

"Nós sabemos", disse ele, "o que 
significa fazer guerra aos Estados Uni-
dos. Aprendêmo-lo na Coréia, e, em 
certo sentido, mesmo durante a guer-
ra contra Chiang kai-Shek. Mas o 
Vietnã tem experiência ainda maior 
de tal luta, e devemos todos aprender 
dos vietnamitas. É bom, portanto, 
que o senhor vá ao Vietnã. Nossa po-
sição acerca da guerra do Vietnã é 
igual à dos camaradas vietnamitas. Es-
tudamos juntos a situação, juntos dis-
cutimos as possibilidades futui ituias; es-
tamos de acordo, e apoiamos çom to-
das as nossas forças a luta do povo 
vietnamita. Não ha outra alternativa 
senão expulsar os Estados Unidos do 
Vietnã do Sul, já que eles declararam 
que em hipótese alguma se retirarão 
do país. Essa atitude torna impossí-
veis novas negociações. Nós negocia-
mos, em Genebra; os norte-america-
nos violaram o que ficou combinado. 

"Quanto às perspectivas, não nos 
iludamos. Temos diante de nós a a-
meaça da escalada. Diz-se que há sete 
escadas e quarenta degraus. Não sabe-
mos a que escada e a que degrau já 
chegamos. 

Enquanto isso, eles aumentam 
suas tropas, de 30 mil para 50-60 mil, 
mas é provável que cheguem dentro 
em pouco a 350 mil. Aliás, a expe-
riência da guerra travada pelos france-
ses na Indochina apoia essa previsão. 
Mas os franceses perderam. Os bom-
bardeios contra o Vietnã do Norte 
não resolvem nada, como não resolve-
ram nada na Coréia. 

"Pode ocorrer que, avançando na 
escalada, eles cheguem a bombardear 
Hanói e outras cidades industriais. 
(Nessa época, os bombardeios eram 
limitados ao sul do 20.° paralelo.) 
Chegarão, em seguida, à invasão do 
Vietnã do Norte? Em tal caso, não 
ficaríamos de braços cruzados. Have-
ria uma guerra local, mas de dimen-
sões ampliadas. 

"Nesse ponto, a escalada poderia 
continuar com o bombardeio de par-
te ou da totalidade da China. O que 
equivaleria à guerra entre a China e os 
Estados Unidos. Os Estados Unidos 
ainda não se decidiram a tanto, mas 
quem pode prever? A guerra tem 
suas leis que ultrapassam a vontade 
humana. Se os Estados Unidos se sen-
tirem forçados à guerra conosco, eles 
a farão. Mas nesse caso não lhes bas-
tará um mühão de homens. Digo que 
a China está pronta, fizemos .nossas 
previsões e tomamos as medidas ne-
cessárias. 

"Portanto, se a guerra se limitar 
ao Vietnã, daremos nosso auxílio 
com todas as nossas forças, mas não 

continua na pág. 14 
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nos furtaremos ao fogo da guerra, se 
os Estados Unidos quiserem estendê-
lo à China. Chu-En-lai já o fez saber 
aos norte-americanos. 

"Nesse caso, a guerra não teria li-
mites. Os Estados Unidos terão a su-
perioridade naval. Mas nós teremos 
alguma superioridade. Eles fazem a 
guerra como a entendem, nós como 
nô-la ensinou Mao Tsé-tung. Chegare-
mos à guerra mundial? Não necessa-
riamente. A guerra mundial depende 
dos Estados Unidos e da União Sovié-
tica. Se essas potências não a quise-
rem, ela não ocorrerá. 

"Em todo caso, uma responsabili-
dade maior incumbirá ao povo vietna-
mita e ao povo chinês: do ponto de 
vista estrategico, os Estados Unidos 
encontram-se diante de um vulcão; se 
a tensão aumenta nesta região, dimi-
nuirá em Cuba e na América Latina; 
se os Estados Unidos fazem a guerra 
ao Vietnã e à China, o Vietnã e a 
China darão a maior assistência de 
que são capazes aos povos do mundo 
inteiro." 

Perguntei-lhe nesse momento o 
que pensava da posição da URSS/ 
Teng respondeu: 

China - URSS X EUA 

tre a China e a 
em que 
URSS p >vocou o ata-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sdo imperialismo. Não, os Estados 
dos começaram desde 1954 a vio-

lar os acordos de Genebra, e nessa é-
poca estávamos unidos. 

"O que realmente nos enfraque-
ceu e favoreceu os Estados Unidos foi 
a política seguida por Khruschev des-
de o XX Congresso do PC soviético. 
Foi a linha geral da coexistência pací-
fica, a cooperação soviético-norte-
americana para resolver os problemas 
do mundo. 

"Correm boatos segundo os quais 
a China se teria recusado a deixar pas-
sar por seu território a ajuda soviéti-
ca. Mas nós nos opusemos, simples-
mente, à proposta soviética ae enviar 
a ajuda ao Vietnã por meio de uma 
ponte-aérea. Dissemos que as pontes-
aéreas só servem para fazer propagan-
da, e de pouco servem, no plano do 
auxílio concreto. Recusamos pôr à 
disposição da URSS o aeroporto de 
Kunming, como base para uma dúzia 
de Mig-21. 

"Os Mig-21 são aparelhos que não 
têm autonomia de voo suficiente pa-
ra, a partir de Kunming, operar nos 
ceus do Vietnã. O que os soviéticos 
queriam era controlar uma base aérea 
chinesa. 

Um triste dever 

Das intervenções de Teng Hsiao-
ping (e uma declaração, mais breve, 
de Kang Sheng), deduzia-se com a 
maior evidencia que os chineses pu-
nham como condição categórica à 
reaproximação sino-soviética, e ulte-
rior reestabelecimento da unidade, o 
abandono, por parte da URSS, da li-
nha de coexistência com o imperialis-
mo norte-americano, a linha de Khru-
schev. 

Alguns dias mais tarde, em Hanói, 
nossa delegação encontrava-se com o 
Secretário do Partido do Trabalho 
norte-vietnamita, e podia verificar 
que, nessa fase da guerra, havia entre 
vietnamitas e chineses acordo com-
pleto a respeito de pontos essenciais: 

1) a afirmação de que sem a eva-
cuação dos norte-americanos nenhu-
ma negociação seria possível 

21 a avaliação das perspectivas de 
escalada, e a eventualidade da inter-
venção chinesa, em caso de invasão 
dó Vietnã do Norte; 

3) o valor internacional da guerra 
do Vietnã (e eventualmente na Chi-
na), como ajuda aos povos do mun-
do, comprometendo e enfraquecendo 
o imperialismo. 

Consultei cuidadosamente minhas 
notas para ver se avaliações de tal gê-
nero apareciam nas palestras que en-
tão tivemos com dirigentes soviéticos 
(Suslov). Não encontrei nada, e nada 
de semelhante foi dito na conversa de 
Kossigyn com Mao. A coisa mais po-
sitiva dita por Suslov foi o compro-
misso de enviar ajuda militar e econô-
mica ao Vietnã. Mas tinha-se a im-
pressão de que se tratava do triste de-
ver de prestar socorro a uiji parente 
pobre atingido pela desgraça. 

^Copyright para o texto francês, II 
Manifesto e Le Monde.> 

5ta soviética de enviar 

DOIS ARSENAIS EM BUSCA DE UM ACORDO EM GENEBRA 

EUA e URSS e as segundas conversas xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

Para tentar discernir quais as 

questões que Smith, delegado-
chefe dos Estados Unidos, e Senüo-
nov, delegado-chefe da União Soviéti-
ca, vão discutir com mais atenção em 
Genebra, é bom lembrar os acordos 
que encerraram, no dia 26 de maio, 
o primeiro ciclo das SALT (Strategic 
Arms Limitation Talks, conversações 
sobre limitação das armas estraté-
gicas): 

O tratado que umiia os armamen-
tos antimísseis é válido por tempo ili-
mitado. Mesmo que ele seja submeti-
do a reexame de cinco em cinco anos, 
a próxima revisão será em 1977. Sen-
do assim, os negociadores terão todo 
o seu tempo para estudar as armas 
ofensivas. Estas foram objeto apenas 
de um acordo com data fixa, válido 
somente por cinco anos. E foram co-
bertas muito parcialmente pelo acor-
do deste ano: nem os sistemas avança-
dos nem os bombardeiros estratégicos 
foram incluídos no mesmo. Smith e 
Semionov tratarão então de negociar 
um acordo durável e mais completo, 
envolvendo o conjunto dos armamen-
tos dos Dois Grandes, que substitua o 
acordo provisório em 1977. Cinco 
anos não serão demais para isso, e não 
é certo que se chegue a um acordo. 

O primeiro objetivo é fazer um a-
cordo quanto aos termos. O que é um 
engenho estratégico ofensivo? O que 
é um bombardeiro? Segundo o con-
ceito definido pelos soviéticos duran-
te as SALT I, a saber, que é estratégi-
ca toda arma nuclear que pode atingir 
o território da URSS, vê-se logo essas 
duas simples questões colocam todo 
o problema das bases americanas no 
estrangeiro e, portanto, das alianças 
dos EUA. 

O segundo objetivo será limitar, 
na medida do possível, a corrida à 
qualidade, à qual os Dois Grandes fo-
ram não só autorizados mas, por as-
sim dizer, convidados, pelo acordo 
provisório de 26 de maio. Este prevê 
que os velhos engenhos baseados em 
terra podem ser substituídos por 
mísseis mais modernos, especialmen-
te submarinos. É muito duvidoso que 
os militares dos dois lados renunciem 
a fazer uso dessa faculdade (o Pen-
tágono se apressou em fazer saber 
que faria tudo o que não foi proibido 
pelo acordo, e nada menos que isso). 
Assim, é claro que é muito tarde para 
limitar o desenvolvimento do enge-
nho com ogivas múltiplas ou MIRV, 
muito adiantado nos EUA. No entan-
to, cada campo faz questão de preser-
var a invulnerabilidade de sua força de 
represália, e essa preocupação comum 

No dia 21 de novembro foram abertas em Genebra 
as conversações entre russos e americanos para 
limitação das armas estratégicas, interrompidas 
com um acordo preliminar em maio deste ano. 

Michel Tatu faz um balanço dessa segunda etapa. 

poderia permitir certos progressos. 
• AS ameaças mais sérias que pesam, 
a prazo, sobre as forças de dissuasão 
são duas. Uma demasiada precisão 
das ogivas ofensivas, que se tornariam 
capazes de nocautear os mísseis en-
cerrados em suas bases de armazena-
mento cimentadas. E um progresso 
dos meios de detecção e de luta anti-
submarina (ASW, Anti Submarine 
Warfare) que poderia ameaçar dema-
siadamente a segurança dos submari-

nos nucleares lança-mísseis. Ora, se é 
impossível interromper a reflexão dos 
pesquisadores e, mais ainda, verificar 
o que se passa nos laboratórios, al-
guns métodos indiretos abrem pers-
pectivas interessantes. 

Toda pesquisa sobre precisão exi-
ge experiencias de tiro real, e estes 
são facilmente controláveis pelos 
meios chamados "nacionais" (satéli-
tes e navios-espiões). Poder-se-ia dimi-
nuir a carreira limitando a um mini-

Três monstros nucleares 
MIRV é a sigla americana u-

sual para designar o engenho de 
ogivas múltiplas independente-
mente guiadas (Multiple Indepen-
dently-taigeted Reentry Vehicle). 
Foram instalados a partir de ju-
nho de 1970 nos mísseis terrestres 
Minuteman, e a partir de janeiro 
de 1971 nos mísseis embarcados. 
Pelo menos 200 Minuteman-3, ca-
pacitados a carregar,' cada um, três 
cargas nucleares, já são operacio-
nais, bem como 160 engenhos Po-
seidon, que substituem os antigos 
Polaris a bordo dos submarinos. 
Como um Poseidon pode conter 
até 10 cabeças nucleares e um 
submersível carrega 16 lançado-
res, apenas um dos modernos sub-
marinos americanos pode destruir, 
teoricamente, no espaço de alguns 
minutos, 160 objetivos inimigos. 
Os soviéticos não experimentaram 
ainda nenhum MIRV, mas não es-
tá excluído que um engenho de 
cabeças ou ogivas múltiplas sem 
direção independente (MRV) te-
nha sido instalado em alguns dos 
seus maiores lançadores, como os 
SS-9. 

Trident e ULMS 

A designação de Trident iden-
tifica um novo tipo de submarinos 
lançadores de engenhos de amplís-
simo alcance ou ULMS (Undersea 
Long-range Missile System). Con-
cebido para substituir, a partir do 

fim desta década, os submarinos 
lançadores de Polaris e de Posei-
don, o Trident poderá lançar a 
uma distancia de 6 mil milhas (os 
atuais podem lançar a cerca de 3 
mil milhas) 20 a Í4 mísseis carre-
gando, cada um, de 10 a 14 cabe-
ças nucleares. Esse aumento de al-
cance lhe permitirá estar em posi-
ção de tiro numa zona oceanica 
muito mais vasta, e portanto de 
estacionar perto de suas bases e de 
tornar mais difíceis sua detecção e 
destruição. O custo de cada sub-
mersível está avaliado em um bi-
lhão de dólares. 

O bombardeiro B-1 

Um novo bombardeiro desti-
nado a tomar o lugar do B-52 a-
tual, o B-1 será equipado com 
a aparelhagem eletrônica mais mo-
derna e voará em vôo rasante para 
escapar à detecção adversária. Um 
sistema de "partida rápida", que 
lhe permite decolar o mais rapida-
mente possível para deixar uma 
zona de perigo, também está pre^ 
visto. Ele poderá transportar até 
20 engenhos de ataque SRAM 
(Short Range Attack Missile) para 
lançar suas cargas nucleares antes 
de chegar acima de seus objetivos. 
O Pentágono deseja construir 227 
bombardeiros desse tipo, mas a 
oposição do Congresso americano 
é mais viva contra esse projeto do 
que contra o programa Trident. 

O diálogo... e a corrida aos foguetes zxvutsrponmlihgfedcbaVUTSQPONMLJIHFEDCBA

Cm 
ni 

Janeiro de 1967 - O presidente 
Johnson, constatando a instalação ao 
redor de Moscou de um sistema de 
defesa antifoguetes, propõe à União 
Soviética a abertura de negociações 
sobre a limitação desse tipo de armas. 

Março de 1967 - Kossygin se de-
clara pronto a negociar sobre a limita-
ção dos foguetes "tanto ofensivos co-
mo defensivos". 

18 de setembro de 1967 - John-
son decide a construção de uma "pe-
quena" rede de proteção antifoguetes 
nos Estados Unidos. 

21 de agosto de 1968 - A invasão 
da Tchecoslováquia conduz ao adia-
mento da abertura de conversações 
sobre os armamentos, inicialmente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J
;vistas para o outono. Os Estados 

nidos começam as experiências do 
MIRV, engenho de cabeças múltiplas 
independentemente guiadas. 

Verão de 1969 - A URSS alcança 
os Estados Unidos quanto ao número 
de engenhos intercontinentais basea-
dos em terra (ICBM, Intercontinental 
Balistic Missile). O senado americano 
vota, por dois votos de maioria, a pri-
meira parcela de créditos para a cons-
trução da rede antifoguetes Safe-
guard. 

17.11 a 22.12.69 - A fase preli-
minar das SALT se realiza em Helsín-
quL "Um .acordo foi concluído quan-
to ao conjunto das questões que se-
rão objeto das trocas de pontos de 
vista** - anunciou o comunicado. 

16.04 a 14.08.70 - Primeira fase 
das negociações SALT propriamente 
ditas, em Viena. No dia 2b de julho, 

os Estados Unidos apresentam um 
projet< 
linhas" de um acordo eventual: limi-

rojeto esquematizando as "grandes r 
tação global do número de vetores, 
fixação de um teto para o número 
dos foguetes gigantes, limitação a 100 
lançadores dos sistemas ABM (Anti 
Balistic Missile). Em junho, instalação 
dos primeiros MIRV nos engenhos 
Minuteman americanos. 

02.11 a 18.12.70 - Segunda fase 
das SALT em HelsínquL A URSS 
propõe um acordo limitando apenas 
os sistemas antifoguetes (ABM). Con-
trovérsia sobre os armamentos nu-
cleares americanos na Europa, os sis-
temas avançados (FBS, Forward Ba-
sed System) que os soviéticos querem 
incluir nas negociações. A um projeto 
americano para limitar os testes do 
MIRV, Moscou responde pedindo a 
interdição da fabricação desses enge-
nhos. Desacordo quanto ao controle. 

Janeiro 1971 - Numa carta pes-
soal aos dirigentes soviéticos, o presi-
dente Nixon insiste para que um a-
cordo de limitação dos sistemas ABM 
seja acompanhado por uma limitação 
dos armamentos ofensivos. Segundo 
Kissinger, o arsenal soviético tinha 
crescido, durante os dois últimos 
anos, ao ritmo de 200 ICBM e 100 
engenhos submarinos por ano. Lança-
mento, nos EUA, do primeiro subma-
rino reequipado com engenhos de o-
givas múltiplas Poseidon, que substi-
tui o foguete Polaris. 

15.03 a 28.05.71 - Terceira fase 
das SALT em Viena. No dia 20 de 
maio, as duas partes anunciam o seu 

acordo para "concentrar-se este ano*' 
na limitação dos armamentos anti-
mísseis, mas tomar, ao mesmo tem 
po, "certas medidas no domínio da 
limitação dos armamentos estratégi-
cos ofensivos*'. 

08.07 a 24.09.71 - Quarta fase 
das SALT em Helsínqui. Os dois la-
dos concordam em excluir de suas 
discussões os bombardeiros e os siste-
mas avançados. Moscou propõe limi-
tar a 100 o número de lançadores 
ABM ao redor das capitais. 

30.09.71 - Assinatura de um a-
cordo que visa evitar o risco de guerra 
por acidente. Um outro acordo é pre-
parado para melhorar o funcionamen-
to do telefone vermelho" entre as 
duas capitais. 

15.11.71 a 04.02.72 - Quinta fa-
se das SALT em Viena. As duas par-
tes aproximam seus pontos de vista 
sobre os sistemas ABM: o tratado au-
torizara cada campo a ter dois pontos 
de 100 lançadores cada um Contro-
vérsia para saber se os mísseis subma-
rinos devem ser incluídos no acordo 
sobre a limitação dos armamentos o-
fensivos, como querem os americanos 
(a produção soviética estava então a-
valiada em 128 por ano). 

28.03 a 24.05.72 - Sexta e últi-
ma fase do primeiro ciclo das SALT 
em HelsínquL No fim de abril, após 
uma intervenção pessoal de Nixon, os 
negociadores soviéticos aceitam a in-
clusão dos mísseis submarinos no a-
cordo. 

26.05.72 - Assinatura, em Mos-
çou, por Nixon e Brezhnev, do trata-

mo anual o número de testes com 
mísseis? Há quem pense assim nos 
Estados Unidos, mas há uma grave 
objeção: se, como é provável, os so-
viéticos quiserem tirar o seu atraso no 
domínio dos MIRV, eles terão <jue 
proceder a numerosas experiências. 
Assim, é muito duvidoso que eles 
possam aceitar uma tal proposta. 

Por outro lado, um acordo proi-
bindo as experiências nucleares sub-
terrâneas (as únicas ainda autorizadas 
pelo tratado de Moscou de 1963) é 
um pouco mais provável do que an-
tes, pois os meios de detecção se a-
perfeiçoaram bastante. Mas isso não 
impediria, de nenhum modo, os Dois 
Grandes de desenvolverem seu arse-
nal 

Mais promissoras são as perspecti-
vas de limitação da luta anti-submari-
na. Alguns autores americanos, por 
exemplo, sugeriram a interdição da 
caça aos submarinos em alto-mar, ou 
ainda a criacão de vastas zonas "livres 
de ASW** (luta anti-submarina) nos 
oceanos. Nenhuma potência teria o 
direito de colocar sofisticadas apare-
lhagens eletrônicas, ou de introduzir 
caçadores de submarinos, nessas zo-
nas delimitadas de comum acordo. 
Estando os soviéticos em visível atra-
so nesse gênero de atividades, uma tal 
proposta poderia lhes parecer interes-
sante. Diga-se de passagem quê  um a-
cordo desse gênero se na também be-
néfico para os países detentores de 
uma pequena força de dissuasão, co-
mo a França e a Grã-Bretanha, que 
poderiam assim reduzir a vulnerabili-
dade de seus raríssimos submarinos. 
Já o acordo sobre os antimísseis havia 
trazido vantagens para terceiros. 

É necessário que um dia se chegue 
a um acordo, ao menos tácito, sobre 
o possível uso das armas nucleares e 
sobre as limitações de sua acumula-
ção. Sabe-se há muito que os arsenais 
se desenvolvem segundo uma dinâmi-
ca que lhes é própria, e que as dou-
trias estratégicas seguem a aparição 
dos materiais bélicos, mesmo que a 
lógica se acomodasse melhor com o 
processo inverso. De qualquer manei-
ra, os dirigentes americanos têm difi-
culdade em explicar por que precisam 
ter 5.700 cargas nucleares estratégicas 
(7.700 no atual programa MIRV) às 
quais se juntam sete mil armas "táti-
cas** na Europa. Será preciso prever 
brevemente uma bomba atômica para 
cada ponte, para cada posto de cor-
reio e para cada estação ferroviária do 
adversario potencial? A corrida ar-
mamentista terá que encontrar breve-
mente seus limites no seu próprio 
crescimento exagerado. 

do sobre limitação dos sistemas anti-
mísseis e do acordo provisório sobre 
limitação dos armamentos ofensivos. 

09.08.72 - Um porta-voz do Pen-
tágono anuncia que os Estados Uni-
dos estão trabalhando para a prepara-
ção de uma ogiva nuclear mais precisa 
e mais possante, chamada "MK 19", 
suscetível de ser utilizada contra "al-
vos resistentes" (abrigos de cimento e 
outros objetivos militares). 

03.10.72 - Troca dos instrumen-
tos de ratificação do tratado sobre os 
antimísseis, entre Nixon e Gromyko, 
embaixador da URSS em Washing-
ton. Uma resolução do senado ameri-
cano exprime o desejo de que as futu-
ras negociações sobre armas ofensivas 
sejam conduzidas sobre a base da pa-
ridade. 

21.1L72 - Abertura, em Gene-
bra, do segundo ciclo das negocia-
ções. Salt II. 
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presidente Allende, como todo 
bom cruzado,deixou sua terra 

trancada sob um cinto de castidade, 
tendo a chave ficado nas mãos do co-
mandante-em-chefe do exército, ge-
neral Carlos Prats. 

O general foi indicado para o im-
portantíssimo posto de ministro do 
Interior em princípios de novembro, 
e está fazendo as vezes de presidente 
durante a ausência de Allende. Essa 
medida deverá ser suficiente para evi-
tar que a oposição tente assaltar a vir-
tude da Unidade Popular de Allende, 
enquanto este estiver fora. 

Uma parte da viagem do presiden-
te é de pura rotina. No México e em 
Cuba ele está apenas pagando as visi-
tas feitas ao Chile por Fidel Castro e 
o presidente mexicano Luis Echever-

A política externa 
de Allende tem se 
caracterizado por 

grande sobriedade, 
sem envolver apelos 

para revoluções 
internacionais. 

ria. Suas paradas em Lima e no Pana-
má apenas reforçarão as relações de 
amizade já existentes com os generais 
reformistas e nacionalistas que diri-
gem esses países. E nas Nações Uni-
das, ouvimos os apelos familiares, 
com os quais os pobres exigem que os 
ricos lhes dêm melhor tratamento. 

A política externa de Allende tem 
^Kfido caracterizada por sua grande so-
— riedade. O caminho chileno para o 

socialismo não envolve apelos para re-
voluções internacionais. Deixa que 
outros especulem sobre a relevância 
do modêlo chileno para outros países 
e continentes. E desde que a Frente 
Ampla do Uruguai - que era cons-
cientemente moldada na Unidade Po-
pular chilena - falhou, as especula-
ções estrangeiras cessaram. 

Em busca de ajuda 
Sem créditos, o caminho chileno para o socialismo 

corre perigo. A viagem de Allende a Moscou é 
importante por isso: ele vai buscar ajuda. 

Richard Goit, doyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA Guardian, escreve de 
Santiago sobre a política externa da Unidade Popular. 

Em suas relações com revolucio-
nários estrangeiros, o Chile tem feito 
apenas o que é exigido pela solidarie-
dade humanitária, mais que socialisa, 
dando abrigo a políticos bolivianos 
exilados e dirigindo guerrilheiros ar-
gentinos para Cuba, ao invés de man-
dá-los de volta para uma morte certa 
na Argentina. 

Até a promessa feita, durante as 
eleições, de se fazer algo em relação à 
Organização dos Estados Americanos 
(vista pela maioria dos latino-america-
nos como o ministério das colônias 
dos EUA), foi taticamente esquecida. 
As acusações feitas no início do man-
dato de Allende de que o centro de 
subversão da América Latina tinha se 
mudado de Havana para Santiago, pa-
recem agora particularmente idiotas. 

O çoverno da Unidade Popular to-
mou, e claro, várias medidas no senti-
do de se identificar com as forças 
progressistas do Terceiro Mundo. Es-
tabeleceu contatos diplomáticos com 
países como a Tanzânia e a Líbia, e 
retirou-se do comitê especial da ONU 
sobre a Coréia. 

Mas o estabelecimento de relações 
diplomáticas e comerciais com Cuba, 
China e Vietnã do Norte parecem a-
gora, à luz do pragmatismo nixonia-
no, terem sido mais decisões necessá-
rias do que históricas. 

O ministro do exterior de Allen-
de, Clodomiro Almeyda, é um socia-
lista marxista tão dedicado quanto o 
próprio Allende, mas, na pratica, sua 
conduta no ministério foi proposital-
mente amena e pouco controvertida. 

Com a exceção de uns poucos novos 
e bons embaixadores,-principalmente 
o que está servindo em Londres, o 
ministério de Relações Exteriores chi-
leno, como todo o resto da burocra-
cia, não sofreu mudanças de pessoal, 
significativas. 

Essa sobriedade na política exter-
na, que está à altura da arte de Allen-
de de praticar as políticas domésticas 
possíveis, já pagou dividendos. Den-
tro da OEA o Chile não tem inimigos 
significativos; uma situação bem dife-
rente da que Castro enfrentou dez 
anos atrás, quando conseguiu unir to-
dos os governos do continente contra 
ele. Na Europa Ocidental, Pompidou 
e Franco, assim como a Internacional 
Socialista, todos têm um certo respei-
to por Allende. Essa tolerância com a 
experiência chilena vem, em grande 
parte, da crença de que Allende não é 
títere de ninguém. Apesar do papel 
preponderante que o partido Comu-
nista ortodoxo, com suas ligações 
com a União Soviética, tem na Unida-
de Popular, a revolução chilena conti-
nua procurando ser uma expressão 
autêntica do nacionalismo chileno. 

No entanto, se o fato de Allende 
não usar retórica revolucionária, em 
casa e no estrangeiro, lhe trouxe al-
guns amigos, não foi suficiente para 
influenciar os banqueiros internacio-

„ nais. Não é segredo que a situação da 
economia chilena é péssima, mas não 
há sinais de que alguém esteja com 
intenção de ajudar Allende. 

A dívida externa foi repetidamen-
te renegociada este ano, mais a única 

vantagem foi trazer mais dívidas para 
a naçao. A não ser que se consiga um 
crédito mais sólido, a estrutura eco-
nómica e o caminho chileno para o 
socialismo cairão por terra. 

É esse fato que faz a viagem de 
Allende a Moscou tão importante. 
Muitos chilenos que ocupam postos 
do governo e deveriam estar melhor 
informados têm esperanças de que a 
União Soviética venha em sua ajuda. 
No entanto, a história do envolvimen-
to russo em Cuba, quando a União 
Soviética sustentou a produção de a-
çúcar cubano às custas dos plantado-
res de beterraba da Europa Oriental, 
sugerem que os russos relutarão mui-
to em se envolver de novo no finan-
ciamento dos cofres sem fundo de 
uma revolução latino-americana. 

Nos últimos anos, os russos se o-
cu param em estabelecer relações, na 
América Latina, com governos de le-
galidade e apoio popular duvidosos, e 
hesitarão muito em fazer algo que po-
nha em risco essas relações." Apesar 
do comportamento chileno, em rela-
ção à União Soviética ter sido excep-
cionalmente amistoso, e apesar do 
Partido Comunista Chileno ser a for-
ça mais significativa dentro da coali-
são de Allende, o Chile ainda é uma 
dúvida aos olhos da Rússia. 

Allende e Almeyda são socialistas, 
não comunistas, e desde o pacto na-
zi-soviético até a invasão da Tchecos-
lováquia, o Partido Socialista Chileno 
tem criticado a linha comunista ofi-
ciaL 

Quando Almeyda visitou a Euro-
pa Oriental, no ano passado, ele disse 
a Ceaucescu que, em matéria de polí-
tica externa, o Chile estava mais pró-
ximo da Romênia que de qualquer 
outro país. Isso pode ter feito amigos 
entre os políticos de Bucareste, mas 
dificilmente melhorou as relações de 
Moscou com o Chile. Os europeus o-
rientais prometeram, é certo, um cré-
dito de quase 100 milhões de dólares; 
e os chineses prometeram comprar 
seu cobre, no futuro, diretamente do 
Chile. 

Os cubanos já estão há algum tem-
po saboreando o vinho e as cebolas 
chilenas. Mas esse não é o tipo de a-
poio financeiro que os chilenos a-
cham que deveriam receber de seus 
irmãos socialistas. 

Na América Latina 
o Chile não tem 

grandes inimigos. 
É uma situação 

oposta à de Castro 
que uniu contra si 
todo o continente. 

Se os russos não agirem, o que pa-
rece muito provável, o Partido Comu-
nista Chileno cairá ainda mais baixo 
do que já está na estima de seus cole-
gas de Unidade Popular. Pois, cada vez 
mais, os comunistas estão sendo vistos 
como membros conservadores do go-
verno de Allende, e os outros parti-
dos estão tomando posições que os 
comunistas descrevem, pejorativa-
mente, como "ultra-esquerdistas". 

Allende esteve em Moscou pela úl-
tima vez em 1969, e não há razões 
para supor que ele não goze da estima 
dos dirigentes russos. Mas é duvidoso 
que lhe ofereçam alguma coisa além 
dos protetores de ouvido para que en-
frente o inverno de Moscou, com os 
cjuais sem dúvida ele será fotografa-

Acorrida às armas 
Nixon não está preparando uma geração de paz, 

mas uma corrida armamentista cada vez 
mais custosa e maluca. I.F. Stone, 

de The New York Review of Books, comentando 
as SALT, negociações sobre armas estratégicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a zxvutsrponmlihgfedcbaVUTSQPONMLJIHFEDCBA
A essência das conversações sobre 

limitação de armas estratégicas 
(SALT, Strategic Arms Limitation 
Talks) tem sido, principalmente, for-
çar os soviéticos a aceitarem tanto a 
inferioridade quantitativa quanto a 

rlitativa como o preço de um acor-

Isso já aconteceu com o Tratado 
de Limitação de Testes Nucleares e 
tem sido, desde o inicio, o objetivo 
dos EUA quanto ao SALT. A União 
Soviética está à frente em número de 
mísseis terra-ar, e logo se igualará aos 
EUA também em mísseis de base ma-
rítima. Nós gostaríamos de um acor-
do limitando o número de ambos 
Mas não propomos e nunca propuse-
mos nenhum limite à qualidade dos 
mísseisi que é onde estamos à frente. 

A relação entre qualidade e quan-
tidade é complicada porque nossa li-
derança em qualidade tornou-se tam-
bém liderança em um novo tipo de 
quantidade. Com o desenvolvimento 
do MIRV (Multiple Independently-
targeted Reentry Vehicle ou míssil de 
ogivas múltiplas independentemente 
guiadas) nossa vantagem qualitativa 
reverteu em uma grande expansão no 
número de nossas ogivas nucleares, 
ou "potencial de força", como são 
chamadas pelo Pentágono, com seu 
talento em fabricar nomes obscuros e 
confusos Portanto é o número de o-
givas em cada míssil e não o número 
de mísseis (ou "lançadores", na 
língua do Pentágono) que forma o 
novo índice de poder de ataque. 
Quanto mais ogivas, mais alvos po-
dem ser atingidos e mais fácil se torna 
"saturar" qualquer sistema de defesa 
anti-balistico que o outro lado consi-
ga disparar. 

Ha mais de um século, o padrão 
das negociações de desarmamento 
tem sido tentar limitar as armas em 
© 1972 NYREV, Inc. 

aue o inimigo potencial está à frente. 
e evitar limitações nas armas em que 
se leva vantagem Dessa forma, em 
nossas conversações para limitar os 
números do outro lado, nós nunca 
propusemos que se limitasse o núme-
ro de ogivas e muito menos que todos 
renunciassem ao MIR V. 

Os temores que surgem de um de-
sequilíbrio no número de ogivas, po-
dem ser avaliados nesta passagem de 
uma declaração de Melvin Laird, ex-
secretário de Defesa: uA maior preo-
cupação para a sobrevivência da força 
de ICBM íIntercontinental Balistic 
Missiles, mísseis balísticos interconti-
nentais) dos EUA seria o aumento de 
precisão dos mísseis soviéticos, mes-
mo que estes desenvolvessem o 
MIRV . Mas são os EUA que estão 
desenvolvendo o MIR V e são nossos 

Um novo monstro: 
o ULMS, um navio 

de guerra submarino 
para mísseis de 

longo alcance, do 
qual estão 

planejados trinta 
ao preço de 1 bilhão 

de dólares cada. 

mísseis que estão à frente em precisão. 
A mesma frase poderia expressar os 
temores soviéticos A maior preocu-
paçãoredaD Dara a sobrevivência dos ICBM 
deles é o aumento de precisão dos 
mísseis dos EUA e o desenvolvimen-
to, de nossa parte, do_MIRV. algo 
que os soviéticos ainda não têm. To-
dos os anos as declarações oficiais 
americanas anunciam a estréia imi-
nente do MIR V soviético. No entan-
to, um relatório do almirante Moorer 

(15-2-72) revela que eles ainda nem 
começaram a trabalhar nesse sentido! 
Se os soviéticos não se apressarem, o 
Pentágono terá que lhes dar um 
MIRV, para manter a corrida arma-
mentista a todo vapor. 

Embora o Pentágono dê o melhor 
de sua propaganda e de seu testemu-
nho para conseguir novos orçamentos 
militares, afirmando que estamos fi-
cando perigosamente para trás, a ver-
dade è o contrário. A diferença de 
ogivas de mísseis aumenta rapidamen-
te a nosso favor, a ponto dos soviéti-
cos poderem temer que estejamos 
preparando algum tipo de contra-o-
fensiva ou poder de ataque inicial 
Aqui estão os dados dos últimos de-
zoito meses, retirados de declarações 
oficiais: 

Total de ogivas nucleares 

URSS EUA 
12-30-70 1.800 4.000 
11-1-71 2.100 4.700 
meados de 72 2.500 5.700 

Nos dezoito meses anteriores a 30 
de junho deste ano, nós aumentamos 
em mil ogivas a no$sa liderança. Há 
dezoito meses, tínhamos 2.200 ogivas 
a mais do que os soviéticos; em mea-
dos do ano tínhamos mais 3.200. 
Mais que o dobro das ogivas dos so-
viéticos 

Q desequilíbrio e a diferença au-
mentarão ainda mais nos próximos 
anos A força aérea tem seu próprio 
MIRV - o SRAM (Short Range At-
tack Missile, míssil ofensivo de curto 
alcance). Em sua prestação de contas 
ao Comitê das Forças Armadas do Se-
nado, em 23 de fevereiro, o secretário 
da Força Aérea, Seamans, descreveu-
o como sendo "um pequeno míssil de 
alta velocidade, capaz de voar em bai-
xa altitude" e "pegar no chão" as de-
fesas aéreas soviéticas e assim "difi-
cultar sua defesa". O programa de 
testes terminou em julho do ano pas-
sado, e "nós esperamos que ainda es-
te ano nossos B-52 e FB-111 estejam 
capacitados para serem equipados 
com os SRAM. Estamos programan-
do o SRAM para ambos os bombar-
deiros". 

Esses mísseis, coma o MIRV, são 
de "alvos múltiplos". De acordo com 

uma publicação do Instituto Interna-
cional de Estudos Estratégicos, de 
Londres, o B-52 e o FB-111 podem 
carregar vinte e quatro SRAM e o no-
vo B-l está sendo construído para 
transportar trinta e dois SRAM. Isso 
multiplicaria o número de alvos que o 
B-52 e o FB-111 poderiam atingir por 
vinte e quatro, e os do FB-111 por 
trinta e dois Como o Instituto afirma 
que os EUA possuem 430 B-52 e 
FB-111 em serviço, o SRAM os tor-
naria capazes de atingir 10.320 alvos 
diferentes com esses mísseis de lança-
mento aéreo. 

Um só submarino 
Polaris 

dispara 16 mísseis 
com 10 bombas H 
independentes em 
cada e pode acabar 
com 160 das 180 
grandes cidades 

da URSS 

Em 1975, segundo o Instituto, 
mais de 500 dos nossos Mimiteman 
serão reformados a fim de carregarem 
três ogivas de alvo múltiplo cada um, 
adicionando-se 1.000 MIRV aos já 
existentes Ao mesmo tempo, a con-
versão de trinta e um submarinos 
com polaris em submarinos com Po-
seidon, "aumentará o número de ogi-
vas disponíveis no potencial SLBM 
(mísseis embarcados em submarinos) 
americano de cerca de 1.500 (capazes 
de atacar 656 alvos diferentes) para 
cerca de 5.400 (capazes de atacar 
5.000 alvos diferentes). Em meados 
de 1975, o total de ogivas múltiplas e 
"potenciais de força" será mais ou 
menos este: 

Meados de 72 5.700 
Novos mísseis Minuteman 
equipados com MIRV 1.000 
Novos mísseis Poseidon 
equipados com MIRV 3.000 
Novos SRAM 9.890 

Potencial de Força 20.490 

Se nosso propósito é apenas ter 
capacidade de contra-atacar, para de-
ter um possível ataque soviético, en-

tão, para aue esse excedente de ma-
tança lunático? Existem cerca de 
180 cidades com mais de 100 mil ha-
bitantes em toda a União Soviética. 
Um submarino equipado com Posei-
don pode destruir 160 delas, uma vez 
que cada submarino carrega 16 lança-
dores, e cada lançador carrega de 10 à 
14 ogivas. O que faremos com 20 mil 
ogivas? Se a situação fosse invertida, 
nós suspeitaríamos que os soviéticos 
estariam se preparando para atacar 
primeiro. 

No entanto, Nixon foi a Moscou 
ao mesmo tempo que a propaganda 
do Pentágono continuava insistindo 
em que os soviéticos estão se prepa-
rando para nos atacar. Ele foi a Mos-
cou com um novo orçamento de de-
fesa que adiciona 6,3 bilhões de dóla-
res às despesas com armamentos E 
esses 6,3 bilhões são apenas o paga-
mento de entrada para a construção 
das novas armas, que no final custa-
rão 50 bilhões ou mais O novo orça-
mento apressará a construção dos 
dois novos monstros: o bombardeiro 
B-l, que transportará trinta e dois 
SRAM; e o novo ULMS (submarino 
para transporte de mísseis de longo 
alcance). O ULMS (Undersea Long-
range Missüe System), um navio de 
guerra submarino, do qual estão pla-
nejados trinta, ao preço de um bilhão 
de dólares cada, é a mais sensacional 
escalada dos últimos tempos no orça-
mento da corrida armentista. 

Será que esses preparativos são pa-
ra uma geração de paz ou para uma 
corrida armamentista cada vez mais 
custosa e lunática? Do ponto de vista 
politiqueiro, isso fez sentido em um 
ano de eleições Prometeu aumentar 
os empregos para a mão-de-obra espe-
cializada. Deve ter agradado a George 
Meany e outros líderes sindicais De-
ve ter trazido para a campanha de Ni-
xon gratas contribuições da indústria 
armamentista. 

Mas, do ponto de vista do outro 
lado, especialmente após o acordo 
com a China, deve parecer mais uma 
tentativa de conseguir uma "posição 
de superioridade" pára bloquear a 
União Soviética. Do ponto de vista 
americano, quer dizer aumentar ainda 
mais o orçamento armamentista, e do 
ponto de vista da humanidade, signi-
fica intensificar a corrida de armas 
nucleares, o que só pode nos levar a 
um beco sem saída. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A volta do líder zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jonathan Power, doyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA Guardian, escreve sobre a 
filosofia revolucionária de Stokely Carmichael. 

O criador do Poder Negro está de novo nos EUA: 
na semana passada foi expulso do Canadá, onde 

deveria gravar uma entrevista para a tevê. 

O fantasma 
de Hoover no FBI 

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tokely Carmichael, o criador do 
"Poder Negro", deixou a Guiné, 

onde morou nos últimos três anos e 
meio, e está de volta à América. Dis-
se-me ele que pretende ficar nos Esta-
dos Unidos por tempo "indefinido". 
Está organizando o que chama de um 
"Partido Revolucionário de Todos os 
Povos Africanos", que tentará "con-
centrar e unir a opinião negra em tor-
no do Pan-Africanismo ". 

Carmichael trocou os EUA pela 
África em abril de 1969, atendendo a 
uma sugestão de Ho Chi Minh, que 
ele encontrou durante sua volta ao 
mundo em 1967. O presidente da 
Guiné, Sékou Touré, e o deposto pre-
sidente de Gana, Kwame Nkrumah, 
encorajaram-no também a ir para a 
Africa. 

Mas a verdadeira motivação de sua 
mudança foi a sensação de estar sen-
do envolvido por uma situação de 
que ele era parte, e que deveria lide-
rar. Naquela época ele dizia: "Eu sei 
que não posso oferecer agora a lide-
rança necessária, mas não sei por on-
de atacar o problema, e se fingisse es-
taria -decepcionando a mim mesmo e 
ao meu povo". 

PorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que então ele voltou para casa 
agora, nao para uma simples visita, 
mas para ficar? 

Idéias de Malcolm 

A primeira razão que ele aponta é 
o vácuo existente nas lideranças ne-
gras militantes. Quando deixou a A-
mérica, três anos atrás, sua própria 
organização, o Comitê de Coordena-
ção de Estudantes Não-Violentos, 
que oficialmente era a ala estudantil 
do Movimento de Direitos Civis de 
Martin Luther King, estava dividido 
por inúmeras lutas internas. E os Pan-
teras Negras, aos quais o Comitê ha-
via se aliado, estavam, na opinião de 
Carmichael, usando táticas contrapro-
ducentes. Sua política de envolvi-
mento em tiroteios com a polícia, di-
zia ele, apenas os levaria a uma forma 
de suicídio. 

A segunda razão é que ele acre-
dita que os negros agora estão pron-
tos para uma unificação, e ele con-
vocou os líderes das maiores orga-

nizações negras para um encontro em 
Nova York, ainda este mês. Disse-me 
que confia na presença de Kalph A-
bernathy, Jessie Jackson, Vernon Jor-
don e Louis Stokes. Duvida, no en-
tanto, que Huey Newton, o líder dos 
Panteras Negras, esteja lá. "Eu não fa-
larei com ele enquanto ele não se re-
tratar publicamente de sua declaração 
(feita dois anos atrás) de que eu sou 
um agente da CIA". 

Carmichael espera que esse encon-
tro seja o início do "Partido Revolu-
cionário de Todos os Povos Africa-
nos". Ele argumenta que "as eleições 
fizeram com que muitos negros sen-
tissem a necessidade de ter sua pró-
pria organização política. Acrescenta 
que as relações do novo partido com 
o Partido Democrata (no qual os ne-
gros geralmente votam) serão "pura-
mente pragmáticas". Como um 
"meio para esse fim", eles poderiam 
usar as organizações democratas lo-
cais. 

A terceira razão para sua volta é o 
tremendo impulso dado às suas pró-
prias idéias sobre Pan-Africanismo, 
nos últimos dois anos. É justo que se 
diga que a filosofia de Carmichael é a 
que mais se aproxima da de Malcolm 
X. No centro do pensamento de Mal-
colm estava a ênfase das relações da 
América Negra com a África. Apenas 
Carmichael e Le Roi Jones, o conhe-
cido autor teatral, continuaram e de-
senvolveram esse conceito. 

Da mesma forma, a importância 
dada por Carmichael ao voto e à divi-
são racial, ao invés da divisão de clas-
ses, são idéias de Malcolm. "Hoje em 
dia, os povos negros" — diz Carmi-
chael, explicando sua noção de Pan-
Africanismo, - "têm inimigos co-
muns e enfrentam problemas co-
muns. Nós somos vítimas do imperia-
lismo e do racismo, somos um povo 
sem terra, e essa brutal forma de o-
pressão encontra sua expressão politi-
camente organizada na Africa do Sul, 
nas colônias portuguesas e, é claro, 
nos EUA. Não devemos esquecer a 
América do SuL A base do poder afri-
cano está em seu lar - a Mae África." 

Uma série de importantes aconte-
cimentos, nos últimos dois anos, mos-
trou que esse ponto de vista deve ser 
levado a sério. Em setembro de 1970, 
houve o Congresso dos Povos Africa-
nos. em Atlanta, Geórgia. Foi uma 

mistura de grupos nacionais e interna-
cionais do Poder Neg*o. Havia cerca 
de dois má delegados. Em abril de 
1972, houve o que provavelmente foi 
a maior e mais importante reunião 
negra da história americana, quando 
8 mil delegados encontraram se em 
Gary, Indiana, para discutir uma "A-
genda Negra". 

O encontro incluía desde mem-
bros negros do gabinete da Casa Bran-
ca até Panteras Negras. Le Roi Jones 
presidiu o encontro com a precisão 
de um relógio. E aos poucos conse-
guiu dar a esse grupo, tremendamente 
heterogêneo, uma espécie de unidade 
ideológica, sendo que o plano de po-
lítica externa era nitidamente Pan-
Africano - maiores vínculos com os 
"movimentos de libertação" africa-
nos, grande ajuda econômica à Áfri-
ca, Caribe e América do Sul, e apoio 
à Organização de Unidade Africana 
(OUA). 

O mais carismático 

Dois acontecimentos deram cor-
po, de certa forma, às resoluções da 
reunião. Primeiro, reagindo à decisão 
do Congresso americano de levantar o 
embargo às importações de cromo da 
Rodésia, o sindicato de estivadores de 
Baton Rouge, na Louisiana, cujos 
membros são predominantemente ne-
gros, recusou-se a desembarcar o pri-
meiro carregamento. 

E a três de junho, ocorreram duas 
grandes manifestações - uma em Wa-
shington e outra em São Francisco -
para comemorar o Dia da Libertação 
Africana. 

Dois dias antes das manifestações, 
Charles Diggs, presidente oficial dos 
congressos negros, chefiou um encon-
tro de dois dias sobre a África. Esta 
foi a primeira vez em que negros ame-
ricanos e africanos reuniram-se em so-
lo americano para planejar e desen-
volver seriamente "uma estratégia ne-
gra para provocar mudanças na políti-
ca externa americana em relação à 
África". Havia mais de 200 partici-
pantes da conferência, incluindo-se 
professores universitários, guerrilhei-
ros africanos, e vários embaixadores 
africanos e representantes da OUA. 

Será interessante observar como 
Carmichael se adaptará a essa situa-
ção após uma ausência de três anos. 
Ele é sem dúvida o mais carismático 
dos líderes negros americanos vivos. 

Com Nixon de volta à presidência, 
é concebível que a frustração dos jo-
vens negros acabe em outro derrama-
mento de fúria. Se isso acontecer, e 
se Carmichael conseguir convencer os 
outros líderes, a chance de que eje 
surja como um líder importante não 
deve ser subestimada. 

Os medos da America urbana 
O convite para uma noite de auto-

defesa feminina, promovida pelo 
D Distrito do Grupo Tático da Polí-
cia de Washington, foi pregado na 
porta do supermercado do meu bair-
ro: "Tragam suas amigas de 16 a 40 
anos para uma noite informativa e 
impressionante!!!" Além de uma de-
monstração de karatê dada por um 
faixa preta, o convite prometia tam-
bém uma demonstração do "pelotão 
do sexo" e outros conselhos úteis so-
bre como evitar o estupro. 

Diante dos assaltos, que ocorrem 
a cada duas horas e meia em Washing-
ton, do aumento de quase 40 por 
cento nas tentativas de estupro na ci-
dade nos últimos seis anos, e de um 
recorde de 578 casos neste ano, o avi-
so parecia atender a uma necessidade. 
Mas fiquei surpreso quando cheguei 
ao hall do clube de garotos e encon-
trei-o repleto de mulheres de todos os 
tamanhos, formas e cores. 

Nem todas eram casadas, é verda-
de. Algumas aparentavam mais de 40 
anos, a idade limite estipulada no 
convite. Mas o fato de que cerca de 
cem mulheres estivessem suficiente-
mente interessadas numa noite que 
dificilmente poderia se transformar 
num divertimento,'dizia muita coisa 
sobre os medos da América urbana. 

O programa começou com um fil-
me: "Como andar na rua sem medo", 

Adam Raphael 
The Guardian 

cheio dos lugares comuns que os ame-
ricanos aprendem atualmente no co-
légio - não andar de metrô à noite; 
não entrar no elevador sozinha com 
um honfem; nunca lutar com um ba-
tedor de carteiras; dirigir à noite com 
as portas do carro trancadas; pedir ao 
motorista de táxi <jue espere até que 
você entre nó edifício; e, em caso de 
ataque, "gritar como se disso depen-
desse sua vida - ela pode depender". 

i tração seguinte foi a srta. Mary 
ou th, uma morena bem feita de 

A ai 
Ann Sou1 
corpo, faixa-preta de karatê, demons-
trando como uma mulher pode prote-
ger-se. O ponto alto de sua exibição 
ioi um pontapé dado na virilha do 
"agressor", acompanhado de um gri-
to de triunfo ao estilo coreano. 

"Tente este golpe no seu namora-
do" - disse o comentarista policial 
para a audiência, que ria abafado. 

Em seguida, entrou no palco o o-
fidal Rick Namiera, da Equipe Táti-
ca. Apresentado como um homem 
que dispensa armas, o policial de 1,89 

Sanford J. Ungar, 
do Guardian, diz: 
Hoover perdera o 
interesse em lutar 
contra o crime. 

j^Tinguém pode substituir o Gi-
W gante" - disse, em junho últi-

mo, o diretor interino do FBI, Pa-
trick Gray. Esse pronunciamento foi 
feito poucas semanas depois do presi-
dente Nixon tê-lo nomeado - tempo-
rariamente - para assumir o cargo do 
Gigante, o falecido J. Edgar Hoover. 

Gray aprendeu muita coisa desde 
então, mas até agora, depois de seis 
meses no cargo, ele ainda está se de-
batendo com o problema de como 
substituir Hoover, manter o FBI fun-
cionando, satisfazer as pessoas certas 
dentro e fora do governo, e conseguir 
a nomeação definitiva para um dos 
cargos mais poderosos no governo 
dos EUA. 

E isso não tem sido fácil, uma vez 
te da tarefa de Gray é a de 

metros e 91 quilos, os bíceps visivel-
mente dilatados, aconselhava as pos-
síveis vítimas de estupro a resistir e 
lutar. "Morder, cabecear, chutar, dar 
pontapés e joelhadas - sempre na 
parte mais vulnerável do corpo do ho-
mem" - era o ponto principal de 
suas advertências. 

"Se houver oportunidade para 
uma cabeçada com a testa* voce lhe 
quebrará o nariz. É simples. O globo 
ocular já é uma outra história. São 
poucas as pessoas que conseguem fa-
zê-lo. 

"O.K., se você for muito escrupu-
losa para arrancar-lhe os olhos, use a 
boca - continuava ele, dando ênlase 
a esse ponto. "Esta é uma tremenda 
arma - não importa onde se deve 
morder: nariz, orelha, testículos. Isso 
dói". 

"E se você ficar suficientemente 
louca, pode ir embora com um bom 
pedaço de carne na boca. Pode-se 
morder a carne humana como se mor-
de um bife". 

Observando a audiência, atenta, 
empoleirada na beirada das cadeiras, 
ele reconheceu, tristemente, que algu-
mas delas não eram do tipo morde-
dor. "Algumas de vocês nunca serão 
do tipo lutador. Preferem ser machu-
cadas ou mortas antes de agredir ou-
tro ser humano. Sinto muito por vo-
cês". 

idar o extraordinário caos admi-
nistrativo que Hoover deixou para 
trás, sem jamais admitir publicamente 
sua existência. 

* Ele deve elogiar seu predecessor: 
"esse iluminado pioneiro no cumpri-
mento profissional da lei, cuja carrei-
ra brilhante durou um quarto da his-
tória do nosso país, e que combateu a 
vida inteira as forças dos fora-da-lei, 
tanto criminosos comuns como sub-
versivos". 

« Mesmo assim ele precisa desfazer 
cjuase tudo que Hoover fez nos seus 
últimos anos e, ao mesmo tempo, fa-
zer com que o público tenha confian-
ça de novo no FBI ameaçado. 

Também tem que convencer os 
veteranos e investigadores profissio-
nais do FBI de que são absolutamen-
te essenciais às operações do dia-a-
dia, e de que não haverá grandes mu-
danças. Mas tem que mudar o sufi-
ciente para atrair sangue novo e jo-
vens inovadores. 

Gray precisa ainda convencer a 
Casa Branca, onde tem poderosos ini-
migos, de que ela pode confiar nele, 
política e profissionalmente, para di-
rigir uma agência supersensível nos 
próximos quatro anos. 

Ironicamente, contudo, se ele 
conseguir a nomeação do presidente 
Nixon, será o primeiro diretor do FBI 
que precisa de confirmação do Sena-
do, e nesse caso deve convencer o 
Congresso de que pode se manter in-
dependente, política e profissional-
mente, da Casa Branca. 

A maioria dos observadores con-
cordam, depois de seis meses, que 
Gray tem feito um trabalho relativa-
mente bom até agora, e parece que 
recebeu alguns aliados inesperados 
dentro do próprio Bureau e entre o 
público. 

Apesar de ser pouco popular jun-
to a alguns dos mais chegados paladi-
nos políticos de Nixon, Gray é co-
nhecido como sendo muito leal ao 
presidente. Ele se considera um con-
servador sobre quase todos os assun-
tos, mas, comparado a Hoover, é bem 
moderado. Nao hesita em se separar 
da ortodoxia da administração, advo-
gando, por exemplo, leis federais 
mais fortes de controle de armas. 

Além de sua posição anterior de 
Procurador Assistente Geral da Divi-
são Civil, onde se tornou o executor 
principal do tribunal de congelamen-
to de salários e preços, ele não tem 
nenhuma experiência com o cumpri-
mento da lei - fato que não foi es-
quecido entre a hierarquia mais anti-
ga do FBI quando ele tomou posse. 

Gray neutralizou algumas dessas 
preocupações simplesmente reconhe-
cendo sua condição de neófito. Tem 
dito repetidas vezes em seus discursos 
que, com 56 anos, "é um novíssimo 
cumpridor profissional da lei". 

Nos seus primeiros dias na suite 
luxuosa de Hoover, no 5xutsrponljihfedaZVUTSRQPONMLJIFEDCBAP andar do 
edifício do Departamento de Justiça, 
Gray atormentava alguns dos mais al-
tos funcionários do FBI com "per-
guntas estúpidas", como disse um de-
les francamente. A imagem do Bu-
reau, de eficaz combatente contra o 
crime, está baseada, apenas parcial-
mente, no conhecimento que o públi-
co tem dos seus sucessos, ao longo 

dos anos, em casos dramáticos que 
chegavam às manchetes. Grande parte 
da sua reputação foi estabelecida, na 
realidade, através de romances de fio-
ção e programas de televisão. 

Gray se beneficiou do fato de não 
haver nenhum relatório do Congresso 
ou comentários de outras agências so-
bre o FBI, porque eles simplesmente 
não existem So o Subcomitê de A-
propriações da Camara dos Deputa-
dos tem tido autorização para super-
visionar os problemas do Bureau, e 
suas deliberações têm sido, há muito 
tempo, caracterizadas por uma dispo-
sição de endossar tudo o que Hoover 
dizia ou fazia. 

Quando tomou posse, Gray desco-
briu que Hoovar havia interrompido 
todas as ligações entre o FBI e quase 
todas as agências federais, tinha per-
dido virtualmente quase todo o inte-
resse em lutar contra o crime organi-
zado, e dirigia bastante na base do 
capricho e da predileção pessoaL 

O Diretor Provisório sabe tão bem 
quanto os outros que talvez haja ne-
cessidade de que o FBI aumente a sua 
prestação de contas ao público, e, co-
mo um pré-requisito, ele está tentan-
do fazer com que o FBI preste contas 
a ele. 

Um meio de atingir esse objetivo 
tem sido o de estabelecer disciplina, 
tanto na sede do FBI em Washington 
quanto nos 59 escritórios no mundo 
inteiro, muitos dos quais têm sido di-
rigidos por construtores-de-impérioso-
que floresceram sob Hoover. Gray«p 
forçou a saída de Wesley G. Grapp, 
agente especial encarregado do escri-
tório de Los Angeles, que criou gran-
des compromissos financeiros com 
bancos no sul de Califórnia. Também 
transferiu Robert Kunkel, chefe do 
escritório de Washington, por ter fal-
sificado um relatório a respeito do a-
cidente que aleijou um agente duran-
te uma demonstração contra a guerra. 

Outro chefe de escritório, em Ho-
nolulu, foi transferido para um me-
nor, quando as esposas dos homens 
que trabalhavam sob sua direção es-
creveram a Gray uma carta reclaman-
do contra ele. Muitos funcionários ve-
teranos do FBI gostaram dessas mu-
danças de pessoas, mas estão preocu-
pados com o efeito da publicidade 
que recebem. 

Ao contrário de outras agências 
do governo, o FBI tem sido, tradicio-
nalmente, capaz de manter as ações 
disciplinares em família. Quase todas 
as transferências eram rápidas, inex-
pliçadas e anunciadas só aos indiví-
duos envolvidos e sempre por escrito. ^ 

Gray sentiu primeiro que a publi 
cidade era boa, não só porque aumen- ^ 
taria a consciência do público sobre o 
Bureau, mas também porque talvez 
pudesse ter um efeito dissuasivo sobre 
os agentes que tinham força nos escri-
tórios. Agora parece que está enver-
gonhado, e tem medo quê  o preço do 
aumento de consciência pública possa 
provocar um declínio na moral den-
tro do Bureau. Depois de ter "aberto 
uma janela", no FBI, como ele gosta 
de dizer, agora gostaria de fechá-la 
um pouco. 

Isso pode ser difícil, devido às via-
gens aos escritórios, discursos e entre-
vistas à imprensa que Gray tem feito 
pelo país, e que têm encorajado a dis-
cussão pública e mais dúvidas quanto 
ao FBI. Ele insiste firmemente, con-
tudo, que essas aparições não são po-
líticas, em seu beneficio ou da admi-
nistração, mas são apenas uma parte 
dos seus esforços para levar o FBI ao 
público. 

Não obstante alguma preocupação 
com ajjolítica nos problemas do Bu-
reau, e alguma resistência às suas no-
vas ordens - como o código de ves-
tuário e programa de controle de pe-
so, que realmente são importantes 
dentro do FBI - Gray é creditado 
pelos melhoramentos substanciais na 
moral dô  pessoal menos qualificado. 
He também restabeleceu a ligação en-
tre o FBI e outras agências e divisões 
do Departamento de Justiça. 

O staff pessoal de Gray - jovem, 
e, portanto, algumas vezes, também 
causa de ressentimentos - já está se 
preparando para a perspectiva de con-
firmação no começo do ano. Talvez 
haja uma briga, mas há possibilidades, 
consideradas muito boas, de que 
Gray venha a ser confirmado pelo 
Congresso. Se for nomeado pelo pre-
sidente. 

(c lo 
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T ^ e s d e 1951, o governo dos Esta-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
JL#dos Unidos tem feito experiên-
cias, com objetivos militares, em mi-
lhares de seres humanos, muitas vezes 
sem que estes tenham conhecimento 
do fato ou dado seu consentimento. 
Entre essas experiências estão: 

Outubro, 1951: Um batalhão de 
combate composto por mil recrutas 
foi enviado para o campo de expe-
riências da Comissão de Energia Atô-
mica, em Nevada, onde ficaram ex-
postos, em trincheiras ao ar livre, à 
explosão de uma bomba nuclear lar-
gada de um avião a cerca de onze qui-
lômetros daquele locaL O compor-
tamento e as reações psicológicas des-
ses homens antes, durante e após a 
experiência foram observados por 
4.000 oficiais de alta patente de to-^ 
das as armas das forças armadas. Se-* 
gundo o Departamento de Defesa 
(DOD - Department of Defense), 
não foram mantidas quaisquer fichas 
sobre as condições físicas dos solda-
dos expostos. 

Maio, 1952: Setecentos soldados 
de um grupo de infantaria foram en-
viados ao campo de experiências de 
Nevada, onde ficaram expostos, em 
trincheiras ao ar livre, à explosão de 
uma bomba nuclear em uma torre, a 
cerca de seis quilômetros de distân-
cia. Como sempre sucede com esse ti-
po de explosões, a torre se desinte-
grou numa precipitação radioativa. 
Não foram mantidas quaisquer fichas 
sobre as condições físicas do grupo. 

Primavera, 1953: Pelo menos oito 
oficiais militares, voluntários, foram 
expostos, a uma distância de pouco 
mais de um quilômetro e meio, à ex-
plosão de três bombas nucleares, duas 
das quais detonadas de torres. O De-
partamento de Defesa recusa-se a di-

j^ lgir os nomes ou o estado físico 
f^V al dos oficiais em questão. 

~ 1960 - 1971- Pessoas que tendo 
um olho considerado perdido e que, 
por essa razão, estavam internadas na 
Faculdade de Medicina de Virginia 
para retirar o olho, foram sondadas 
para saber se permitiriam' se o olho 
poderia ser exposto a uma luz extre-
mamente forte dias antes da opera-
ção. No caso dos que consentiram 
com a experiência, a retina foi caute-
rizada em vários lugares e, pelo me-
nos em alguns casos, o olho ficou ce-
go. Não se sabe até hoje se os pacien-
tes em questão estão a par de que 

essas experiências são patrocinadas 
pelo Departamento de Defesa. 

Na Universidade de Cincinnatti, as 
experiências com radiações começa-
ram em 1960, quando o DOD ofere-
ceu uma bolsa ao Dr. Eugene Saen-
ger, encarregado do programa. Desde 
então, oitenta e sete pacientes cujo 
estado foi considerado de câncer ma-
ligno, foram submetidos a irradiações 
de corpo inteiro que chegaram a al-
cançar 250 rads. Os doentes foram in-
formados de que o tratamento, que 

i * d e provocar dores e náuseas, pode 
* ^nbem aliviar suas dores e prolongar 

suas vidas. 
Na própria Universidade de Cin-

cinnatti, membros da Associação da 
Faculdade denunciaram há pouco 
tempo as experiências do Dr. Saenger 
com seres humanos. O relatório de-
nuncia que o objetivo principal das 
experiências não é ajudar os pacien-
tes, mas "estudar as lesões por radia-
ção para o DOD". O relatorio, apro-
vado pela associação, concluía que os 
tratamentos por radiações eram uma 
das principais causas para a morte dos 
pacientes. 

Problemas da Guerra 

O advento de novas armas nuclea-
res coloca os planejadores militares 
diante de problemas novos e extraor-
dinários: soldados que são expostos a 
doses de radiação que não tenham 
efeitos imediatamente letais, podem 
vir a sofrer de efeitos subseqüentes 
que os incapacitem de participar no 
combate. Quanto tempo se passará 
entre o impacto de 250 rads prove-
niente da detonação de uma arma nu-
clear recebido por um soldado, e os 
conseqüentes vômitos que o abalarão 
a ponto de não lhe permitir disparar 
o rifle? O que acontecerá a um co-
mandante ^ de pelotão, psicologica-
mente, após a explosão de uma bom-
ba nuclear? Ficará desorientado. Pa-
ra responder a estas perguntas, o 
Pentágono contratou cientistas que se 
especializam em nesquisa militar, fi-
nanciada pelo DOD com milhões de 
dólares. 

Até a assinatura do tratado banin-
do experiências nucleares na atmosfe-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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As experiências do Doutor 

STRANGELOVE 
Cientistas a serviço do Pentágono testam em 

pessoas doentes e soldados, efeitos de uma guerra 
nuclear. P. Jacobs, "The New York Review of Books' 

ra, em 1963, o Departamento de De-
fesa pôde conduzir muitos testes em 
animais, homens e materiais condicio-
nados a situações comparáveis às de 
uma verdadeira guerra atômica. Atra-
vés das experiências com armas nu-
cleares que a Comissão de Energia 
Atômica realizou no Oceano Pacífico 
e em Nevada, o Pentágono pôde estu-
dar como reagiria o pessoal militar 
durante um combate nuclear. 

Com a proibição das experiências 
na atmosfera, a solução foi construir 
um laboratório onde, segundo o coro-
nel Ed Huycke, porta-voz do Pentá-
gono, "os animais podiam ser contro-* 
lados num ambiente próprio e onde 
podem ser utilizados sempre que for 
necessário". O Instituto Radiológico 
das Forças Armadas, escondido num 
morro dos extensos terrenos do Hos-
pital da Marinha em Bethesda, no Es-
tado de Maryland, é onde está atual-
mente instalado esse "ambiente". 

de morrerem Macacos presos em 
gaiolas perfazem toda uma séfie de 
truques, parando regularmente para 
apertar os botões, tal como foram en-
sinados, gritando, às vezes, para quem 
os está observando. 

Muito do equipamento usado no 
IRFA foi projetado e construído no 
próprio laboratório: um dos seus su-
cessos técnicos foi a construção de 
um aparelho de guilhotina, no qual o 
animal é colocado enquanto é subme-
tido a doses de radiação de tal modo 
elevadas que, após a morte do animal, 
a sala esta demasiadamente radioativa 
para que se possa entrar nela imedia-
tamente. Porém, como os cientistas 
precisam conhecer os detalhes preci-
sos das mortes dos animais, a guilho-
tina decepa a cabeça no momento 
exato da morte; a cabeça cai para 
dentro de um receptáculo que con-
tém uma solução química que a pre-
serva exatamente como estava no ins-

O IRFA, como o laboratório é co-
nhecido, é dirigido #pelo capitão 
Myron Varon, um enérgico medico 
da marinha que evidencia seu orgulho 
pelo laboratorio à medida que con-
duz visitantes pelo edifício que custa 
anualmente quatro milhões de dóla-
res ao DOD. E o IRFA parece real-
mente ser um lugar bem agradável pa-
ra trabalhar, se é que interessa a al-
guém esse tipo de trabalho. 

A variedade de experiências que 
se realizam nos laboratórios do insti-
tuto é enorme; o equipamento é o 
mais moderno, e até existe um reator 
de cobalto. A função do laboratório é 
treinar animais para que estes resol-
vam problemas complicados antes de 
os expor a doses variadas de radia-
ções. O comportamento dos animais 
antes de morrerem passa então a ser 
fotografado por câmeras de televisão 
e analisado por instrumentos delica-
dos. 

Num dos laboratórios do IRFA, 
um cirurgião veterinário bem moço, 
inclina-se sobre um rato branco com 
um bisturi na mão e dá um corte no 
corpo do rato de modo a separar "seu 
canal pancreático dos intestinos, per-
mitindo assim aos cientistas verificar 
os efeitos das radiações que posterior-
mente são ministradas em doses ao 
rato. Em outro laboratório, os ratos 
guardados em celas plásticas apenas 
deixam aparecer as cabeças: esses es-
tão sendo preparados para receber 
doses letais de radiação. Èm outro an-
dar, cachorros beagle com seu olhar 
triste levam choques elétricos de bai-
xa voltagem que os treinarão para fa-
zer tareias complicadas; após esse pe-
ríodo de treinamento, eles também 
serão submetidos a radiações e seu 
comportamento será estudado antes 

tante em que o animal foi morto. 
Mas embora o trabalho feito no 

IRFA seja meticuloso, não satisfaz ao 
Pentágono, porque, segundo o coro-
nel Huycke, "em muitos casos, parti-
cularmente naqueles que envolvem o 
cérebro, é muito difícil extrapolar 
dos animais para o homem**. 

É aí que entram em cena as expe-
riências com seres humanos. Por essa 
razão foram iniciados programas co-
mo o da cauterização de olho na Fa-
culdade de Medicina de Virgínia: as 
experiências anteriores com animais 
não tinham dado suficiente informa-
ção sobre o que aconteceria aos olhos 
de pilotos que tivessem largado bom-
bas nucleares táticas em voo rasante. 

Inicialmente, os cientistas milita-
res tinham colocado coelhos no nariz 
dos aviões e simulado a luminosidade 
de uma arma nuclear, mas os coelhos 
recusaram-se a cooperar e piscaram os 
olhos quando se deu a explosão. Para 
evitar que piscassem os olhos, os cien-
tistas costuraram então as pálpebras 
dos coelhos, de modo a que seus 
olhos ficassem sempre abertos. Fo-
ram bem sucedidos na tarefa de cegá-
los, mas acabaram descobrindo que 
os olhos do coelho não são compará-
veis aos olhos humanos. Hoje em dia, 
os médicos da Faculdade de Medicina 
de Virginia são financiados pelo DOD 
e suas técnicas têm produzido infor-
mações muito mais valiosas. 

O Departamento de Defesa gastou 
mais de meio milhão de dólares com 
as pesquisas do Dr. Saenger, na Uni-
versidade de Cincinnatti, desde 1960. 
Mas do ponto de vista do DOD, as 
experiências com seres humanos va-
lem bem o dinheiro que custam. O 
DOD nem tenta disfarçar seu interes-
se pelas experiências. Referindo-se ao 

trabalho do Dr. Saenger, o coronel 
Huycke diz brutalmente: "A Agência 
de Defesa Nuclear não tem por mis-
são tentar tratar, diagnosticar ou 
curar o câncer. Isso é o trabalho das 
agências civis, faculdades de medici-
na, do Instituto Nacional da Saúde. 
No entanto, nós nos dirigimos aos 
médicos que estão fazendo esse tipo 
de trabalho para ver se o nosso pe-
queno programa pode ser aplicado 
sem causar inconvenientes ou prejudi-
car o paciente" 

Cientistas da Guerra 

Que tipo de gente são esses cien-
tistas que trabalham para o Pentágo-
no? Como é que eles justificam suas 
pesquisas? 

Alguns deles vêem suas funções 
nos termos mais simples possíveis: 
"Como oficial da marinha", declara o 
capitão Varon, "e como médico, mi-

O que acontecerá 
a um comandante 
de pelotão depois 
da explosão de uma 
bomba nuclear? 
Para responder a 
perguntas deste 
tipo, o Pentágono, 
desde 1951, vem 
submetendo 
pacientes a 
experiências com 
radiações 
nucleares. 
Muitas vezes 
estas 
cobaias humanas 
não sabem que 
estão sendo 
usadas pelo 
Departamento de 
Defesa dos EUA. 

nha principal função ainda é a de 
conseguir que o maior número de ho-
mens possível ocupe o maior número 
de armas possível. 

Para o capitão Varon, portanto, 
não há qualquer problema em justifi-
car aquilo que faz. Mas para o Dr. 
Saençer a coisa não é tão simples; ele 
não e um oficial de carreira mas um 
cientista renomado, um ex-presidente 
da Sociedade de Radiologia America-
na e um dos principais porta-vozes 
dos radiologista^ 

O Dr. Saenger é um exemplo per-
feito dos numerosos cientistas que, 
voluntariamente, trabalharam para 
seus países durante a II Guerra Mun-
dial e que depois, sutilmente, conti-
nuaram suas atividades durante a 
guerra fria, a Guerra da Coréia e a 
Guerra da Indochina. Outros médicos 
tiveram dúvidas quanto à política mi-
litar dos EUA, mas o Dr. Saenger 
acredita na missão americana e vê-se a 
si próprio como parte integrante dela. 
A possibilidade de uma çuerra nu-
clear sacudindo o mundo e bem real 
para ele. Ek insiste em que "o apoio 
fornecido pela pesquisa para as conse-
qüências de uma guerra nuclear é vi-
tal para a segurança do povo norte-
americano e para os povos do mun-
do". 

O principal assistente do Dr. Saen-
ger, Dr. Tneodore Silberstein, diz, 

eu me refiro a mim mesmo como 
membro do complexo militar por 
causa deste financiamento... E 
acrescenta, "na verdade isto não me 
torna neurótico, justamente por cau-
sa da orientação do Exército, você 
tem que ganhar suas batalhas e tem 
que estar preparado, mas tem que 
proteger seus homens e dar-lhes a roe-

«Dior assistência médica possível e es-

tar pronto para qualquer eventualida-
de, quer seja da ordem de um confli-
to nuclear - que Deus não o permita! \ 
- ou qualquer outra. E isso está ! 
obviamente sob a alçada do Departa- •  
mento de Defesa e eu não sinto, na i 
verdade, quaisquer remorsos de que | 
eles patrocinem parte da pesquisa que [ 
eu fa^o, pois tenho plena certeza de 
que e um trabalho consistente, com 
os objetivos deles e os nossos objeti-
vos científicos e humanitários". 

A atitude política do Dr. Saenger ! 
e de sua equipe torna mais fácil para j 
eles a justificativa de não informarem 
seus pacientes sobre os tratamentos ; 
experimentais pagos pelo DOD, cujos 
relatórios informativos vão quase que 
exclusivamente para o D0D.(0 Comi-
tê da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de Cincinnatti que nubficou 
o relatório com a violenta denúncia 
sobre o trabalho do Dr. Saenger, a 
crescenta ainda que, nos dez anos de 
experiências que já foram realizadas,* 
nem um único relatório foi recebido 
sobre o trabalho: os únicos relatórios 
feitos são encaminhados ao DOD.) j 

A legislação que visa a obter o 
"consentimento consciente" do pa- - 0 
ciente para tratamentos experimen-
tais é clara e detalhada nos estatutos 
federais, na alínea "Proteção do Indi-
víduo como Objeto de Pesquisa"; es-
sa legislação deveria compreender to-
dos os contratos de pesquisa governa-
mentais, inclusive os do Dr. Saenger. 
O Departamento de Saúde, Educação 
e Bem^Estar que prepara os estatutos, 
diz, explicitamente: 

"Um indivíduo deve normalmente 
ser aceito como objeto de pesouisa, 
somente após a sua autorização legal, 
ou de seu tutor ou de seu parente 
mais próximo, consentindo na sua 
participação na pesquisa. O consenti-
mento, entretanto, só será válido se o 
indivíduo receber primeiramente uma 
explicação autêntica dos procedimen-
tos a que será submetido, dos benefí-
cios, incômodos ou desconfortos que 
possivelmente resultarão da experien-
cia e as razões para que a experiência 
prossiga e seus objetivos gerais". 

£ claro que os milhares de solda-
dos e fuzileiros navais nunca deram 
sua permissão para serem utilizados 
como cobaias humanas; essa noção 
seria ridícula para os cientistas milita-
res. A equipe do Dr. Saenger recebe 
autorizaçao dos pacientes antes de 
começar as experiencias; porém ele e 
seu pessoal oferecem um considerável 
número de razões para não dizer aos 
pacientes que a nausea e os vômitos 
por que eles passam após os trata-
mentos são para beneficio do DOD. 
Perguntei ao Dr. Saenger se ele infor-
mava os pacientes de que era o De-
partamento de Defesa que patro-
cinava as experiências. Responde 
"Não". Para ele, obviamente, não é 
necessário obter "consentimento 
consciente" porque "todo o protoco-
lo de que nos utilizamos, inclusive os 
vários testes que fazemos, foi revisto 
pelo comitê de pesquisas humanas da 
Faculdade de Medicina da Universida-
de de Cincinnatti, que aprovou o pro-
tocolo". O Dr. Saençer chegou meá-
mo a escrever que o 'consentimento 
consciente" é um "objetivo visioná-
no v 

Caroline Winsheild, que faz os 
testes psicológicos nos pacientes da 
clínica, insiste que "voce poderia fa-
lar até sua cara ficar roxa com essa 
gente e isso à que você se refere como 
consentimento consciente continua1-
ria não sendo possível." Quando a se-
nhorita Winsheild mencionou "essa 
gente", ela estava se referindo aos pa-
cientes indigentes, brancos e negros, 
muitos dos quais têm muito pouca 
educação formal 

Assim como seus colegas, a senho-
rita Winsheild acredita no trabalho 
que está fazendo para o DOD. 

Poderá parecer que há um parale-
lo entre estas expenências em pacien-
tes de clínicas e as grotescas pe^uisas 
feitas por médicos nazistas nos inter-
nos em campos de concentração. O 
paralelo, porém, não é real. O Dr. 
Saenger nao é o Dr. Mengele; o capi-
tão Varen não é um oficial da SS. 
Assim mesmo, o mínimo que pode 
ser dito é que incomoda verificar que 
eles estão cegos em relação ao aspec-
to moral envolvido no modo como 
manipulam seres humanos doentes. 

Perguntei ao capital Varen se ele 
seria capaz de chefiar ura laboratório 
.de pesquisa para a guerra biológica. 
Respondeu-me, "Essa sua pergunta é 
violenta. Sou apenas um cidadão.' O 
Presidente dos Estados Unidos deter-
minou o aue seriam os programas de 
guerra biológica neste país. Eu segui-
ria suas instruções. Ele é meu Coman-
dante-em-Chefe." 
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presidente da Síria, Hafiz Assad, 
comeya agora a emergir como 

um líder arabe digno de ser observa-
do. Com a suspensão do boicote eco-
nômico à Jordânia, que já se prolon-
gava há quinze meses, além de uma 
nova investida de radicalização síria 
contra Israel, Assad está abrindo seu 
próprio caminho, cujo fim é difícil 
prever. 

O boicote, que foi imposto após 
Hussein ter expulsado os guerrilheiros 
palestinos de suas bases na Jordânia, 
não alcançou seu objetivo - a volta 
dos guerrilheiros - porque tanto o 
Egito quanto a Síria deixaram delibe-
radamente abertas algumas possibili-
dades de exceção e essas possibilida-
des foram aproveitadas, com ambos 
os países ignorando subrepticiamente 
o boicote, quando lhes convinha. 

Isso porque não estavam prepara-
dos para depor Hussein, ou para con-
duzi-lo completamente para os braços 
Tk> Israel. 

Assim, o boicote tornou-se um 
embaraço, que foi quase tão oneroso 
para a Síria quanto para a Jordânia. 
Entretanto, Hussein mantinha-se de 
tal modo intransigente, que era difícil 

* para Assad suspender o boicote em 
troca de nada. Às recentes escaramu-
ças em Golan, e a imagem militante 

Um caminho de pedras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uma vez que a Síria não consegue sustentar contra a Jordânia 
uma política de força, poderá se sair bem com uma 

política de boa vizinhança. Mas atualmente o exército 
jordaniano tem mais problemas com a Síria do 
que com Israel. Por David Hisrt, dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Guardian 

que os Ba'atistas readquiriram poste-
riormente, lhe deram essa oportuni-
dade. 

Informes recebidos de Damasco 
sugerem que Assad continuará com 
sua militância radical. Embora deva 
estar consciente de que essa atitude 
pode oferecer, aos israelenses, uma 
excelente oportunidade para represá-
lias, bem alem das proporções dos da-
nos sofridos — ou mesmo para a des-
truição pura e simples de todo o apa-
relho militar sírio —, Assad parece, 
evidentemente, estar convencido de 
que chegou a hora de cobrar a inicia-
tiva de um presidente Sadat que não 
sabe o que fazer. 

Obviamente, os russos estimula-
ram. Aviões de transportezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Antonov 

chegam continuamente com mais ar-
mas. Entre estas, provavelmente esta-
rão os foguetes SAM3, até hoje nunca 
recebidos pela Síria. 

Mas, na verdade, o que parece 
realmente ter desencadeado essa nova 
política foi um ataque da aviação is-
raelense contra duas posições milita-
res, bem no interior da Síria. Os sí-
rios não desfecharam um só tiro, por-
que dependem de ordens superiores; 
e isso irritou tanto o exército que 
quatro oficiais foram julgados e pre-
sos, sendo que um deles e um Bautis-
ta. 

Em seguida, a liderança do parti-
do e o alto comando se reuniram para 
estudar uma nova política de contra-
ataque, e garantir mais autonomia aos 

comandantes locais. Assad ligou seu 
próprio destino à nova política, à me-
dida que o culto à sua pessoa '— o. 
"líder camarada" - cresce rapida-
mente. 

Relativamente popular, Assad é a 
peça principal de um regime impopu-
lar, e poderá tentar explorar seu caris-
ma pessoal para amenizar algumas ca-
racterísticas mais detestáveis de seu 
governo. Recentemente, teve uma ri-
xa com seu irmão, Rifaat Assad, cuja 
conduta na chefia da guarda pretoria-
na do regime deixava muito a desejar. 
Parece que agora ele está tentando re-
duzir os poderes do irmão. 

Se essa radicalização realmente 
continuar, os guerrilheiros - que ago-

ra podem entrar no território de Go-
lan com permissão por escrito do 
exército - dificilmente o atacariam 
por ter-se aproximado de Hussein. E 
nem o Egito o atacaria, em virtude do 
silêncio comprometedor em torno do 
Canal de Suez. Mesmo o coronel Ga-
dafy deve pensar duas vezes antes de 
reagir indignado diante de algo que 
seria um tapa em sua própria cara: só 
lhe faltou reconhecer oficialmente a 
responsabilidade por um recente gol-
pe frustrado para derrubar Hussein. 

Embora inesperada essa nova posi-
ção faz sentido tanto política quanto 
economicamente. Uma vez que Assad 
não consegue sustentar uma política 
de força contra Hussein, poderá se 
sair bem com uma política de boa vi-
zinhança. Seu objetivo declarado é 
"criar uma atmosfera favorável para o 
exército jordaniano, para que este 
assuma seu papel no combate ao ini-
migo", juntamente com "outras for-
ças (os guerrilheiros, por exemplo) 
que tenham condições de participar 
da luta de libertação". 

O exército jordaniano atualmente 
tem mais problemas com a Síria do 

?ue com Israel. Obviamente que a 
ordânia recebeu bem a decisão síria; 

é uma vitória parcial de sua política. 

NOTAS INTERNACIONAIS 

Chrysler 
teme risco 
politico 

Bradford Mills, presidente da 

Overseas Private Investment 
Corporation (OPIÇ), corporação ame-
ricana de seguros para investimentos 
privados fora dos Estados Unidos, de-
clarou que "os investimentos no es-
trangeiro contribuirão em mais de 18 
milhões de dólares para o superávit 
do balanço de pagamentos da nação" 
(Estados Unidos). Acrescentou que 
os lucros sobre o capital que entram 
anualmente nos EUA, provenientes 
de firmas norte-americanas sediadas 
no exterior, já excedem o fluxo de 
capital que sai do país para ser aplica-
do em novas fábricas e outros investi-
mentos. "Entre 1966 e 1971, os in-
vestimentos americanos no estrangei-
ro atingiram US$26,2 bilhões, en-
quanto os lucros correspondentes a 
esse período atingiram US$54 bi-
lhões - disse ainda Mills. 

Na semana passada, a OPIC adqui-
riu um novo cliente: a matriz ameri-
cana da "multinacional" Chrysler fez 
um seguro de 36 milhões de dólares 
para garantir a expansão da fábrica de 
automóveis de sua filial no Brasil A 
apólice é contra riscos políticos. (The 
Guardian /Latín). 

EQUADOR ANISTIA 

O presidente do Equador, general 
Guitlermo Rodriguez Lara, anistiou 
os presos políticos equatorianos, por 
ocasião da celebração das festís de 
fundação de Quito. A anistia não 
atinge os presos sobre os quais pesa a 
acusação de delitos comuns. (Latín). 

BOLÍVIA PAGA GULF 

A Bolívia vai pagar uma indeniza-
ção de 78,6 milhões de dólares à 
companhia norte-americana Gulf Oil 
Corporation, desapropriada no gover-
no reformista-nacionalista do general 
Juan José Torres. Segundo a Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales Bolivia-
nos, o pagamento se extenderá por 
vinte anos. (Latín). 

E O SUBMARINO? 

A versão de que o objeto nas 
águas da Noruega, no dia 12 de no-
vembro, era um "objeto não identifi-
cado" parece ser a que deve realmen-
te prevalecer. Segundo a URSS, o 
submarino seria da OTAN, e isto sig-
nifica uma grave provocação interna-
cional. De fato, algumas perguntas 
podem ser feitas, e ajudariam a corro-
borar a versão soviética: por que a 
Noruega não empregou meios mais 
eficazes para afugentar o submarino, 
ou pelo menos para fazê-lo identifi-
car-se? Por que, especialmente agora 
que os russos estão interessados na 

conferência de segurança européia, a 
URSS enviaria um submarino espião 
à Noruega, colocando em risco os re-
sultados de suas conversações? (The 
Guardian). 

DIREITO DE VIAJAR 

O biólogo soviético Juarès Medve-
dev obteve permissão para passar um 
ano na Grã-Bretanha. Mas não rece-
beu ainda o passaporte e sabe-se que, 
por várias vezes no passado, no último 
momento as autoridades suprimiram a 
autorização de saída que haviam con-
cedido. 

O biólogo, ĉ ue defende a liberda-
de, para os soviéticos, de viajarem pa-
ra fora do país, esteve internado, em 
junho de 1970, num hospital psiquiá-
trico. Seu internamento provocou 
muitos protestos nos meios cientí-
ficos internacionais e ele foi solto três 
semanas depois. 

Medvedev é o segundo intelectual 
de renome ligado -aos meios não con-
formistas a obter permissão para dei-
xar a URSS com o objetivo de ensi-
nar numa universidade estrangeira. 
Valery Chalidze, físico e membro 
fundador do comitê (ilegal) dos Direi- -
tos do Homem, deixou a URSS há 
algumas semanas, para fazer confe-
rências nas universidades americanas. 
(Le Monde). 

SELEÇÕES DE NOVO 

A publicação norte-americana 
Readers Digest, editada em treze 
idiomas, em 26 países, com uma ven-
dagem total de cerca de 30 milhões 
de exemplares, vem tentando, há 
muitos anos, penetrar no mercado 
dos países da Europa Oriental. Segun-
do a publicação inglesa To The Point, 
o atual vice-presidente da empresa e o 
chefe de relações públicas - Walter 
Hiteman e Edward Devine - estão 
agora na Iugoslávia, tratando de con-
seguir do ministro das Informações 
daquele país, uma permissão que não 
conseguiram quando tentaram da pri-
meira vez, 13 anos atrás: a de editar a 
revista em serbo-croata. Na primeita 
tentativa, o governo iugoslavo mani-
festara uma antipatia declarada por 
publicações estrangeiras, porém, ago-
ra, quando em questões como o fa-
brico da Coca-Cola a Iugoslávia é lí-
der entre os países socialistas, é bem 
provável que o acordo vingue. 

OS QUATROS DO COBRE 

O ministro de Minas do Peru, ge-
neral Femández Maldonado, afirmou 
que se deve esperar represálias da em-
presa norte-americana Kennecott 
contra esse país e outros três produ-
tores de cobre, que, na semana passa-
da, decidiram romper suas relações 
com a mesma, num gesto de solidarie-
dade para com o Chile. O general 
Maldonado assinalou que as nações fi-
liadas ao CIPEC (Comitê Intergover-
namental de Países Exportadores de 
Cobre) devem ter muito cuidado com 
as flutuações dos preços no mercado 
internacional desse metaL 

O CIPEC, integrado pelo Chile, 
Peru, Zâmbia e Zaire, adotou, na se-
mana passada, diversas medidas de so-
lidariedade ao Chile, que teve alguns 
dos seus embarques de cobre embar-
gados pela Kennecott. 

MÉXICO ANDINO 

O embaixador mexicano na Co-
lômbia, Victor Barcelos confirmou 
que a entrada do seu país do grupo 
andino será oficializada no dia 15, 
quando o chanceler Emílio Rabasa 
chegar a Lima para assinar os do-
cumentos que formalizam a participa-
ção do México no grupo que reúne 
agora a Colômbia, a Bolívia, o Equa-
dor, o Chile e o Peru. A associação do 
México ao pacto andino significará 
um aumento de vendas desse país em 
torno de 40 milhões de dólares, e a 
abertura de um mercado consumidor 
de 60 milhões de pessoas. O México 
deseja também incorporar-se, como 
acionista, â Corporação Andina de 
Fomento, cujos socios são os mesmos 
países. (Latín). 

ROMÉNIA NO FMI 

O Fundo Monetário Internacional 
(FMI) aprovou a entrada da Romênia 
como membro da organização. É o 
primeiro Estado do bloco comercial 
da Europa oriental a solicitar essa me-
dida. Espera-se que a aprovação da 
Romênia provoque solicitações seme-
lhantes por parte de outros países da 
Europa oriental, inclusive a própria 
União Soviética. A Romênia também 
pediu para entrar no Banco Mundial. 
Como membro desses dois organis-
mos a Romênia poderá ter acesso à 
tecnologia e a capitais ocidentais. 
(Latín). 

PRISÃO DE STANFORD 

Uma experiência feita em uma 
prisão simulada, levada à efeito por 
psicólogos de Stanford, nos EUA, te-
ve que ser drasticamente interrompi-
da há poucos dias. 

Os psicólogos haviam construído 
uma "prisão" completa no porão de 
um laboratório, com grades e uma so-
litária. Foram escolhidos 22 jovens 
entre os voluntários que responderam 
a um anúncio de jornal, sendo que os 
testes de personalidade indicaram se-
rem todos emocionalmente estáveis. 
Em sua maioria eram estudantes de 
famílias de classe média. 

Alguns foram escolhidos para o 
papel de "guardas", enquanto outros 
seriam os prisioneiros*. Foi deixado 
bem claro que a experiência termina-
ria em duas semanas, e as únicas ins-
truções dadas aos guardas foram as de 
manter a lei e a ordem e conseguir o 
respeito dos prisioneiros. 

Para estarrecimento e choque dos 
psicólogos, os voluntários logo come-
çaram a se comportar como prisionei-
ros e guardas de instituições penais 
verdadeiras. Os guardas aprenderam a 
gostar de sua autoridade - e a abusar 
dela. Ao mesmo tempo, os prisionei-

ros tornaram-se dóceis e ansiosos por 
agradar aos guardas. 

O prof. Zimbardo, que chefiou a 
experiência, diz que, a princípio, os 
psicólogos pensaram que os jovens es-
tavam apenas levando sua experiência 
muito a sério, ou querendo agradar os 
experimentadores, mas logo tornou-
se claro que eles haviam caído com-
pletamente no comportamento da vi-
da de prisão. 

Os "guardas" obrigavam os prisio-
neiros a limparem os banheiros com 
as mãos nuas, forçavam-nos a andar 
sem parar, e os proibiam de fumar ou 
1er, faziam com que empuxassem cai-
xas de um lado para outro sem razão 
aparente. Os prisioneiros, mesmo nas 
entrevistas com os psicólogos, descre-
viam seus colegas em linguagem de-
preciatória e chamavam-se uns aos 
outros de informantes. 

Segundo o Prof. Zimbardo, "a ex-
periência teve que ser interrompida, 
dada a quantidade de sofrimento e 
brutalidade a que estávamos assistin-
do. Tivemos que libertar um logo no 
primeiro dia, por demonstrar sinais 
de depressão, e isso se repetiu todos 
os dias seguintes. Começaram até a 
aparecer sinais de abusos sexuais". 
(Washington Post). 

PRATS E A AMERICA 

O vice-presidente do Chile general 
Carlos Prats, que substituiu o presi-
dente Salvador Allende em sua via-
gem a diversos países, afirmou hoje 
que nós "latino-americanos continua-
remos temporariamente marginaliza-
dos ou como meros espectadores" pe-
rante o mundo, em virtude "de nossa 
dispersão em nações pequenas em 
processo de desenvolvimento, o que 
não nos dá a dimensão que teria uma 
comunidade latino-americana econo-
micamente aglutinada e convergen-
te". O general Prats disse essas pala-
vras por ocasião de uma homenagem 
prestada ao Poeta Pablo Neruda, no 
Estádio Nacional, pelo prêmio Nobel 
de Literatura que ele ganhou no ano 
passado. (Latín). 

RUSSOS NO PERU 

O governo peruano desmentiu 
uma notícia do jornal francês L'Au-
rore sobre uma suposta intenção da 
União Soviética de instalar uma base 
secreta de submarinos no porto de 
Pai tá, nesse país, a cerca de 1.100 
quilômetros ao norte de Lima. O di-
retor da agência nacional de informa-
ção, Augusto Zimmermann Zavala, 
qualificou a notícia de "cruel" e 

mentirosa". (Latín). 

GOLPE TRANQUILO 

O golpe de Estado que levou ao 
poder, em Honduras, o general Os-
waldo López Arellano, foi tranquilo. 
No dia seguinte, a capital desse país 
de três milhões de habitantes, Teguci-
galpa, não demonstrava nenhum sinal 
de violência. O golpe era previsto há 
algum tempo, e não se acredita que o 
novo regime vá introduzir modifica-

ções essenciais. A subida do general 
Arellano é considerada uma subida 
nominal e um caso pessoal, pois era 
ele que, na realidade, exercia o poder 
sob a presidência de Ramón Emesto 
Cruz. Os dois teriam divergido quan-
to à política hondurenha em relacSr> 
aos problemas com El Salvador, •  
sequência da "guerra do futebol -e 
1970. (Latín). 

PERÔN E BORMANN 

Para Christopher Roper, do Guar-
dian, o relançamento do caso Borman 
parece fazer parte do jogo de propa-
ganda em que estão empenhados 
atualmente o presidente Alejandro 
Lanusse e o ex-presidente Juan Do-
mingo Perón, da Argentina. Sempre 
foram muito divulgadas as notícias de 
que a suposta enorme fortuna de Pe-
rón tenha se originado de um negócio 
feito por ele com o alto comando ale-
mão, em 1944: 8 mil passaportes ar-
gentinos em branco em troca de mi-
lhões de dólares em moeda forte. O 
criminoso de guerra nazista Martin 
Bormann se teria beneficiado com 
um desses passaportes, e Perón seria 
assim responsável pela sua suposta 
presença na Argentina. O que há de 
verdade constatada em tudo isso é 
que, depois da guerra, grande número 
de nazistas se mudou para a Arge '. 
na e paia outros países da Améi/ 
do SuL Roper acha que, recordando 
as relações de Perón com os nazistas, 
Lanusse pode arranjar alguma .coisa 
fora da Argentina, mas lá essas histó-
rias são ouvidas com um ar de dúvida 
e um sorriso. O jornalista inglês con-
clui seu artigo: "Do jeito que as coi-
sas vão; logo a batalha Lanusse-Perón 
chegara à costa inglesa, com os pero-
nistas exigindo a devolução dos ossos 
do general Juan Manuel Rosas, uma 
especie de Perón do século XIX, en-
terrado em Southampton. (The Guar-
dian). 

ESPANHA AGITADA 

Às onze horas da manhã de quin-
ta-feira passada, comandos não-iden-
tificados atacaram quatro delegações 
dos sindicatos oficiais na região basca 
da Espanha. Os danos materiais ele-
vam-se a mais de Cr$300 mil. Não 
houve vítimas. 

A greve que começou no dia 4 de 
dezembro na universidade de Santia-
go de Compostella, na Galícia, conti-
nua, agora em sua segunda semana. A 
greve foi provocada pelo assassinato 
de um estudante, morto sem motivo 
aparente pelo açente policial Miguel 
Quiroga, que esta preso. 

Em Oviedo, o reitor da Universi-
dade, Luis Suarez, convocou as forças 
da ordem para expulsar os estudantes 
que ocupavam os prédios universitá-
rios. Em Barcelona, onde os estudan-
tes também se solidarizaram com seus 
colegas em greve de Santiago, a uni-
versidade foi fechada. Em Madri a si-
tuação também endureceu com a en-
trada em greve dos estudantes da Fa-
culdade de Direito. (Le Monde). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( 
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Os céus e a Terra 
Provavelmente o vôo da Apollo da semana passada será o 

último vôo tripulado para a Lua nesta década. Depois 
de 60 bilhões de dólares gastos (só pelos EUA), a conclusão 

é de que a corrida ao espaço foi "um grande triunfo da 
inteligência e um trágico fracasso da razão"? Heitor Luz. 

NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a quarta-feira da semana passa-
da, uma nave Apolo com três 

homens partiu para a Lua e o espe-
táculo talvez não se repita nesta gera-
ção. A hora, portanto, é oportuna pa-
ra fazer as contas. Quanto custou le-
var exatamente uma dúzia de homens 
à Lua? E que benefício isso trouxe 
aos outros quatro bilhões que ficaram 
na Terra? 

Em termos de dinheiro, o cálculo 
não é difícil. O programa de explora-
ção espacial dos EUA custou (sem in-
cluir a Apolo 17), cerca de US$ 60 
bilhões. A URSS não gastou tanto, 
em termos absolutos, embora gastasse 
mais em relação a seu Produto Nacio-
nal Bruto. Os russos não costumam 
fechar seus livros-caixas em público, 
de modo que os gastos soviéticos com 
o espaço são em partes conjeturais. 
Suponha-se, um mínimo de US$ 30 
bilhões. Dividindo a soma dessas duas 
quantias pelo número de seres huma-
nos deste modesto planeta, obtém-se 
cerca de US$ 30 por cabeça. 

Este número pode ser comparado 
a inúmeros resultados "per capita". 
Uma dessas comparações: há países 
do mundo que tem renda per capita 
anual dessa ordem Para os habitantes 
dessas terras, não terem ido à Lua 
uma dúzia de norte-americanos, pode-
ria significar, por um ano, a duplica-
ção dos meios necessários à sobrevi-
vência. 

Essa comparação é "obtusa"? 
parecem indicar que "o grande passo 
para a humanidade" pode ser contes-
tado, e que talvez nao seja mais do 
que "um pequeno passo para um ho-
mem" - ou para uma dúzia deles. 

O valor da "conquista da Lua" pa-
ra os EUA talvez tenha sido bem ex-

Jcado pela revista americanazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Time: 
>s dramáticos pousos na Lua provo-
am aclamações e despertaram res-

peito, em todo o-mundo, pela Améri-
ca, num decênio em que os EUA co-
lheram mais reprovaçao e desconfian-
ça do que qualquer outro período de 
sua História". Não se pode contestar 
essa afirmação. Seria o caso, antes, de 
completá-la com os resultados milita-
res obtidos. Como ninguém ignora, 
toda a tecnologia espacial tem aplica-
ção militar; na verdade, tem origem 
e motivação militar. 

Por trás do Projeto Apolo está, 
então, não a resplandecente estrada 
para as estrelas, mas um veículo espa-
cial inteiramente recuperável, um 
enorme sistema logístico capaz de co-
locar em órbita terrestre e trazer de 
volta homens e equipamentos, o que 
poderia ter relação com projetos 
não-civis, uma vez que já houve um 
oferecimento da Força Aérea para fi-
nanciar os famosos laboratórios espa-
dais. Poderio bélico, propaganda sen-
sacional, frases de gosto duvidoso. 
"Fiquei esmagado pela certeza de que 

estava testemunhando um aspecto da 
universalidade de Deus" (Charles 
Duke, Apolo 16, falando das planí-
cies da Lua); "Vi muita coisa no céu, 
mas não Deus" Gúri Gágarin). Ê só 
isso que o èspaço. tem a oferecer? 
Um fator a mais da guerra fria, e bo-
bagens que fariam rir um estudante 
de primeiro ano de Teologia? Não 
parece que tais coisas valham um pão 
com manteiga. 

Os defensores do vôo espacial 
lembram os benefícios científicos e 
tecnológicos produzidos pelos saté-
lites terrestres, pelos desembarques 
na Lua e pelas sondas planetárias. Do 
ponto de vista científico, os satélites 
facilitam enormemente o trabalho 
dos meteorologistas, e tornam possí-
vel a comunicação praticamente ins-
tantânea de imagens a longa distân-
cia; observam também o Sol e as es-
trelas. São espiões de nascença, mas 
de vez em quando espionam a nature-
za, e não os homens. As sondas plane-
tárias têm um ativo mais brilhante: os 
dados que obtiveram sobre Marte e 
Vénus multiplicaram várias vezes nos-
so conhecimento sobre esses astros, 
especialmente Vénus, cujo véu de nu-
vens os telescópios não podem pene-
trar. 

As expedições lunares, muitíssi-
mo mais dispendiosas do que os saté-
lites e as sondas automáticas, valeram 
até agora 170 kg de pedras, medições 
selenológicas, e muitas perguntas. As 
várias Apoios conseguiram demons-
trar que a Lua já passou por uma fase 
de fusão, que suas rochas diferem 
curiosamente das da Terra, que já 
houve vulcanismo no astro, e outras 
coisas do gênero. Fatos ainda não in-
tegrados, aue servirão de subsídio à 
teoria de formação do sistema solar: 
parece, por exemplo, que a Lua não 
se originou da Terra, como pensavam 
muitos cientistas. 

A bordo das astronaves, foi tam-
bém possível fazer experiências bioló-
gicas - que poderiam talvez ter sido 
feitas na Terra com muito menos des-
pesas e psicológicas, - que não pa-
recem ter acrescentado muita coisa, 
até agora, à ciência da mente, "mais 
profunda que cinco poços, e mais 
obscura que as águas de um rio na 
primavera \ como disseram Jung e 

J.L. Borges, repetindo algum poeta 
chinês. 

Portanto é difícil não concluir 
que, com apenas uma fração dos gas-
tos efetuados dos dispendiosíssimos 
vôos tripulados, teríamos conseguido 
os mesmos resultados científicos 
usando simplesmente sondas automá-
ticas. Mesmo que o programa Apolo 
nunca tivesse sido concebido, e o 
único material lunar disponível fos-
sem as poucas pedras trazidas à terra 
pela nave soviética Luna 16, que era 
automática, as maiores dúvidas sobre 
a superfície lunar teriam sido resolvi-
das.Também de outro ponto de vista 
os vôos tripulados são uma desvanta-
gem Eles ficam restritos a locais de 
segurança. A Apolo 17 será a primei-

ra nave a pousar em altitudes maio-
res; ainda não houve nenhum pouso 
em cratera, nas proximidades dos po-
ios ou na face oculta lunar. 

Citando Jung, a "conquista do es-
paço" é um desejo carregado de im-
plicações psicológicas muito graves. O 
Time disserta sobre o "Faustianismo" 
da civilização ocidental, que se opõe 
à mentalidade oriental desejosa de se 
harmonizar com a Natureza, e não de 
dominá-la, como o Ocidente. Tudo is-
so é mui to discutível Oswaldo 
Spengler, criador da palavra "Faustia-
nismo", não dava a ela esse sentido. 
Os orientais, inventores da bússola, 
da pólvora, da imprensa (e dos fo-
guetes com aplicação militar, que os 
chineses usavam contra a cavalaria 

mongol), não são assim tão passivos 
diante das coisas. E em que desem-
barcar uma escassa dúzia de homens 
na Lua é "dominar a natureza"? 

O filósofo norte-americano Lewis 
Munford declara: "A melhor esperan-
ça oferecida pela exploração espacial 
e que esse colossal desperdício de 
energia e outros preciosos recursos 
humanos possam despertar uma rea-
ção coletiva espontânea, suficiente pa-
ra nos trazer de novo a Terra". Para 
ele, o "Faustianismo" tem outro no-
me, é "paranóia". O Dalai-Lama não é 
tão radical, mas diz que seria melhor 
para o homem "abandonar todas as 
nódoas e desvirtuamentos de seu cére-
bro selvagem" do que conquistar a 
Lua. 

Mas há os que elogiam. A doutora 
Margaret Mead, antropóloga e psica-
nalista, diz aue o desembarque na 
Lua pode ser um primeiro passo não 
apenas no espaço, mas no uso disci-
plinado e corajoso das elevadas fa-
culdades humanas em benefício do 
próprio homem". O patriarca Atená-
goras, da Igreja Ortodoxa grega, co-
mo o Papa de Roma, são entusiastas 
da astronáutica. 

Essas considerações filosóficas, an-
tropológicas e religiosas, entretanto, 
não importam, provavelmente, para a 
maioria dos homens. Para eles, o que 
vale é o espetáculo que vêem na tele-
visão, e o preço que pa^am por ele. A 
exploração do espaço é paga por to-
dos, e portanto interessa a todos. Os 
benefícios científicos e tecnológicos 
produzidos por ela não podem ser ne-
gados, nem tampouco o desperdício e 
o perigo que ela representa. 

A opinião pública do país mais di-
retamente interessada no assunto, os 
EUA, nunca se iludiu a respeito dibo. 
O programa espacial em ocasião al-
guma teve apoio de mais do que 60% 
da população norte-americana, segun-
do as pesquisas de opinião. À pesqui-
sa feita no ano passado, nos EUA? 
com o tema "O Homem deve ir a 
Marte? ", 63% dos entrevistados res-
ponderam "não". Nixon, portanto, 
refletiu a vontade da maioria, ao cor-
tar, faz um ano, as asas da NASA. 

A ciência não tem de que se quei-
xar, porque ela não se resume à astro-
nomia. O mar, até hoje inconquista-
do, está aí, cobrindo dois terços de 
nosso planeta. A Antártida parece ter 
recursos — como, surpreenden-
temente, o carvão - de uso muito 
mais imediato que as areias da Lua. 
Há ainda lugar para a coragem e enge-
nho aqui mesmo na Terra. Anthony 
Tucker, do Guardian, analisando o 
fim das viagens lunares, concluiu que, 
dez anos e 60 bilhões de dóláres após 
o início dos vôos tripulados america-
nos, os que descreviam o feito como 
"um triunfo da inteligência e um trá-
gico fracasso da razão" estavam cer-
tos. 

O que se pode ver? aJo cinema, ao menos, o que é 
bom para os EUA não o tem si-

do para o BrasiL Numa lista de 10 
filmes oficialmente interditados para 
todo o territórip nacional, nos últi-
mos meses, seis são de origem ameri-
cana e todos, sem exceção, já foram 
ou estão sendo exibidos sem proble-
mas nos EUA. Ocasionalmente, os 
jornais divulgam, em minúsculos can-
tos de página, os últimos "banidos" e 
os motivos que levaram a Censura a 
condená-los - "atentatórios à moral 
e aos bons costumes" ou "atentatório 
à segurança nacional" mas nem 
sempre. 

Segundo informações da Censura 
Federal, em Brasília, Z, de Costa-Gra-
vas, é o único filme banido em todo o 
território nacional por motivos polí-
ticos. Não é verdade. A comédia Ba-
nanas,, de Woody Allen, atual récorde 
de bilheteria em Buenos Aires, assim 
como The Strawberry Statement, Joe 
Hitt, The Revolutianary e Uomini 
Contro também entraram no Index 
Prohibitorum por razões políticas. De 
que tratam esses perigosos poluidores 
da sadia, mas vulnerável, consciência 
do público brasileiro? Z, o maior su-
cesso de bilheteria na Argentina e 
Chile em 1970-71, é a reconstituição 
de um atentado político de Direito 
na Grécia. A explicação para a sua 
interdição foi a ae que "ofende o go-
verno de umá nação amiga", isto e: a 
ditadura militar, reconhecidamente 
fascista, da Grécia. Esse mesmo senti-
mento de "solidariedade espontânea" 
foi invocado quando da proibição, há 
quase dois anos, de Zabriskie Point, 
filme que, apesar de definido como 
"uma carta cie ódio de Antonioni aos 
EUA", não sofreu no país que insul-
tou e o produziu qualquer tipo de 
perseguição. Ninguém, contudo, se 

lembrou de invocar "solidariedade" 
ao filme A Confissão ( I A veu), dirigi-
do pelo mesmo Costa-Gravas, uma 
crítica violenta à invasão da Tchecos-
lováquia pelas tropas soviéticas do 
Pacto de Varsóvia. Embora torturado 
com requintes de violência, o herói-
mártir de L'Aveu (Yves Montand) de-
clara* se no final fiel às suas convic-
ções políticas (acredita que o comu-
nismo "está acima dos desvios ocasio-
nais do Sistema"). Só na versão origi-
nal. Aqui, a cena foi cortada. 

Em Bananas, a nação ofendida é 
uma imaginária e caricatural republi-
que ta sul-americana, chamada San 
Marco, cujos habitantes, miseráveis, 
famintos e de sombrero, sofrem o 
diabo com o ditador General Emilio 
Vargas. É uma sátira engraçadíssima. 
The Strawberry Statement, de Stuart 
Hagman, mexe com distúrbios estu-
dantis inspirados nos conflitos ocorri-
dos na Universidade de Columbia, em 
1968. Numa cena, um personagem dá 
dicas sobre como proceder num que-
bra-quebra com a polícia ("Na hora 
do pau, ponha os óculos no bolso'*). 
Noutra, ensina como se taz um co-
quetel Molotov. Joe HilL, de Bo 
Widerberg, é a biografia de um imi-
grante sueco que se tornou o maior 
agitador sindical dos EUA, no início 
do século. Joe Hill foi acusado de ura 
crime (ainda hoje posto em dúvida 
por seus admiradores) e executado. 
The Revolutionary, de Paul Williams, 
já assusta no título: conta como se 
forma um revolucionário "num país 
qualquer do Mundo Livre", segundo 
os anúncios e as críticas, todas desfa-

Na semana passada 
começou a ser 

exibidoyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA São Bernardo 
após 7 meses na 

Censura. 
Por Sérgio Augusto. 

voráveis, a este filme que John 
Voight rodou antes de "estourar com 
Midnight Cowboy. Uomini Contro (já 
tinha tradução no Brasil: O Assalto 
Final), de Francesco Rosi, importante 
estudo sobre o comportamento dos 
italianos de várias classes sociais du-
rante a guerra de 14. A crítica euro-
péia o coloca no mesmo nível de ou-
tro filme político de Rosi, "O Bandi-
do Giuliano." 

Por razões mais ou menos difusas 
— "contaminação ideológica", "cor-
rupção da alma" - foram proibidos 
mais cinco filmes de considerável re-
percussão popular no exterior: 1) Per-
formance com Mick Jaegger, o líder 
dos Rolling Stones, no papel de um 
èantor Pop que se fecha num mundo 
experimental em todos os sentidos, o 
sexual inclusive. 2) Panic in Needle 
Parky melodrama sentimental e (o 
que é curioso) moralizante sobre um 
casal de viciados em tóxicos. 3) Alex 
in Wonderland, com Donald Suther-
land e Jeanne Moreau metidos num 
happening que culmina com uma san-
grenta parábola da guerra do Vietnã 
numa avenida de Los Angeles. 4) The 

Devils, uma espécie de versão mais 
apimentada de "Madre Joana dos 
Anjos". 5) Maldy com Alain De Ion 
fazendo um colecionador de arte que 
vive numa fazenda com duas mulhe-
res, Mireille Darc e Jane Davenport 

Nem sempre a interdição sumária 
é o veredito final dado pela Censura 
aos filmes que, por razões diversas,^ a 
obrigam a refletir além da conta. Às 
vezes, num acesso de indulgência, ela 
se propõe*a examiná-los à luz de mi-
nuciosos e tolerantes dogmas críticos. 
O exame leva meses e consome até o 
tempo, supostamente precioso, de au-
toridades de outros setores da vida 
pública. Neste caso enquadram-se 
ouatro filmes: o anglo-americano A 
Laranja Mecânica (A Gockwork 
Orange), de Stanley Kubrick, o italia-
no Decameron, de Pasolini, e os brasi-
leiros São Bernardo, de Leon Hirsz-
man, e Prata Palomares, de André Fa-
rias. Sobre os dois primeiros sabe-se 
que já foram vistos e admirados por 
dezenas de personalidades da capital 
federal, mas julgados por esses privile-
giados espectadores indignos de se-
rem mostrados ao resto da popula-
ção. Sobre o terceiro, a decisão final 
foi liberar o filme para maiores de 14 
anos sem cortes, depois de mantê-lo 7 
meses em julgamento com a imposi-
ção de um corte de 20 minutos. Sobre 
o quarto, o que se sabe, é tão inigmá-
tico quanto o seu título. 

Das muitas definições dadas ao 
censor - a maioria, aüás, impublicá-
vel - a mais recente, do ator Jack 
Nicholson, em entrevista à revista 
Playboy, é também a melhor defini-
ção de hipocrisia: "Censor é aquele 

sujeito que deixa passar a cena em 
que o bandido corta o seio da moci-
nha e proíbe a cena em que o moci-
nho beija o seio da mocinha." No 
Brasil, por via das dúvidas, o censor 
corta as duas cenas. E não tem acon-
tecido outra coisa nos últimos meses. 

Gertrude Stein dizia que progres-
so não é civilização. Com razão. Ger-
trude estava comparando Paris à 
América, no auge dos anos 20. Não 
custa, porém, imitar os americanos 
em suas atitudes mais civilizadas do 
que propriamente progressistas. Há 
pouco tempo, após décadas de hipó-
critas e lentamente desmoralizados 
tabus criados pela Liga de Decência e 
pelo Código Hays, a indústria cinema-
tográfica, com base na Primeira 
Emenda da Constituição, que dá ao 
cidadão americano todo o direito de 
agir e pensar livremente, acabou com 
a Censura. Em seu lugar, foi criado 
um sistema de cotações (ratings) a 
cargo da Motion Picture Association 
of America. Agora, os filmes ou são 
G (sem restrições para toda a famí-
lia), GP (alguma restrição), R (só 
acompanhado dos pais ou responsá-
veis) e X (teoricamente proibido para 
menores de 17 anos). Nada de cortes, 
nem interdições. Cabe ao público, 
norteado pelas cotações, escolher li-
vremente o que vai ver. E o que ele 
escolhe é a versão integral da obra 
conforme seu autor a criou. O fim da 
Censura' em todos os países civiliza-
dos e desenvolvidos é um fenômeno 
tão natural quanto o aumento do 
produto interno bruto. No momento 
são mínimas as perspectivas de o 
Brasil adotar o sistema £PMRX dos 
americanos para classificar os iilme* 
Mas já seria um consolo se, ao meno 
como os argentinos, pudéssemos ver 
Z e Bananas. 



GUIA DE 
SÃO PAULO 

CINEMA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Cidadão Kane - E. Unidos, 1941 -
O revolucionário filme de Orson 
Welles que tanta influência exerceu 
em todo o cinema. Audacioso e ino-
vador, o filme usa recursos como o da 
fotografia claro escuro, cenografias 
com teto, pesquisas sonoras que se 
aliam á uma técnica narrativa que 
rompe com a cronologia dos fatos. 
Orson Welles interpreta o papel de 
Randolph Hearst, grande magnata da 
imprensa norte-americana. Cine Bijou 
- horário normal. 

Quatro devem morrer — Na sessão 
maldita do Cine Marachá, o filme pa-
cifista de Peter Collinson, produção 
inglesa de 1970. Dia 13. às 22,30 hs. 

Os apaixonados do transatlântico 
" France" — François Reichenbach, 
1963. Versão original. Considerado 
um dos mais importantes realizadores 
do cinema francês da década de 60, 
este é o seu primeiro f ilme a ser visto 
no Brasil. Museu de Arte Contempo-
rânea — MAC - Parque Ibirapuera — 
dia 15 as 18 horas. 

"Guns of the trees" - E. Unidos, 
1961* Diretor: Jonas Mekas. Versão 
original. O único filme americano não 
comercial — o chamado underground 
— exibido no Brasil. Para os sócios da 
Cinemateca, na sala Mário de Andra-
de do Cine Belas Artes. Dia 12, às 
20,30 hs. 

"Rashomon" - (O Bosque) - Japão, 
1950. O filme de Akira Kurosawa 
vencedor do Festival de Veneza e que 
tornou o diretor conhecido na Euro-
pa. Baseado em contos do escritor 
Akutagawa, a fita relata um mesmo 
fato visto de ângulos diferentes por 
três pessoas. Com Toshiro Mifune e 
Machiko Kyo. No Museu de Arte de 
São Paulo (MASP) dia 12, às 20,30 
hs. 

ARTES PLÁSTICAS 
Wesley Duke Lee — Apresentação de 
uma série de gravuras, pertencentes a 
3 port-folios: " . . . de como a paisa-
gem", "Brinc-Abrak" e "Anatomia 
cega". Wesley está preocupado em 
inovar o conceito de gravura. Quer ti-
rá-la da parede, anular o distancia-
mento com a obra, trazendo-a para as 
maõs, numa linguagem mais sensitiva. 
Inaugurando a exposição no dia 11, 
Wesley estará lançando um livro com 
suas gravuras. No MASP, de 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.H. a 
domingos das 14 às 18 hs. 

IV Salão Paulista de Arte Contempo-
rânea — Herdeiro do antigo Salão 
Paulista de Arte Moderna, criado em 
1951, o Salão completa este ano a 
maioridade civil, com 21 anos. Cerca zxvutsrponmlihgfedcbaVUTSQPONMLJIHFEDCBA
de 170 artistas, representando as mais 
variadas tendências da arte contem-
porânea, estão expondo suas obras. 
Os premiados: Carlos Lemos (pintu-
ra), Maria Tomaselli Cirne Lima (de-
iénho e gravura), Ferenc Kiss (dese-
nho), Maria Olimpia de Mello Vassão 
(escultura), Odette Guersoni Tgravu-
ra) e a equipe de Benedito Arassahu, 
Luis Gonzaga, Wilson Gimenes e Vera 
Mazzottini (objeto). De 4 a 31 de de-
zembro, no MASP. 

TV 
MPB — Música Popular Brasileira — 
Fernando Faro, um dos raros "ho-
mens de televisão" que sabe usar os 
recursos próprios desse tão poderoso 
quanto polêmico monstro que é a tv. 
Fernando já realizou, em São Paulo, 
entre outros, o programa MOBILE, 
que apesar da boa qualidade e da 
pouca audiência conseguiu sustentar 
se no ar (ou equilibrar-se? ) durante 
algum tempo. Agora realiza, na TV 
Cultura, uma série de programas so-
bre música popular brasileira. Partici-
pam compositores ou cantores que 
são apresentados segundo o sensato 
critério de representarem importantes 
"alores da nossa música, sem preo-
cupação de t?^d*ncias ou épocas. Es-
3 semana o programa sstará apresen-
ando Dick Farney. Jé estão progra-
mados: Adoniran Barbota; Tito Madi 

Jorge Ben. Âs3.®s. feiras. 21,30 hs. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ana Maria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como fi lmar a decadência, hoje ? yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

Cabaret, com Lisa Minelli e Michael York, 
foi um dos filmes de maior sucesso no Brasil 

ultimamente. Wilfred Sheed, escritor 
americano, comenta o filme, o livro e suas 
várias outras versões no teatro e cinema. xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

Se continuarem a fazer versões 

das "Bertin Stories", de Christo-
pher Isherwood, qualquer dia vão a-
certar. A saga de Herr lssyvoo e Sally 
Bowles só não foi apresentada sob a 
forma deshow de patinação. 

Levando-se em conta a interessan-
te possibilidade de que o original não 
tenha mesmo nenhuma possibilidade 
dramática, o filme musical Cabaret 
pode representar o melhor que pode 
ser feito a respeito desta obra - e 
certamente é melhor que a peça I Am 
a Camera, do que o filme IAm a Ca-
mera e do que o show musical Caba-
ret, embora ainda continue muito dis-
tante do livro. Cada uma destas ver-
sões reflete muito a época em que fo-
ram produzidas do que a época sobre 
a qual Isherwood escreveu (ele escre-
veu como se a própria história fosse 
uma camera), e talvez 1972 possa re-
fletir melhor a Berlim de 1930 do 
que os anos em que as versões ante-
nores foram feitas. 

A versão atual, em todos os seus 
componentes - a decadência alemã, 
judeus e nazistas, lssyvoo e Sally -
me parece portanto mais honesta e 
mais bem dosada do que as versões 
anteriores. Uma parte da desonestida-
de patológica de Hollywood e da 
Broadway desapareceu; e além disto, 
já estamos tão longe da época original 
que já é possível usarmos alguma ima-
ginação, ao invés de nos prendermos 
ao texto de Isherwood. Se temos que 
fazer adaptações, a regra mais segura 
é desconsiderarmos completamente o 
original. 

Em primeiro lugar, temos que 
examinar um problema superficiaL O 
peixe que Sally vende é a decadência. 
Mas como fazer um filme sobre deca-
dência hoje em dia? Agora que nos 
permitem fazê-lo, já é tarde demais. 
Desta forma, quando Sally e sua ca-
mera (Herr lssyvoo) mantêm relações 
sexuais com o mesmo homem, não 
nos parece pior que terapia de grupo. 
E quando Joel Grey, o sinistro cro-
oner da boate, rebola em um número 
de travesti, nós, da geração Myra Bre-
ckenridge só podemos murmurar. 
"Mas foi isto que provocou a guer-
ra?" 

Bob Fosse, o diretor, e/ou Jay 
ADen, o roteirista, parecem entender 
o problema, e desta forma não procu-
ram piorar a decadência, ou procurar 
áreas de atrito acultas, mas ao invés 
disto concentram-se na falta de jeito 
graciosa da rotina de um cabaret, nas 
tentativas grosseiras de imitar o alegre 
estilo parisiense. Ao invés de entregar 
o palco a algo vulgar como manifesta-
ções de grupos nazistas, Fosse monta 
pequenas e frágeis estruturas, que de-
saparecerão por si mesmas quando a 
tempestade vier. Isto serve também 
para as canções de John Kander, que 
ioram feitas para soarem como um 

trombone tocado em uma cabine te-
lefônica, ou como uma banda tentan-
to ser uma orquestra, um efeito que 
era inteiramente perdido nas versões 
da Broadway. O filme sugere que es-
ses pequenos shows não terminavam 
em histeria e sadismo, e sim que eram 
uma alternativa para isto. Por super-
posições de sons e imagens que são 
tão pesadas como o estilo de Fritz 
Lang, Fosse faz de toda a história 
uma parte do programa do cabaret e 
compartilhando de seu breve santuá-
rio. Quando os nazistas entrarem lá, a 
história estará terminada. Enquanto 
isto, a decadência de Sally e seus ami-
gos não é pior que um show de qual-
quer boate. 

O artificialismo permite que Fosse 
e Allen ataquem outro problema: o 
perigo de fazerem os alemães - cujos 
.filhos provavelmente vão ao cinema 
— reais o suficiente para serem odia-
dos. Mas isto seria ainda melhor abor-
dado se, desta vez, se prendessem ao 
texto de Isherwood. Fosse e Allen 
permitem que Sally e Issy sejam de-
sencaminhados por um encantador 
nobre alemão, mas no livro quem faz 
isto é um rico alcoólatra americano. 
Na verdade, todos os personagens 
mais corruptos em Bertin Stories são 
estrangeiros: um psicopata inglês, um 
trapaceiro polonês, o próprio Isher-
wood - e nenhum alemão. lssyvoo 
não estava escrevendo sobre a deca-
dência alemã (não existem mais novi-
dades depois de se ter freqüentado 
uma escola pública inglesa), mas so-
bre uma sociedade fragmentada da 
qual parasitas de todos os credos se 
alimentam, até que começam a apare-
cer anti-corpos de camisa-parda. 

O filme trata a questão judaica 
com cuidado. Os primeiros dias do 
Grande Extermínio são tão terríveis 
que dominam qualquer filme em que 
apareçam, mesmo que sejam ameniza-
dos. Aqui, o casamento dos dois per-
sonagens judeus e os vislumbres de es-
pancamentos nas ruas estão em har-
monia com o resto do filme. Cada um 
deles é compensado por uma aparição 
elétrica de Sally e suas unhas verdes. 
O filme segue o livro apresentando a 
vítima principal (Marisa Berenson) 
descuidada, rica, e desta forma bem 
diferente de nós, assim como os va-
lentões da rua, que são irreais como 
todo o resto. Mas ainda assim conse-
guem abalar o equilíbrio emocional 
de Issy e Sally. 

Quanto a estes dois (lssyvoo tor-
na-se misteriosamente "Brian Ro-
berts", um nome que é muito bom 
para uma biblioteca, mas de qualquer 
forma é um pequeno indício da inde-
pendência do fume), eles são obriga-
dos, por uma lei fílmica, a ter um 
romance, o que longe de cair num cli-
chê hoOywoodiano, acaba tendo um 
efeito sinistro: Issy é promovido de 
não ter sexo nenhum a ter dois. Não 

ter sexo seria melhor, apenas sugerin-
do o homossexualismo. Mas o cinema 
comercial ainda não atingiu o ponto 
de apenas sugerir nada. 

O papel de lssyvoo tem sido um 
problema em todas as versões - que 
tipo de diálogo se pode ter com um 
camera? - mas Michael York pelo 
menos age de acordo: um estudante 
de Cambridge em cima de um tripé, 
combinando sofisticação social com 
uma timidez constante, está sempre 
"ligado em uma boa orgia, mas nunca 
esquece de escovar os dentes". En-
quanto o personagem do livro oscila 
entre a estupidez, a pompa e a sofisti-
cação, de acordo com as circunstân-
cias, York se agarra sempre à estupi-
dez; por outro lado, ele se parece tan-
to com James Mason, até na voz, que 
o tempo todo nós achamos que ele 
sabe algo que não está dizendo. 

Quanto a Liza Minelli como Sally, 
não há jeito de gostar de Miss Minelli 
como outra pessoa, só como ela mes-
ma. A precocidade colegial de Sally, 
suas tentativas de apresentar uma afe-
tação mundana, nada disso é apresen-
tado no filme, e o vazio não é substi-

tuído por nada. Liza parece estar 
mentindo sobre o que diz; quando se 
diz as coisas com aquele brilho metá-
lico, tudo parece mentira. Miss Min-
neli derruba até (e ainda bem) o mais 
básico dos atributos de Sally: Sally 
não tinha (e isto é importante) abso-
lutamente nenhum talento cênico. 
Miss Minelli tem algum. Ela é uma 
razoavelmente talentosa "show-
woman", e como muitas outras, per-
de-se completamente no cinema. 
Principalmente no final, quando ela 
começa a querer se parecer com ma-
mãe Judy, o que não tem nada a ver 
com o filme. 

De resto, eu gostei de Helmut 
Griem como o senhor Duas Cara^ 
duplo sedutor, porque ele não mal^ 
o papel. Ele é obrigado a ficar parado 
por interminávies e significativos do-
ses - os confrontos, nos musicais sé-
rios, tendem a ser longos e desajeita-
dos, como se os personagens estives-
sem cantando um para o outro, o que 
acaba virando uma verdadeira dança 
de elefantes. Mas Griem mantém, co-
mo é dever de um bom sedutor, um 
ar de amizade sincera. 

Um estilo autônomo não se en-
contra com a mesma facilidade 

com que podem surgir, na cabeça do 
compositor, um punhado de músicas. 
Egberto Gismonti gastou dois Lps, 
mais de três anos de atividades, para 
chegar aos resultados de seu terceiro 
disco e dois recentes shows, todos 
chamados "Água & Vinho" (o Lp é 
da Odeon). E uma combinação extre-
mamente ágil nas discutidas frontei-
ras da música erudita e popular, onde 
antes em seus dois Lps anteriores se 
ouviam influências generalizadas, des-
de o violonista americano Wes Mont-
gommery a um coquetel de criadores 
internacionais, incluídos o francês 
Michel Legrand e o americano Burt 
Bacharach. Egberto agora explora 
sem inibições sua aplicada formação 
técnica que o permite (sem perda do 
nível de qualidade) revezar-se ao pia-
no, violão, órgão, e na faixa "Vila Ri-
ca 1720", ser o único solista de um 
conjunto de piano, baixo, bateria, 
percussão'e vocaL Colocando-se além 
de uma estética comumente aplaudi-
da por sua correção imutável, ele 
usou vários tipos de percussão (triân-
gulos, sininhos, surdos, apitos) alia-
dos a distorções, toques contínuos ou 
estridentes de cello, que asseguram 

A água e o vinho 
na música de hoje 

Combinar o erudito e o popular é a força de 
Egberto Gismonti. E o grande obstáculo para 
Carlos Lyra. Por Afonso Celso. 

uma variada coleção de impactos dis-
tribuídas por todo o disco. Quanto a 
letras, Eduardo Carneiro, seu princi-
pal autor, parece muitas vezes engaja-
do à mesma influência excessivamen-
te determinante do Egberto-cantor, a 
de Milton Nascimento. Eduardo des-
creve paisagens ("Frederico, Janela 
de Ouro") e situações ("Ano Zero", 
"Agua & Vinho") com a mesma ento-
nação fantástica de Milton, cuja voz 
firme e emotiva parece emprestada a 
Egberto, igualmente admirador da 
simplicidade vocal de Edú Lobo. 
Apoiando o cantor Egberto, no en-
tanto, a voz de sua mulher Dulce Nu-
nes, usada como instrumento, ou o 
sax de Paulo Moura, quase sempre 
forrando as cordas da gravação, criam 

uma atmosfera diferente da chamada 
toada mineira, estilo atribuído a Mil-
ton Nasicmento. "Água & Vinho" 
impressiona-se mais com cavalgadas 
(as vezes ingenuamente reproduzidas 
pela bateria) no sertão mineiro-nor-
destino, como demonstram "Volan-
te", "Vila Rica 1720" e "Muié Ren-
dera", adaptação especial e provocan-
te de Egberto. É nesse ambiente i|ue 
a experiencia do compositor e músico 
torna-se identidade. 

O que para Egberto é uma afirma-
ção, porém, é quase um obstáculo in-
transponível para Carlos Lyra. Asso-
ciado, aliás um dos sócios-fundado-
res, do pequeno e influente chibe da 
bossa nova, Lyra afinou-se com ele, a 

ponto de criar uma identidade pró-
pria num movimento tão intelectuali-
zado e interpenetráveL Melodista 
admirável (há quem o coloque nas al-
turas de um Tom Jobim), ele voltou 
ao Brasil, quase dois anos atrás, apre-
goando uma auto-ruptura e (um tan-
to desatualizado) o fim da bossa no-
va. Carlos Lyra, porém, não conse-
guiu livrar-se de Carlos Lyra, nem dos 
fantasmas da bossa. Também nada 
conseguiu criar de novo usando os ve-
lhos conhecimentos. Resultado: "Eu 
& Elas" (Lp Philips) parece um retra-
to amarelado, cópia fiel da própria 
capa e contracapa do disco. E Lyra, 
mesmo sem cantar músicas antigas, o 
que acontecia no Lp anterior, o pri-
meiro após sua volta, canta músicas 
antiquadas. Nem a potente e numero-
sa escalação de músicos consegue en-
cobrir letras como "onde o corpo se 
recorda/ quando a boca se avermelha/ 
e a flor se descabela" ou "quando eu 
me despeço há sempre em mim al-
guém que fica/ quando eu permane-
ço/ há sempre em mim alguém que 
parte". Nelas (e em dedicatórias co-
mo "para as mulheres que podiam ter 
sido, mas não foram") dilue-se um es-
tilo melódico ainda muitas vezes 
fluente. E un>a identidade. 
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Na Mira da MortezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Targets) - Um ve-
terano ator de filmes de horror (Bóris 
Karloff) se aposenta em Hollywood, 
ao mesmo tempo em que, nos arredo-
res, um lunático (Tim O'Kelly) mata 
pessoas com um rifle de longo alcan-
ce. Mais do que um libelo contra a 
livre circulação de armas nos EUA, 
um thriller excitante, em especial pa-
ra os admiradores de Howard Hawks, 
homenageado com duas citações pelo 
diretor Peter ("A Última Sessão do 
Cinema") Bogdanovich em sua estréia 
detrás das câmaras. A partir de quin-
ta-feira no Pax: 2-4-6-8-10. 
São Bernardo — Após vários meses 
embargado pela censura e uma sema-
na de atraso, entra em cartaz uma das 
poucas promessas do cinema brasilei-
ro na atual temporada. Baseado (qua-
se literalmente) no romance de Graci-
liano Ramos. Com Othon Bastos e 
Isabel Ribeiro. Direção de Leon ("A 
Falecida") Hirszman. Cinema I: 
6-8-10. 

Roma — Fellini faz um check-up de 
todas as coisas que ouviu, testemu-
nhou e inventou (em seus filmes) so-
bre Roma. O exame não é rigoroso, 
mas os resultados são positivos: a Ci-
dade Eterna está morrendo mas é 
confortante saber que alguém a tenha 

^|^-nortalizado numa obra-prima tão 
-odescaradamente impressionista e apai-

xonada. A melhor sequência — um 
desfile de modas eclesiásticas — foi 
picotada pela Censura. Veneza: 
2,45-5,05-7,25-9,45. 
O Caso Mattei - Como em "O Bandi-
do Giuliano", Francesco Rosi faz um 
levantamento minucioso da vida e da 
morte de um herói da Itália. Desta 
vez é o engenheiro Enrico Mattei, "o 
italiano mais famoso desde Júlio Cé-
sar", falecido em circunstâncias mis-
teriosas (Máfia? ) há 10 anos. Palma 
de Ouro no Festival de Cannes de 
197Z Com Gian Maria Volonté. Ca-
ruso: 2,15-4,45-7,15-9,45. 
A Hora do Lobo (Vargtimmen), de 
Ingmar Bergman. Cinema I, sessão es-
pecial è meia-noite — 5.a feira. 
Beijos Proibidos (Baisers Volés), o 
melhor Truffaut desde "Jules et 
Jim", com Jean-Pierre Léaud, Claude 
Jade e Delphine Seyrig. Cinema 1, 
sexta-feira, 24 hs. 

Estranho Acidente (Accident), o me-
lhor Joseph Losey, com Dirk Bogar-
de, Stanley Baker e D. Seyrig, Cine-

^ m a 1, sábado, 24 hs. 
p^^ersona — (1968) uma obra prima de 

Bergman. Cinemateca do MAM, quin-
ta - 18,30 hs. 
Tempo de Guerra (Les Carabíniers) — 
uhi dos filmes mais brilhantes e claros 
de Jean-Luc Godard. Cinemateca do 
MAM, sábado, às 18.30 hs. 

ARTES PLÁSTICAS 

Bienal de Desenho Industrial — Mu-
seu de Arte Moderna — Encerrando 
as exposições comemorativas do 20.° 
aniversário do MAM (as anteriores 
formam as de Bonnard, Paul Klee e a 
retrospectiva, Volpi) está sendo apre-
sentada uma mostra aparentemente 
importante. Com representações de 
vários países, a exposição é um balan-
ço do que está ocorrendo em termos 
de pesquisas de forma para o merca-
do, embora seja visível sua limitação. 
O Industrial Design, que para muitos 
substituirá a arte no sentido tradicio-
nal, passou a ser preocupação para ar-
tistas e intelectuais com a Bauhaus, 
famosa escola de arte do arquiteto 
Walter Gropius na Alemanha dos 
anos vinte e trinta. 

MÚSICA 

Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) 
— Os dois últimos concertos da tem-
porada. Terça-feira, dia 12, às 21 ho-
ras,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Concerto n.° 4, para piano e or-
questra, e a Sinfonia n.° 7 de Beetho 
ven. Regência do maestro Vicente 
Fittipaldi. Solista ao piano, Maria da 
Penha. Sábado, dia 16, às 17h30m, o 
programa será o seguinte: Abertura redaD
de A Noiva Vendida, de Smetana; 
Dança dos Aprendizes, de Wagner, e 
Sinfonia n.° 1 de José Siqueira. Re-
gente, José Siqueira; solista e pianista 
Clara Sverner. 

A pátria das empresas sem pátria 
auai a mudança fundamental da 

organização do sistema econô-
mico dos nossos dias? Charles Levm-
son - Secretário Geral da Federação 
Internacional dos Trabalhadores -
tem a sua resposta: é a empresa multi-
nacional Esta é criada por imperati-
vos da técnica, um "deus ex-machi-
na" que substitui a "mão da provi-
dência" dos antigos ideólogos do ca-
pitalismo liberal A empresa multina-
cional atua em espaços multinacio-
nais; emprega e desemprega fatores 
em escala multinacional; interfere po-
liticamente em escala multinacional; 
opera mercados de créditos que pas-
sam das fronteiras nacionais mesmo 
dos países capitalistas mais desenvol-
vidos. A empresa multinacional e o 
multinacionalismo de sua ação torna-
ram o estado-nação um anacronismo. 

A fraqueza da posição teórica e 
doutrinária do autor mostra, apenas, 
um aspecto da confusão em que anda 
metida boa parcela do movimento 
trabalhista internacional, do qual Le-
vinson é um dos dirigentes. Ele revela 
desconhecer alguns conceitos econô-
micos básicos para a compreensão das 
modificações do sistema capitalista -
que não resolvem, mas agravam os 
problemas de um sistema de produ-

S~o essencialmente social, mas cujos 
ítos são apropriados privadamente. 

Realmente, pode-se dizer aue não 
existe hoje uma propriedade "nacio-
nal" dos meios de produção no mun-
do capitalista? As próprias informa-
ções do autor e as tabelas constantes 
de seu livro indicam sempre que a Ge-
neral Motors é americana, a Saint Go-
bain é francesa, a Union de Banques 
Suisses é suiça e assim por diante. 
Confundir os chamados "refúgios tri-
butários" - a própria Suiça, o Pana-
má, as Bahamas, o inexpressivo Lu-
xemburgo - com multinacionalismo 
é confundir a nuvem com Juno. 

O controle dos fluxos monetários, 
a substituição em .escala internacio-
nal, do movimento de bens e merca-
dorias por exportações e importações 
de serviços e capital, é apenas a nova 
forma da divisão social do trabalho 
no mundo capitalista, mudança im-
portante sem nenhuma dúvida, mas 

"Não há uma frase 
célebre do 

inesquecível sr. 
Foster Dulles, de 
que o que é bom 

para a Standard Oil 
é bom para os EUA?' 

por si só insuficiente para descartar a 
idéia da propriedade "nacional" e pôr 
no lugar dela uma propriedade "mul-
tinacional". Em lugar do multinacio-
nalismo, talvez se pudesse falar em al-
go parecido com um processo de in-
ternacionalização, isto é, entre na-
ções, num mundo polihegemônico ou 
cuja hegemonia indisputada dos Esta-
dos Unidos da America desaparece 
velozmente. 

Por outro lado, o autor não se dá 
conta de que, muitas vezes, a inade-
quação das políticas econômicas dos 
governos reflete apenas o movimento 
mais geral e mais abrangente de ho-
mogeneização do capital, isto é, de 
liquidação das pequenas empresas, de 
eliminação das práticas concorren-
ciais, abrindo caminho para a ação 
das empresas que ele chama multina-
cionais. 

Pensar * que as políticas econômi-
cas inadequadas acabam sempre por 
produzir resultados ftnroraveis às 
grandes empresas não é restaurar a 
4 mão da providência**? Não há uma 
frase célebre do nunca esquecido sr. 
Foster Dulles, de que o quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA é bom 

gra a Standard Oil é bom para os 
tados Unidos? 

O livro do sr. Charles Levinson a-
juda a compreender os principais as-
pectos da política econômica posta 
em prática no Brasil a partir de 1964. 
Neste sentido, Levinson teria que elo-
giá-la por sua consistência e coejência 
com o princípio básico de que o cres-
cimento econômico capitalista hoje 
passa necessariamente pela criação de 
condições para a atuação das grandes 
empresas, das empresas de tipo mo-
nopolístico. Neste sentido, seria ela 
heterodoxa, em relação à política e-
conômica posta em prática em outros 
países capitalistas? Penso que não; 

Livro de um líder 
trabalhista 

sobre as empresas 
que teriam tornado 
obsoleto o conceito 

de nação: as que 
antes eram chamadas 
de "grandes trustes" 

e hoje são "empresas 
multinacionais". 

CAPITAL, INFLAÇÃO E EM-
PRESAS MULTINACIONAIS, 
Charles Levinson (Civilização 
Brasileira), 345 páginas, Cr$ 
35,00) 

ela se suporta quase que inteiramente 
sobre procedimentos adotados em 
outros países capitalistas, de que o es-
cândalo Chaban-Delmas é bem ilus-
trativo: o insigne ex-primeiro-minis-
tro da França não pagava impostos de 
renda, servindo-se dos dispositivos le-
gais que, na França como no Brasil, 
habilitam as pessoas de altas rendas, a 
não pagarem imposto de renda desde 
que invistam. A política econômica 
posta em prática desde 1964 no Bra-
sil visa exatamente facilitar a vida do 
grande capital: a legislação de depre-
ciação acelerada com isenção do im-
posto de renda, os incentivos fiscais 

empreendimentos nas áreas da 
DENE, SUDAM, EMBRATUFÚ 

SUDEPE, IBDF, a legislação do mer-
cado de capitais, o decreto 157, os 
incentivos às fusões, a fixação de pre-
ços monopolísticos pelo Conselho In-
terministerial de Preços, o "saudável** 
sopro inflacionário mantido pelas 
correcões monetárias, o crescimento 
da divida externa através da resolu-
ção 63, o decreto 1.236 de "trans-
plante** de unidades inteiras de pro-
dução, e, não paradoxalmente, o ar-
rocho** salarial, são medidas elas to-
das que somente levam água ao moi-
nho das grandes empresas. Assim, 
procura-se estruturar o crescimento 
da economia brasileira exatamente 
sobre o desempenho das grandes Cor-
porações, os chamados "conglomera-
dos** por uns e "empresas multinacio 
nais" por outros. Um aspecto que é 
tido como secundário por alguns no 
Brasil, é que essas políticas levam ao 
crescimento das disparidades da ren-
da, o que não seria bom, para o sr; 
Levinson; mas convenhamos, esta é 
uma tradição do reformismo-galbrai-
thianismo do sr. Levinson, e não da 
política econômica brasileira. 

O hibridismo da política econômi-
ca dos anos de poder do sr. Roberto 
Campos, que levou a uma espécie de 
"estag-fiação" - estagnação econômi-
ca acompanhada de inflação - residia 
em que ele tentava combinar as medi-
das destinadas a facilitar a vida do 
grande capital de par com seus pre-
conceitos teóricos. A "genialidade** 
da administração fazendária que se 

PRINCIPAIS EMPRESAS INTERNACIONAIS 

E SUA EXISTÊNCIA NO BRASIL 

N? que expressa 
sua importância 

na lista de Levinson 
Nome da empresa 

Posição 
Existência entre as 
no Brasil 200 

maiores 
no 

Brasil 

15. General Motors Sim 28? 
20. Standar Oil New Jersey Sim 43? 
21. Ford Motor Sim 29° 
26. Royal "Dutch/Shell Sim 41? 
32. General Electric Sim 32? 
34. IBM Sim 
37. Mobile Oil Sim 
41. Unilever Sim 154? 
42. Texaco Sim 73? 
45. ITT (* Grinnel) Sim 
49. Gulf Oil 
50. Western Electric 
51. U.S.Steel Sim (•) 

43? 54. Standard Oil of California Sim 43? 
56. Li ng-Temco-Vought 
57. Du Pont. Sim 

76? 58. Philips Sim 76? 
59. Shell Oil Sim 
60. Vol kswagen wer k Sim 15? 
61. Westinghouse Electric Sim 

43? 62. Standard Oil Indiana Sim 43? 
63. British Petroleum 
65. General Telephonic & 

Electronics Sim 
66. Imperial Chemical Sim 

62? 67. Goodyear Tyre & Rubber Sim 62? 
68. RCA Victor Sim 
71. Swift Sitn 132? 
73. McDonnell-Douglas 

60? 74. Union Carbide Sim 60? 
75. Bethlehem Steel Sim (• •) 47? 
76. British Steel 
77. Hitachi 
78. Boeing » 

80. Eastman Kodak Sim 
81. Procter & Gamble Sim 

79? 82. Atlantic Richfield Sim 79? 
83. North America Rockwell Sim 90? 
84. International Harvester Sim 
85. Kraft co 
86. General Dynamics 
87. Montecatini Edison Sim 
88. Tenneco 
89. Siemens Sim 
90. Continental Oil 
91. United Aircraft 
92. British Leyland 

35? 94. Daimler-Benz Sim 35? 
95. Fiat Sim 

67? 96. Firestone Sim 67? 
97. August Thyssen-Hutte 
98. Toyota Sim 

179? 99. Farbwerk Hoechst Sim 179? 
100. BASF Sim 
Associada no Brasil à Vale do Rio Doce, na Meridional de 
Mineração 

( -•) Associada no Brasil ao Grupo Antunes. 

seguiu à do sr. Campos, reside sim-
plesmente em aplicar os instrumentos 
de liberalização do capital proposto 
pelo mesmo sr. Roberto Campos, sem 
os preconceitos teóricos que lhe ias-
treavam a mente muito culta. 

Para todos os efeitos, a política 
econômica post-64 tem todas as mar-
cas de uma estratégia "a la multina-
cional" e, não por acaso, tem tam-
bém todos seus resultados: o cresci-
mento dos setores produtivos coman-
dados pelos grandes trustes - eufe-
misticamente chamados empresas 
multinacionais —, a concentração da 
renda, a realimentação do processo 
inflacionário com o instituto da cor-
reção monetária, uma política de sa-
lários que quer ter como parâmetro 
de sua fixação a produtividade global 
da economia e não a produtividade 
de cada setor e até de cada indústria. 
Seu resultado mais geral no entanto é 
criar as condições para que a empresa 
monopolística se desempenhe bem. 

Alguns tolos podem retrucar di-
zendo que rigorosamente não há ne-
nhuma empresa monopolística no 
Brasil, pois nenhuma detem sozinha o 
controle de algum setor produtivo, 
mas isso é um argumento que somen-
te satisfaz a própria tolice de quem 
assim entende a questão. O Conselho 
Interministerial de Preços (CIP) é 
bem a marca dessa política econômi-
ca: as empresas manipulam os preços, 
que são endossados pelo Conselho e 
no fundo o CIP é a expressão daquilo 
em que se transformou a economia 
brasileira: algumas dezenas de empre-
sas ditam os caminhos da economia 
nacional Vale a pena verificar se nes-
se estranho chibe estão presentes as 
chamadas "multinacionais**. Tome-se, 

exemplo, a tabela IV do livro de 
n, onde estão os 100 PNBs 

mais altos do mundo em 1969, ali-
nhando entre eles alguns países e 
grandes empresas internacionais, 
comparemos com as empresas que 
são consideradas as maiores no Brasil 

Verifica-se, assim, que das 53 em-
presas "multinacionais** constantes 

Das 53 empresas 
"multinacionais" 

citadas por Levinson 
38 estão no Brasil, 

sendo que 21 fazem 
parte das 200 grandes 
"empresas brasileiras" 

da relação do livro de Charles Levin-
son, como membros do seleto grupo 
de corporações que controlam a pro-
dução e as finanças internacionais 
(Levinson excluiu dessa lista os Ban-
cos), pelo menos 38 deles têm negó-
cios no Brasil, tendo aqui instaladas 
filiais (é possível que esse total esteja 
subestimado, pois as vezes o nome da 
matriz estrangeira não coincide com 
o nome da filial brasileira). E, mais 
que isso, 21 delas estão no seleto clu-
be de grandes empresas com ativida-
des no Brasil, lista essa que pratica-
mente incluiria todas as grandes "fa-
mílias" internacionais, se ao invés das 
200 maiores, tivéssemos ampliado a 
lista para as 500, maiores. Assim, no 
"milagre** brasileiro estão presentes 
todos os "santos" da corte interna-
cional Seria estranho, portanto, que 
os rumos da economia brasileira não 
tivessem sido, nos últimos anos, aque-
les apontados nos parágrafos anterio-
res, e mais estranho que a política e-
conômica não os tivesse beneficiado 
direta e indiretamente. 

Nesse estranho clube em que se 
transformou a economia brasileira, os 
trabalhadores comparecem como Pas-
separtout, o engraçado e desastrado 
cnado do sr. Phileas Fogg: somente 
para atrapalhar a vida dos ricos. Mas, 
como na genial criação de Júlio Ver-
ne, mesmo todas as trapalhadas de 
Passepartout não fazem mais que a-
gregar "charme" à performance do sr. 
Philéas Fogg: ele (o capital) chegará 
ao seu clube (uma reprodução sempre 
ampliada) pontualmente e ganhara a 
aposta: sua taxa de lucro sempre cres-
cente. Passepartout, por certo, terá 
mudado de status:^ <fe "chaumeur" 
costumeiro devido à sua desqualifica-
ção (as grandes massas brasileiras) as-
cenderá à condição de criado de um 
Sir (operário das grandes empresas 
multinacionais) mas permanecerá 
sempre criado. yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

Chico de Oliveira 



A cura pela loucura xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA
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u sou normal. Diante de um lou-
co declarado é fácil afirmar isto. 

Sozinho diante de si mesmo, porém, 
uma pessoa normal descobre facil-
mente que vive em grande parte de 
fantasias. Então, talvez, esta pessoa 
"normal" possa aceitar que a loucura 
é muitas vezes a desmistificação da-
quelas fantasias. Um novo tratamento 
da "fantasia" e da "realidade" pode 
resultar destas considerações iniciais? 
Este é o tema do mais recente traba-
lho de R. D. Laing em português: "O 
Eu e os Outros". Laing ocupa, junta-
mente com David Cooper e A. Ester-
son, a liderança do movimento co-
nhecido como antipsiquiatria. Eles 
propõem uma reformulação radical 
do conceito de enfermidade meneai e 
dos métodos até então usados pela 
psiquiatria e psicanálise. 

Assinalando a precariedade dos 
critérios usados para definir saúde 
mental - geralmente identificada 
com conformismo a normas sociais 
estabelecidas - denunciam o que Coo-
per chamou de 4Violência da psi-
quiatria": a violência que as pessoas 

sãs" exercem sobre as "loucas". A-
flrma ele que o estudo das famílias 
dos indivíduos considerados loucos 
demonstra a enorme necessidade que 
elas têm de encontrar alívio para suas 
próprias perturbações, depositando-as 
numa outra pessoa que, carregando 
toda a enfermidade, libera os demais. 
Os psiquiatras são coniventes nessa si-
tuação porque individualizam a doen-
ça e ratificam o rótulo dado ao pa-
ciente, passando a exercer todo o po-
der sobre ele, podendo confiná-lo ou 
até mesmo destruir, através da cirur-
gia, partes de seu cérebro. 

Cooper vê esse mesmo mecanismo 
de projeção em contextos sociais 
mais amplos, estabelecendo uma ana-
logia com certos fatos políticos, co-
mo a guerra do Vietnã, por exemplo. 
O inimigo foi aí transformado em 
"inumano", encarnando todos os a-
tributos mais detestados tais como 
deslealdade, frieza, violência, etc. A 
necessidade de negar em si mesmo es-
ses aspectos indesejáveis, leva o ame-
ricano a projetá-los e a destruí-los 
nesse objeto exterior. E, se esse obje-
to exterior "não é humano", a des-
truição pode ser feita sem culpa. 

O fracasso de todas as revoluções 
passadas, diz Cooper, e também, de 
todas as terapias, resulta da dissocia-
ção entre a libertação ao nível social 
e a libertação ao nível do indivíduo. 
A realidade externa e a realidade in-
terna não podem ser dissociadas. 

Analisando preferencialmente o 
problema da esquizofrenia — modali-
dade de doença mental que corres-
ponde a metade dos pacientes inter-
nados nos hospitais psiquiátricos a-
mericanos - a antipsiquiatria se recu-
sa a promover essa dissociação: consi-
dera a esquizofrenia, não como pro-
cesso que ocorrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dentro de uma pes-
soa, mas como algo que ocorre entre 
as pessoas. Laing afirma que no cha-
mado episódio esquizofrênico alguém 
está envolvido numa desesperada es-
tratégia para se libertar de uma situa-
ção social insustentável. O que a anti-
psiquiatria procura é acompanhar es-
se desenvolvimento ao invés de sustá-
lo. 

Foi Bleu ler, psiquiatra suíço, 
iem criou o termo esquizofrenia 
'mente dividida") para caracterizar 

o estado mental desses pacientes, des-
crevendo seus principais sintomas: 
ambivalência, distorções na afetivida-
de, disassociação (uso de frases ou 
palavras de modo desconexo) e autis-
mo (tendência ao ensimesmamento e 
à ruptura com o mundo exterior). A-
lucinações, delírios são considerados 
sintomas secundários e não essenciais 
ao diagnóstico. 

Laing sustenta que não há na es-
quizofrenia danos cerebrais ou outras 
lesões patológicas, objetivamente 
comprovadas, como ocorre em outras 
doenças mentais. Considera que nem 
mesmo as técnicas bioquímicas são 
suficientes para formular um diagnós-
tico preciso. Assim, a classificação de 
um indivíduo como esquizofrênico 
depende exclusivamente do julgamen-
to do psiquiatra, ditado pelo reconhe-
cimento ou não daqueles sintomas. 
Observa ainda que a aparente irracio-
nalidade de um comportamento to-
mado isoladamente passa a ser inteli-
gível quando visto dentro de um con-
texto mais amplo. Cooper dá o exem-
plo de um paciente que ao ser inter-
nado proclamava a idéia delirante de 
que era Jesus Cristo. Ao analisar sua 

que 
Cr zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 médico e o louco 
trocam de posição, 
e então quem é um, 

quem é outro? 
Para Laing loucura 
e normalidade são 

conceitos políticos. 
E recomenda: 

cada um deve viver 
sua loucura até o fim 

O EU E OS OUTROS,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R.D. 
Laing. (Editora Vozes, 176 pági-
nas, Cr$ 18,00) 

história familiar verificou que, com 
um pai inválido e mãe sujeita a fortes 
crises de depressão, teve que assumir 
toda a situação, abdicando da possibi-
lidade de ter vida própria. Vista nesta 
perspectiva a afirmação do paciente 
fazia sentido: era um cristo arquetípi-
co, estava dando sua vida para que 
outras pessoas, seus pais, pudessem 
viver. 

Assim, continua Laing, a aparente 
irracionalidade de um indivíduo psi-
cótico pode adquirir inteligibilidade 
quando situado no contexto da famí-
lia. A irracionalidade da família, por 
sua vez, para ser compreendida, deve 
ser situada dentro do contexto mais 
amplo das instituições circundantes. 

Esse movimento dialético - irra-
cionalidade, racionalidade, irraciona-
lidade - abarcando círculos sociais 
cada vez mais amplos levará a um li-
mite empírico: o círculo social glo-
bal Este, sem um contexto maior no 
qual possa ser situado, permanece 
ininteligível. Surge então um impasse: 
a irracionalidade do todo parece estar 
fora do controle dos subsistemas. A 
solução sugerida por Laing é uma me-
diaçao, através de mudanças estrutu-
rais em níveis intermediários dos sis-
temas, como uma escola, uma fábrica 
ou um hospital. 

Para ele, mesmo os progressos psi-
quiátricos mais manifestos - como as 
comunidades terapêuticas, onde os 
choques e as comas insulínicas foram 
abolidas e há maior liberdade para o 
paciente - são insuficientes pois, em-
bora admitam que as relações com a 
família e outras pessoas significativas 
devam ser levadas em conta, conside-
ram que a doença está no indivíduo. 

Crescer como loucos 

A antipsiquiatria diz que a "esqui-
zofrenia" começa com a repressão do 
indivíduo pela família que por sua 
vez é levada a assumir este papel pelas 
exigências da sociedade. Assim, as 
pessoas que sofrem um "desvio esqui-
zofrênico" estão na verdade tentando 
reagir contra a alienação imposta pela 
sociedade e esta atitude deve ser en 
carada, não como uma doença, mas 
como uma viagem interior de busca e 
renascimento. 

Laing combina uma abordagem 
existencial com uma base psicanalíti-
ca, considerando a esquizofrenia co-
mo um colapso no equilíbrio preca-
riamente mantido entre o falso "eu 
externo" e o verdadeiro "eu inter-
no"..© "eu externo" é condicionado 
pelas pressões e expectativas que os 
outros têm (ou supomos que têm) a 
nosso respeito. O 4 eu verdadeiro" vê 
essas manifestações do "eu externo" 
como falsas, alienadas e destituídas 
de significação. Como uma estratégia 
para lidar com a situação quando o 
conflito se torna insustentável, o "eu 
interior" vai se tornando gradualmen-
te mais e mais afastado do mundo ex-
terior e do "falso eu". Os tratamen-
tos psiquiátricos usuais, diz Laing, re-
presentam uma tentativa de restaurar 
a situação anterior de divisão entre os 
dois "eus", ignorando as acusações e 

aspirações do "eu verdadeiro". Para 
Laing o surto psicótico pode repre-
sentar uma oportunidade de uma real 
integração. 

As duas mais famosas experiências 
de aplicação dos princípios antipsi-
quiatria - a Vila 21 e Kingsley HaU -
procuram fu^ir aos esquemas dos hos-
pitais psiquiátricos que, secundo afir-
mam, por sua estrutura rígida e pa-
péis hierarquizados para doentes e te-
rapeutas, reproduzem, em muitos as-
pectos, as peculiaridades "enlouque-
cedoras" da família do paciente, com 
as mesmas intrincadas regras do jogo 
inter-pessoal no qual ele já fracassou 
anteriormente. 

A Vila 21 surgiu em janeiro de 62 
num grande hospital de Londres. 
Criada por Cooper, era destinada a jo-
vens entre 15 e 30 anos. Num am-
biente de absoluta liberdade, a única 
atividade programada consistia em 
encontros diários de todo pessoal e 
pacientes para discussão dos proble-
mas da comunidade: desde o compor-
tamento de um indivíduo ou subgru-
po que está perturbando os demais 
até a organização de atividades práti-
cas ou recreativas. Foi dada especial 
ênfase à seleção e à formação do pes-
soal (enfermeiros, assistentes sociais, 
terapeutas ocupacionais e médicos). 
Reuniam-se regularmente para discu-
tir seus comportamentos, preconcei-
tos, defesas e fantasias, para evitar o 
que Cooper denomina "irracionalida-
de institucional". 

Na Vila 21 só havia pacientes do 
sexo masculino; as mulheres ficavam 
em outra unidade, mas sob o mesmo 
regime de tratamento. 

Vida comunitária 

Procurando fazer uma avaliação 
conjunta das duas experiências - Co-
oper assinala: 

"Foram tratados 20 homens e 22 
mulheres, com terapia conjunta da fa-
mília e meio, com uso reduzido de 
tranqüilizantes. Todos os pacientes ti-
veram alta dentro de um ano de inter-
nação e a estada média foi de 3 me-
ses. 17 por cento foi reinternado du-
rante o ano posterior à alta. 70 por 
cento pode ganhar seu sustento. En-
tendemos haver estabelecido pelo me-
nos um antecedente para a revisão ra-
dical da estratégia terapêutica empre-
gada na maior parte das Unidades psi-
quiátricas relacionadas ao esquizofrê-
nico". 

Kingsley Hall representa, mais do 
que um experimento em psicoterapia, 
uma tentativa de vida comunitaria. 
Sem "pacientes" e sem "pessoal", ne-
nhum residente jamais deu a outro 
tranqüilizantes ou sedativos. As ações 
de qualquer um podiam ser contesta-
das por qualquer um A dança, a pin-
tura, a yoga, conferências e filmes 
eram parte integrantes da vida em 
Kingsley Hall 

Os membros da comunidade de-
terminavam livremente o planejamen-
to de seus dias: ficavam na ,cama 
quando queriam, comiam quando 
queriam, ficavam sozinhos se que-
riam 

Apesar das previsões sombrias -
diz Laing - não houve suicídios ou 
homicídios em Kingsley Hall. De ju-
nho de 1965 a novembro de 68, 104 
pessoas viveram na comunidade. Des-
tes, 65 eram pacientes e mais da me-
tade já havia sido hospitalizada ante-
riormente. 75% haviam sido diagnos-
ticados como "esquizofrênicos . A-
penas 9 dos 65 4 pacientes" foram 
hospitalizados outra vez depois que 
deixaram Kingsley Hall. 

Também para Laing, a qualidade 
da experiência vivida na comunidade 
não pode ser medida por estatísticas: 
"Kingsley Hall proporcionou a pes-
soas perturbadas a oportunidade de 
viver e crescer através de sua loucu-
ra . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alda Vieira 

O profeta 
antropofágico 

opinião 
EM PARIS TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS 

Livraria Joie de Lire 

A capacidade dos sistemas políti-
cos modernos de absorver seus 

contrários, substituindo seu conteúdo 
ideológico original por um mito ino-
fensivo, teve recentemente, nas bada-
ladas comemorações da Semana de 
Arte Moderna, um exemplo quase di-
dático: enquanto alguns "sobreviven-
tes" voltavam às manchetes e à pro-
dução, o modernismo era engolido 
pelo estômago insaciável do "merca-
do". 

Como a matéria devorada é a pró-
pria teoria antropofágica o mínimo 
que se podia prever seria uma diges-
tão difícil. O VI volume das Obras 
Completas de Oswald de Andrade re-
força essa hipótese: nele aparecem em 
toda sua pureza as idéias filosóficas, 
estéticas e políticas de Oswald, líder 
da corrente mais inovadora e progres-
sista do Movimento. 

Os lançamentos anteriores (Os 
Condenados; Memórias Sentimentais 
de João M ir a mar/Serafim Ponte 
Grande; Marco Zero I e II; Ponta de 
Lança) mostram sempre um autor vi-
goroso, incoerente, às vezes panfletá-
rio, mas extremamente brilhante. 
Neste VI volume o leitor encontrará 
o teórico, o estudioso de filosofia e 
história, interessado em amarrar num 
mínimo de coerência as idéias pilha-
das das'mais variadas fontes: Freud, 
Marx, Proudhon, Nietzche, Montai-
gne, Keiserling, que aqui se aliam aos 
saques e intuições que sempre carac-
terizaram Oswald. 

Fazem parte desta coletânea algu-
mas das paginas mais importantes e 
controvertidas do autor, entre elas os 
manifestos Pau-Brasil e Antropófago. 
Este último, carro-chefe teórico de 
Oswald, é uma fantástica mistura de 
imagens e conceitos, provocações po-
lêmicas e piadas filosóficas, o que o 
torna não apenas uma espécie de car-
tilha do modernismo, mas um texto 
representativo das novas idéias que 
propõe. Escrito em estilo telegráfico, 
o manifesto lança, pela primeira vez, 
as questões que ainda hoje preocu-
pam as vanguardas brasileiras. Oswald 
foi ao fundo do problema: questio-
nou a posição do artista subdesenvol-
vido, ao mesmo tempo interessado 
em suas raízes regionais "puras" e na 
atraente folhagem com que a metró-
pole atrai os barbaros. 

Para Oswald a dicotomia regional 
versus universal não deve permanecer, 
por ser falsa. "O artista antropófa-

Precursor de Caetano, 
ele lançou as bases 
de uma "estética 

tropicalista". 
Pilhando, intuindo, 

deglutindo, 
Oswald se tornou o 
profeta das novas 
tendências da arte 

brasileira. 

OBRAS COMPLETAS, de Os-
wald de Andrade, (Vol. VI) (Ci-
vilização Brasileira, 228 páginas, 
Cr$ 10,00) 

go", como definiu Caetano Veloso, 
um de seus continuadores, "tentaria 
superar o subdesenvolvimento partin-
do exatamente do elemento "cafona" 
de nossa cultura, difundido e fundido 
ao que houvesse de mais avançado in-
dustrialmente." Um processo que ne-
ga o isolamento provinciano, mas que 
prevê uma integração crítica e revolu-
cionária na cultura "desenvolvida." 

Surgindo, como surgiu, no auge 
de uma crise política que iria culmi-
nar com a Revolução de 30, o Mani-
festo Antropófago teve a função deci-
siva de radicalizar posições que per-
maneciam ambíguas ou, no mínimo, 
encobertas pela diversidade do Mo**' 
dernismo: seus defensores inclin^ 
ram-se para a esquerda, enquanto 
seus detratores optaram pelo conser-
vadorismo "verde-amarelo" moralis-
ta. E foi essa estremada divisão que 
levou Oswald a buscar no marxismo o 
respaldo teórico que julgava decisivo. 

Mais tarde, no entanto, desiludido 
com o estado soviético, Oswald rom-
peu com o marxismo, acreditando a-

gnas na utopia do Socialismo anti-
tado, onde, como deseja Marcuse, 

haveria a conciliação do Princípio do 
Prazer com o Princípio da Realidade 
(Freud). Pilhando, intuindo, deglutin-
do enfim, Oswald de Andrade acabou 
por se transformar numa espécie de 
profeta de algumas das mais impor-
tantes tendências atuais. É este, tal-
vez, o argumento decisivo sobre a va-
lidade e riqueza das teses que o leitor 
irá encontrar neste volume. 

Abel Silva 
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SERVIÇOS 

CÓPIAS MIMEOGRAFADAS - ser-
viço rápido e perfeito. Circulares, a-
postilas, tabelas, etc. Av. Estados U-
nidos, 4 sala 913. Tel: 2-1999 (Sal-
vador) 

MERCATUDO — compra, vende, tro-
ca - móveis em geral, eletrodomésti-
cos, conjuntos estofados em qualquer 
estado. Rua Itapecirica, 186 fone: 
26-1569 (BH) 
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BELO HORIZONTE 

JUMMMIMüHCti 
CURITIBA 

HtiHOSA' ""'i1' 

PESSOAIS 
Se você necessita de trabalhos batidos 
à máquina, com perfeição e rapidez, 
telefone para 225-6889 e seu proble-
ma estará solucionado (GB) 

APRENDIZAGEM PARA MOTO-
RISTA AMADOR - Motorista apo-
sentado ensina senhoras, senhores e 
senhoritas em carros de propriedade 
do próprio aluno. Aceita contrato pa-
ra levar carros para interior e outros 
estados. Ladeira do Desterro, 15. Dis-
trito de Santana — Nazaré (Salvador) 

CURSOS 
FOTOGRAFIA — curso completo in-
cluindo arte fotográfica (sistema au-
diovisual) e prática de laboratório. 
Associação Brasileira de Arte Foto-
gráfica. Rua Voluntários da Pátria, 83 
casa 3 Tel: 226-2084 (das 15 às 20 
horas) (GB) 

ALEMÃO — Professora alemã diplo-
mada, ensina com seu próprio méto-
do rápido. Principiantes e adiantados. 
Tel: 236-6327 (GB) 

TURISMO 
HOTEL ÁGUAS LINDAS - Ilha de 
Itacuruçá. Situado num encantador 
recanto tropical. Lanchas, pesca, sky. 
Reservas no Rio: Exprinter - Tel: 
223-1909 'GB) 

FÉRIAS NA BAHIA - Temos exce-
lentes apartamentos mobiliados, bei-
ra-mar Pituba, Amaralina, Itapoã, etc. 
M.S.P. Adm. Bens Ltda. Tels: 
224-0595 e 224-7919 (GB) 
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A ascensão 
de Karpov 

As vitórias do outro "prodígio" que é 
apontado (ao lado de "Mecking") como 

provável desafiante de Bobby Fischer xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

iteratura Latino-Americana" é 
a cômoda denominação que a 

imprensa e a crítica européia utilizam 
para definir o vasto filão que em boa 
hora descobriram por estas bandas, 
antes apenas conhecidas por suas di-
taduras militares, seus ritmos sensuais 
e suas bananas. O título - logo incor-
porado ao nosso jargão literário - te-
ve a grande vantagem de ativar extra-
ordinariamente o intercâmbio inter-
no, não fosse ele o sintoma da lison-
geira curiosidade da metrópole. Mas 
debaixo de sua suposta objetividade 
se escondem velhos preconceitos. O 
primeiro: não passamos mesmo de 
um imenso saco-de-gatos sem singula-
ridadès internas políticas e culturais 
(ninguém chama Sartre de "escritor 
europeu", mas Astúrias, Jorge Ama-
do, Lhosa, Garcia Marques são todos 
"latino-americanos" . . . ) . Outro: a es-
pecificação geográfica prevê uma te-
mática "típica*, ligada à terra, de 
preferência exótica, como convém a 
estas formas de expressão bárba-
r a s . . . Compreende-se que alguns es-
cri tores sobrem nesta definição. 
Drummond, por exemplo. Ou o ar-
gentino Jorge Luis Borges. 

Borges é um escritor de incrível 
coerência. Desde "Fervor de Buenos 
Aires", seu primeiro livro, escrito aos 
24 anos (Borges está, atualmente, 
com 73 anos) ele vem construindo 
seus labirintos, seus jogos de espe-
lhos, suas reflexões sobre o Tempo, a 
Morte, a "identidade pessoal". "Sinto 
que tenho estado reescrevendo sem-
p^iquele livro". 
^ H ã o se veja nesta coerência a in-
sone monotonia dos escritores de 
uma nota só: ele é um bruxo que co-
nhece seu ofício e sabe reinventar suas 
poções com a mesma e inesgotável 
matéria-prima; Os 19 contos de "O 
Aleph" são típicos de Borges. O pri-
meiro da série ("O Imortal'') foi 
construído a partir de uma indagação 
pouco original: que aconteceria se os 
homens fossem realmente imortais? 
A vulgaridade da questão não atrapa-
lha o autor. Ela na verdade é um pre-
texto para Borges empreender mais 
uma de suas viagens preferidas. Sur-
gem, então, as imagens de sonho e 
pesadelos, perfis obscuros, labirintos, 
janelas inacessíveis, sombras misterio-
sas . . . Mas ao contrário de outros 
mestres, Edgard Allan Poe, por exem-
plo, essa matéria fantástica é tratada 
sem grandiloqüência ou complexos 
eleitos estilísticos. Borges é um clássi-
co, como ele próprio se define, um 

Uma moeda que são 
todas as moedas; um 

torturador nazista 
que é uma de suas 

próprias vítimas; um 
teólogo que descobre 

que para Deus o 
ortodoxo e o herege 
são uma só pessoa: 
Contos de Borges 

O ALEPH. Jorge Luis Borges. 
(Editora Globo, 146 páginas, 
Cr$ 15,00) 

escritor despojado <jue "renega uma 
das principais tendencias das letras 
deste século, a vaidade da ultralitera-
tura". Um criador em constante per-
seguição "às verdades sem rebuços". 

Esta "simplicidade", tanto quanto 
estas "verdades" perseguidas são arti-
fícios da técnica aprimorada deste es-
critor. É através deles que seus relatos 
passam por "reais", sem o que ele 
chama de "contaminação da literatu-
ra". Como Julio Cortázar - seu discí-
pulo confesso - ele sabe que qual-
quer exagero pode significar um tiro 
pela culatra: ao invés de enriquecer o 
fantástico, retira deste os elementos 
necessários à sua credibilidade. O 
conto que dá tftulo ao volume é um 
exemplo perfeito desta intenção bem 
sucedida 'O Aleph" trata de um in-
crível objeto capaz de sintetizar todas 
as possibilidades do universo, todo o 
seu absurdo espetáculo: o espaço cós-
mico e a delicada ossatura de uma 
mão, o mar e o câncer no peito, taba-
co, neve, sorrisos, a engrenagem do 
amor e da morte, fetos no chão de 
uma estufa, desertos, sangue. . . A 
síntese representada pelo Aleph, 
"ponto para onde convergem todos 
os pontos" é o conhecimento, a Ra-
zão enfim conquistada. Porém, tanto 
quanto a Imortalidade — assunto do 
primeiro conto - cjue, se atingida, re-
sulta num "espetáculo repugnante", 
este conhecimento total traz, por sua 
vez, simultaneamente à sua conquis-
ta, "o medo de que não reste uma só 
coisa capaz de surpreender". 

Em quase todas as histórias resu-
midas neste volume, encontram-se 
símbolos desta síntese frustrante, dos 

extremos que, ao se tocarem, se reco-
nhecem idênticos: uma moeda que 
são todas as moedas ("O zahir"), um 
torturador nazista que se vê numa de 
suas vítimas ("Deutsches Requiem"), 
o guerreiro que morre defendendo a 
cidade que antes invadira ("História 
do Guerreiro e da Cativa"), um teólo-
go que ao morrer descobre que para 
Deus "o ortodoxo e o herege, o abor-
recedor e o aborrecido, o acusador e 
a vítima, formavam uma só pessoa 
("Os Teólogos") etc Os extremos 
são, na verdade, projeções e aspira-
ções do Homem Ele é o grande mis-
tério, a verdadeira interrogação. É ne-
le que Borges - como todo autêntico 
criador - encontra o seu "estranho" 
material zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Abel Silva 

O modesto 
herói do 
folclore 
Para Nelson Werneck Sodré, que 

o conhecia bem, de foi uma 
criatura franca e modesta, de certa 
forma um pouco marginal. Para o an-
tropólogo e folclorista Vicente Sales, 
o pesquisador que deu ao nosso fol-
clore as suas bases científicas. Para a 
maioria das pessoas que leu alguma 
vez algum dos seus livros, o homem 
que mais estudou as culturas negras e 
suas ligações com a brasileira. Edison 
Carneiro é, desde a semana retrasada, 
um morto ilustre para estas pessoas. 
Não houve, contudo, nenhuma das 
costumeiras homenagens oficiais, aca-
dêmicas, que demonstrassem ter sido 
ele uma "persona grata" na atualida-
de. 

Ele nunca encarou o Folclore co-
mo algo pitoresco. Ele o via como 
uma porta larga por onde o povo en-
tra na História. Muita gente combate 
pelo Folclore, exigindo maior aten-
ção para ele: o Folclore seria o espe-
lho do sentir e do pensar popular na 
opinião destes denodados combaten-
tes. Edison Carneiro nunca aceitou 
esta definição limitadora. Suas pes-
quisas nos levam a outras conclusões: 
o estudo do folclore é também funda-
mental para a compreensão da nossa 
evolução histórica. Quando nos per-
guntamos por que este homem foi 
sempre marginalizado das promoções 
oficiais, encontramos aqui a resposta: 
ele utilizava as criações populares pa-
ra desmistificar a história feita pelas 
elites. Edison Carneiro foi excluído 
mesmo daquelas promoções a que ti-
nha direito pelo volume e a importân-
cia da sua obra esclarecedora e reno-
vadora. 

Edison Carneiro chegou à ciência 
histórica através do Folclore.' Seus 
trabalhos sobre a Revolução Praieira 
de 1848 em Pernambuco e o Quilom-
bo dos Palmares trazem fatos novos 
mas também destroem as interpreta-
ções até então aceitas. Nestes dois li-
vros ele pratica um método, que o 
demorado contacto com os grupos 
populares lhe sugeriu: colocou em dú-
vida as razões dos vencedores e pode-
rosos. E tirou a explicação do nível 
pessoal e a colocou no nível dos inte-
resses sociais e políticos. Em "Dinâ-
mica do Folclore", tese com que con-
correu, injustamente, à Cadeira de 
Antropologia da antiga Faculdade 
Nacional de Filosofia, demonstrou 
que o Folclore não era estático, nem 
estava morrendo. Neste livro, parece 
ter sido o primeiro a demonstrar que 
as elites dirigentes transformaram as 
antigas formas de luta populares (co-
mo a capoeira) em danças inofensi-
vas. 

As viagens que fez à África foram 
decisivas para suas conclusões. Ocu-
pava-se das culturas negras e foi co-
nhecê-las de perto. Trouxe depoimen-
tos de filhos de escravos que viveram 
no Brasil e documentou com critério 
científico a destruição do colonialis-
mo na África. 

A História do Brasil terá de ser 
revista algum dia. Quando este pro-
cesso começar, os trabalhos quase» 
clandestinos deste marginal do Fol-
clore, da Antropologia e da História, 
serão então examinados com toda a-
tenção que merecem Edison Carnei-
ro talvez não precise mesmo, por en-
quanto, das homenagens que lhe ne-
garam. 

Aos 21 anos, Anatoly Karpov apa-
renta apenas 17. Seu aspecto 

frágil e retraído dá a impressão de 
que não resistirá à maratona de um 
torneio internacional de xadrez. En-
tretanto, não só tem sobrevivido co-
mo venceu brilhantemente (dividindo 
o primeiro lugar com outro) os últi-
mos dois torneios de que participou 
sem falar na Olimpíada de Skepje: o 
Memorial de Alekhine, o ano passado 
em Moscou, e o de Hastings, Inglater-
ra, em janeiro deste ano. Atualmente, 
lidera o torneio de San Antonio, no 
Texas, à frente de nomes como Ke-
res, Petrossian, Larsen, Gligoric, Me-
cking. 

Seu estilo de jogo, clássico e preci-
so, é comparado ora ao de Capablan-
ça (cujas partidas conhece profunda-
mente), ora ao de BotvinnilL Segun-
do Barden, Karpov tem vários pontos 
em comum com Botvinnik quando 
jovem: calmo, equilibrado, senso de 
humor agudo mas sem exuberância, 
estilo essencialmente estratégico, bus-
cando com as brancas iniciativa e 
controle, contra-atacando com as ne-
gras. Na opinião de Gügoric, foi o ú-
nico mestre jovem, até agora, a mos-
trar um padrão de jogo realmente ele-
vado no atual torneio. 

Para os russos, ele representa a du-
pla esperança de retomar o título 
mundial e revitalizar o combalido xa-
drez soviético. Por enquanto, Karpov 
estuda economia na Universidade de 
Leningrado e se prepara. Embora te-
nha declarado abertamente sua con-
fiança em vir a ser campeão mundial, 
faz questão de frisar que ainda não 
atingiu sua plena forma e que tem vá-
rios anos pela frente antes de lutar 
pelo título. Fischer, por seu lado, re-
cusa-se a emitir qualquer opinião. 
Mas a maioria dos analistas acham 
suas possibilidades excelentes, e Bar-
den julga que assistiremos à disputa 
Fischer-Karpov em 1975 ou 76. Mas 
tirem suas próprias conclusões do jo-

Leitores de colunas enxadrísticas 
costumavam receber uma ima-

gem distorcida da Defesa Sicilia-
na. A maior parte das partidas 
Sicilianas curtas e publicáreis eram 
variações em torno de um tema sim-
ples: as brancas atacam e terminam 
vigorosamente. 

Quando ambos os jogadores co-
nhecem bem as linhas teóricas, as Si-
cilianas de hoje freqüentemente dão 
num combate agudo, com equilíbrio 
delicado e ambos os reis expostos. A 
partida desta semana é uma luta de 
reis sicilianos que acaba em empate 
após ambos os lados perderem suas 
oportunidades. Foi jogada em recen-
te e bem sucedida excursão de uma e-
quipe de Londres (ACM Central) pela 
Europa. 

Charles de Villiers (ACM Central 
de Londres) — Dr. Heinz Lehmann 
(Zehlendorf, Berlim Ocidental) 

I P4R P4BD 2 C3BR P3D 3 P4D 
PxP 4 CxP C3BR 5 C3BD P3TD 6 
B5CR P3R 7 P4B P3T 8 B4T B2R 9 
D3B D2B 10 0-0-0 CD2D II P5B 
Inovação duvidosa, cuja melhor res-
posta é 11 . . .C4R 12 D3T P4CR 
com bom jogo nas casas negras. 

11 . . .P4R 12 C(4) 2RP4CD 13 
BxC As brancas estão preparando um 
assalto com peões na ala do rei, a que 
as negras respondem com avanço de 
peças no outro flanco. 

II . . . P 4 R 12 C(4)2R P4CD 13 
BxC As brancas estão preparando um 
assalto com peões 

13 . . . CxB 14 P3TD TICD? Pla-
no natural para abrir a coluna CD, 
mas aqui é arriscado porque o rei ne-
gro tem que passar muito tempo no 
centro. É mais seguro 14 . . . B2C se-
guido por 0-0-0. 

15 P4CR P5C 16 PxP TxP 17 P4T 
B2C 18 C3C P4D Sacrifício de peão 
essencial para as negras não serem po-

sicionalmente esmagadas com P5C. 

•  

go abaixo, jogado por Karpov contra 
o americano Byrne, também partici-
pando do atual torneio. Os comentá-
rios são de Leonard Barden. 

Anatoly Karpov (União Soviética) 
- Robert Byrne (Estados Unidos) 

I P4R P4BD 2 C3BR C3BD 3 
P4D PxP 4 CxP C3B 5 C3BD P3D 6 
B5CR B2D 7 D2D T1B 8 0-0-0 CxC 
9 DxC D4T 10 P4B P3TR A linha 
recomendada pelos livros é o sacrifí-
cio da qualidade 10 . TxC 11 PxT 
P4R 12 D4C DxD 13 PxD CxP com 
igualdade. 

II B4T P4CR 12 P5R! Aparente-
mente Byrne estava muito impressio-
nado com sua derrota para Mestrovic 
no torneio anterior de Hastings, 
quando as brancas tinham continua-
do com 12B1R. 

12 . . . P x B 13 PxCP3R 14 B2R! 
As brancas mantêm o rei negro preso 
no centro. Se 14 B4B? D4BD! com 
final favorável. 

14 . . . B 3 B 15 TR1R T1CR 16 
B3B R2D. O rei negro foge antes que 
as brancas possam montar uma ruptu-
ra decisiva com P5B. 

17 T5R D3C 18 DxD PxD 19 
B5T TxP 20 BxP TxPT 21 BxP+ R2B 
22 T3R T1D. Neste momento, Byrne 
pensou que estava conseguindo esca-
par de suas dificuldades da abertura. 
Mas Karpov continuou a manter suas 
torres e bispo ativos, evitando ao 
mesmo tempo um possível contrajo-
go do PTR negro. 

23 C5D+ BxC 24 TxB T7B 25 
P5B P4T 26 T3B+ R1C 27 P4T T5B 
28 T3T D T5CR 29 P5T B3T + 30 
R1C PxP 31 T(5D)xPT R2B 32 T5C 
T6C 33 T7T TICD 34 B5D T8C + 35 
R2T T8BR 36 TxP+ TxT 37 TxT+ 
R1D 38 B6R P6T 39 T7D+ RIR? 
Erro grosseiro, mas se 39 . . . R1B 40 
T7TR+ R1D 41 TxB P7T 42 B5D 
P8T=D 43 BxD TxB 44 T8T+ R2D 
45 P7B e as brancas fazem a dama. 

40 T7BD Abandonam. O mate é 
inevitável. 

19 PxP D4T 20 P5C T5BR 21 
D3R CxP 22 CxC? 22 DxP! seria 
m u i t o for te , pois depois de 
22 . . . D8T + 23 C1C 0-0 24 B2C as 
peças negras ficam todas no ar. 

22 . . . BxC 23 DxP T5T! As bran-
cas não viram este recurso e só enxer-
garam 23 . . . T7B ? 24 B2R ganhan-
do. 

24 D8C + BID 25 B5C + PxB? 
Agora são as negras que se emara-
nham. 25 . . . DxB 26 TR1R + R2D 
27 DxD + (27 D7T + R3B) PxD 28 
TxB + R3B mantém chances de vitó-
ria. 

26 TR1R + B3R 27 T(lD)xB •! 
DxT 28 DxP + D2D 29 D8C + D1D 
Sem cair em 29 . . . R2R? 30 P6B+! 
PxP 31 C5B mate. 

30 D5C + Empate por xeque per-
pétuo. 

Problema N.° 6 

As brancas jogam e ganham; estu-
do de final por R. Svoboda. 

Solução do n.° 5 

1 P8T=C R4D 2 C6C. Se agora 
2 . . . R5R 3 B7C mate. ou se R3B 3 
C7R mate, ou se R3R 3 P8C= D mate. 

t opinião 
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JORGE AMADO 
A guerra de Teresa. E outras. 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
escritor fora levar a netinha de 4 

meses a passear na praia de Co-
pacabana. Ao chegar, retirou da es-
tante, para mostrar-nos, uma edição 
vietnamita de Seara Vermelha, de 
1960: 

- O povo do Vietnam é igual ao 
da Bahia: a cada dia resiste mais e 
melhor à opressão, superando-se. O 
que eu quis dizer neste meu "Teresa 
Cansada de Guerra" é exatamente is-
to: o povo só ganha brigando. A capa-
cidade de resistência a opressão de 
classe é infinita no povo de todo o 
mundo, mas em especial no da Bahia. 
Em "Teresa Cansada de Guerra" foi a 
.vez de as p . . . resistirem. 

Jorge Amado tem aos 60 anos o 
mesmo ar de velho baiano de Dorival 
Caimmy, os cabelos brancos, o rosto 
largo e vermelho. Como os velhos 
baianos ele conversará tanto quanto o 
tempo lhe permitir. A filha e a mu-
lher haverão de socorrê-lo sempre que 
a lembrança das pessoas de carne e 
osso lhe faltar ("como é mesmo o no-
me daquele cineasta com qüem janta-
mos em Roma? "). As criaturas da 
sua ficção, porém, ele tem sempre na 
cabeça, desde a professorinha sonha-
dora de Mar Morto a esta sangüínea 
Teresa Batista, parenta chegada de 
Gabriela Cravo e Canela e dona Flor. 
Os leitores a possuirão a partir desta 
semana. 

O castigo do usurário 

Quem é Teresa Batista Cansada de 
Guerra? 

- Acusam-na de arruaceira, atrevi-
da e obstinada, de não respeitar auto-
ridade e de se meter onde não é cha-
mada. O romance de Teresa tem uma 
temática e usa por vezes um certo ti-
po de linguagem de literatura de cor-
del A primeira parte focaliza a luta 
contra a usura, o explorador do po-
bre que é castigado, numa visão que, 
como na literatura de cordel, é mora-
lista: o Bem em permanente^ luta 
contra o MaL A segunda parte é a do 
conflito sexual, acentuada neste meu 
livro porque Teresa é uma prostituta. 
Quando menina, Teresa foi vendida a 
um pequeno senhor feudal (esta reali-
dade subsiste até hoje no sertão). Pro-
curei retratar os costumes de 1945 
para cá, numa época em que a televi-
são ainda não tinha aparecido na Ba-
hia. Depois, Teresa amigou-se com 
um grande senhor feudal que a trata-
va bem e para o qual ela funcionava 
como mero instrumento de prazer (is-
to na quarta parte do livro). Na ter-
ceira, coloco a luta contra a bexiga 
negra mas não a trato como simples 
moléstia. 

Jorge Amado fala ainda de Teresa: 
- Conto uma história de gente 

muito violentada: as prostitutas. São 
elas que lutam contra a epidemia de 
bexiga, que cuidam dos doentes, 
transportam as pessoas, fazem curati-
vos. Todo mundo foge e quando ter-
mina tudo Teresa e suas amigas ficam 
sozinhas. Com isto quero mostrar a 
capacidade de resistencia do povo 
brasileiro, que passa por tanta? atri-
bulações mas sobrevive e cria. 

- Na quinta parte do livro há uma 
luta contra a polícia de costumes. É 
<jue o aluguel da zona de prostituição 
e muito mais caro do que em qual-
auer outro lugar. E para alguém ser 
iespejado basta a vontade do dono 

da polícia, não existem leis para 
isto. Houve uma campanha pela im-
prensa para tirar a prostituição da 
Barraquinha e esta campanha coinci-
de com a chegada de um navio da 
esquadra americana. A polícia e os 
marginais fazem um movimento para 
vender preservativos e maconha para 
os marinheiros americanos. E e no 
meio disto que as mulheres resolvem 
"fechar o balaio". "Fechar o balaio" 
é o ato de a p . . . não trabalhar, o 
que normalmente elas fazem na Se-
mana Sania. A polícia acabou espan-
cando as raparigas. E o fato de os ma-
rinheiros ficarem sem mulheres atinge 
até o governador. Ele interfere e as 
profissionais vencem: não mudam. 

Funcionários e prostitutas 

• O desfecho da história de Tere-
sa Batista é esplêndido: o povo vence 
os seus opressores. O senhor é um es-
critor otimista? 

- Se você não transmitir, hoje em 

hé 

No lançamento de "Teresa Batista Cansada de 
Guerra", que lhe ensinou "a acreditar ainda 
mais na vida e na invencibilidade do povo", 

Jorge Amado fala a Joel R. dos Santos sobre 
a nossa "democracia racial" e outros temas. 

dia, uma lição de otimismo, como é 
que vai ser? Sim, eu sou otimista. 

• Qual o papel do povo nos seus 
romances? 

- O povo foi sempre minha perso-
nagem principal Hoje em dia ele é, 
também, o meu herói Acredito na vi-
tória do povo, acho que ele tem de 
lutar para conseguir as coisas. 

Jorge Amado, ganhou ao longo de 
40 anos de ofício a fama de escritor 
fácil, legível por todas as idades e to-
das as ideologias. Para muitos críticos 
ele tem a facilidade de um simplifica-
dor. Uma pergunta simples: 

• O que exatamente este filho de 
fazendeiros de Ferradas, deputado 

atuais donos do poder", neste como 
em outros dos romances de Jorge A-
mado, revela uma concepção român-
tica da vida. Ele concorda com isto? 

- Sim, concordo. Eu acho o ro-
mantismo ótimo. Desde que não seja 
exagerado, porém um ingrediente a 
mais na composição do romance. 

Vidas Secas 

Jorge Amado, o mais famoso dos 
realistas vivos, sempre foi muito com-
parado a Graciliano o maior dos nos-
sos realistas. Um pessimismo militan-
te marcou toda a ficção de Graciliano 
Ramos. O escritor espinhento que ele 
foi nunca cultivou ilusões a propósito 

pela esquerda em 1946, chama de 
povo"? 

— Povo para mim não é o mesmo 
que gente pobre. Povo são todos os 
oprimidos deste mundo. Os operá-
rios, mas também os sertanejos, os 
peque no-burgueses, os estudantes, as 
mulheres, as minorias étnicas, os ven-
deiros, as empregadas domésticas, as 
p . . . , os intelectuais da classe média. 

Vertido para uma linguagem socio-
lógica isto se chama "conceito de povo 
como bloco histórico". Povo são to-
dos aqueles que tem um objetivo pro-
gressista comum a realizar.xutsrponljihfedaZVUTSRQPONMLJIFEDCBA A ternura 
com que Jorge Amado fala do peque-
no funcionário aposentado Vasco 
Moscoso de Aragão é a mesma que 
ele tem por Nacib, o turco de Gabrie-
la, ou Quitéria do Olho Arregalado, 
ou esta Teresa Favo de Mel, "que 
rompeu as grilhetas da moral corrente 
e libertou o amor dos preconceitos". 
Toda esta gente é povo. 

• A vitória final do povo, enten-
dido como "todo o mundo menos os 

0 

do homem brasileiro e seu destino. O 
final de "Vidas Secas" é antológico: o 
'sertão continuará mandando para a 
cidade criaturas miseráveis como Fa-
biano, Sinhá Vitória e os meni-
nos . . . O romancista colocou o ver-
bo no futuro, porque na vida era isto 
mesmo que estava acontecendo e ia 
acontecer ainda por muito tempo. A-
lém disso as pobres viventes de Graci-
liano Ramos nunca triunfaram sobre 
a polícia. Este realismo será apenas o 
fruto de um temperamento azedo? É 
fácil de ver que não: ele é também 
uma certa concepção estética, que se 
convencionou chamar realismo. Neste 
sentido, de deixar que as personagens 
sejam dirigidas pela vida e não pelos 
desejos do escritor Jorge Amado não 
pode ser chamado um realista. 

• Na sua ficção as personagens 
centrais são sempre mais ou menos 
excepcionais: Jubiabá, Coronel Horá-
cio, Joaquim, dona Flor, Gabriela. 
Elas se destacam do conjunto do po-
vo por algumas qualidades raras entre 
os pobres: a beleza, a inteligência, a 

boa estrela, os favores dos orixás, in-
tuitividade. O mais notável, porém, é 

3" ue estas personagens não vivem a vi-
a que a realidade torna possível Jor-

ge Amado lhes soluciona os destinos 
muito ao seu gosto (e do leitor em 
geral), mesmo que as condições da 
realidade não comportem. Supondo 
que tudo isto tenha algum fundamen-
to o senhor ainda se considera um es-
critor realista? 

- Sim, me considero. Um realista 
que não se limita à velha concepção 
do realismo. O que não sou é um rea-
lista dogmático. Na Bahia a magia é 
um dado muito poderoso da realida-
de. Na Bahia somos todos um pouco 
feiticeiros. O que eu faço é incorpo-
rar à minha literatura este "realismo 
mágico" da cidade do Salvador. 

Negros: a nossa alegria 

Esta magia da Bahia não terá um 
fundamento explicável? Certamente. 
E quanto mais explicável menos má-
gica. Assim como a enorme capacida-
de de resistência do povo baiano à 
opressão de classe. Urna e outra coisa 
se explicam, em parte, pela presença 
maciça do negro na população baia-
na, principalmente de Salvador. Os 
negros são filhos, netos e bisnetos de 
escravos, gente que nunca teve nada 
na vida. Isto não explica tudo, mas é 
o principal elemento histórico da 
"magia" baiana. 

- Você tem razão. O negro nos 
deu esta alegria que vemos no povo. 
Se o índio tivesse prevalecido na nos-
sa formação seríamos tristes, como os 
mestiços mexicanos, por exemplo. 

• Esta admirável resistência po-
pular às condições adversas criadas 
pela exploração econômica está em 
aumento ou em diminuição atual-
mente? 

- Está aumentando, evidentemen-
te. Com a geral melhoria das condi-
ções culturais que se verifica hoje a 
resistência popular à opressão esta au-
mentando. 

• A resistência popular à opres-
são econômica parece ser entendida 
pelo senhor como uma resistência 
cultural, mais que política. Quando 
ela começou no Brasil? 

- A resistência começou com os 
escravos. Em condições de vida terrí-
veis, valendo menos que um animal, 
eles conseguiram manter suas tradi-
ções e nos transmitir cultura e alegria 
e vitalidade (esta vitalidade do fute-
bol por exemplo). Isto demonstra 
uma grande capacidade de resistência. 
• A sociedade brasileira pode ser 
considerada uma "democracia racial" 
como se tem apregoado tanto ultima-
mente? 

- Em termos de consciência na-
cional somos, sim, uma democracia 
racial A consciência nacional é tudo 
aquilo que está dentro de nós todos e 
a que os escritores e artistas dão for-
ma. Em termos práticos esta demo-
cracia racial está, porém, distante. Is-
to por causa do problema econômico 
que é o elemento decisivo nas nossas 
relações de raça. Como o caminho 
historico das relações de raça aqui no 
Brasil sempre foi o da miscigenação, 
estamos caminhando a passos largos 
para a democracia racial 

• Uma última pergunta: a exalta-
ção da mulata que se faz em Gabriela 
Cravo e Canela reflete, na nossa opi-
nião, um preconceito muito arraigado 
no brasileiro: a mulata como objeto 
de prazer. O brasileiro em geral acre-
dita, como os senhores de engenho 
do tempo da Colônia, que a "mulata 
só serve mesmo pra'quilo". Gabriela 
chegou em Ilhéus numa leva de reti-
rantes, coberta de poeira, com a sua 
beleza escondida. Nacif, um estran-
geiro que veio fazer fortuna no Brasil, 
contratou-a e por ela se apaixonou, 
vindo a descobrir que ela "nascera pa-
ra enfeitar a vida de amor". Concorda 
com isto? 

- Pode ser que você tenha razão. 
Precisaria de tempo para pensar e res-
ponder. Pode ser que sim. Mas apre-
ciar a mulata (tanto quanto eu apre-
cio, principalmente a que, na Bahia, 
chamamos "cabo verde") não seria 
um indício do contrário? Isto é, de 
que nós realmente a valorizamos? 
Veja nos Estados Unidos. Eles só se 
lembram da negra e da mulata na ho-
ra de deitar com ela. Fora da cama 
eles as esquecem. Nós não. 

O viciado, 
um novo 
consumidor 

União dos 
Consumidores defende 

a maconha livre xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

Em 1970, o dr. Stanley F. Yolles, 

ex-diretor do Instituto Nacional 
de Saúde Mental dos Estados Unidos 
revelou que o número de americanos 
que já tinham experimentado a maco-
nha pelo menos uma vez chegava a 20 
milhões. Na época, numa longa-repor-
tagem de capa intitulada "Marijuana: 
É tempo de mudar a lei? ", a revista 
"Newsweek" dizia: "Nunca, desde os 
tempos da Lei Seca tantos america-
nos provaram um fruto proibido tão 
freqüentemente e com tao pouco re-
morso". 

Há duas semanas, enquanto o De-
partamento Federal de Narcóticos e 
Drogas Perigosas divulgava uma pes-
quisa segundo a qual até 1976 o nú-
mero de pessoas que teriam provado 
a maconha subiria para 50 milhões, a 
União dos Consumidores publicava 
um estudo de seiscentas páginas -
"Drogas lícitas e ilícitas" - defen-
dendo, não só a liberação da maco-
nha, como também da heroina e das 
drogas mais pesadas, pelo menos nu-
ma fase experimental Tratando-se de 
uma respeitabilíssima entidade nacio-
nal de defesa do consumidor, sem 
fins lucrativos - e até então preocu-
pada "em testar carrinhos de Cjp -e 
geladeiras", segundo o New YorWfi-
mes —, o trabalho foi recebido com 
algum espanto e comentários em qua-
se todos os jornais e revistas norte-
americanos. O relatório apresenta 
uma palavra que parece ser a chave da 
questão, no momento: "descriminali-
zação" das drogas. Os partidários da 
"descriminalização" nao acreditam 
que com a legalização - parcial ou 
completa - as drogas vão sumir do 
mercado ou desencorajar futuros vi-
ciados. Mas acham que a venda legài 
evitaria o contato dos consumidores 
com o submundo e, conseqüentemen-
te, diminuiria o crime (daí o nome. 
"descriminalização"). No caso da ma-
conha há ainda um argumento de or-
dem moral: para os consumidores, 
principalmente os mais jovens, a pri-
são nao significa nada, o que conduz 
a um desrespeito pela lei em geral e 
pela polícia em particular. 

A hipótese da "descriminaliza-
ção" é levantada também por James 
Q. Wilson, professor de Harvard e 
presidente da Comissão Consultiva 
para a Prevenção ao Abuso das^-o-
gas, que o governo Nixon d o t ^ ^ e 
uma verba de 714 milhões de dólares 
para o combate aos tóxicos. Segundo 
Wilson, apesar de sua comissão estar 
chegando a alguns resultados, as pers-
pectivas parecem estar entre duas al-
ternativas "drásticas" no caso da he-
roína e das drogas mais pesadas: lega-
lização e descriminalização ou medi-
das de extrema repressão. A filosofia 
da comissão — dificultar o mercado 
das drogas e, com isso, atrair um 
maior numero de viciados para clíni-
cas de tratamento está esbarrando 
em grandes problemas. A metadona, 
droga descoberta e atualmente usada 
como substituto da heroína nos 
hospitais, já se transformou em 
produto do mercado negro. Prin-
cipalmente porque seu mercado 
ainda não foi dominado pelos gran-
des traficantes, sua venda é bem 
mais barata do que a heroina, na pro-
porção de 20 dólares para 50. Por ou-
tro lado, só os viciados mais antigos 
se submetem voluntariamente à tera-
pia de metadona em hospitais. E eles, 
diz Wilson, são apenas um terço ou a 
metade de todos os viciados do país. 
Os mais novos preferem fazer qual-
quer coisa para conseguir heroína an-
tes de internar-se. E são eles justa-
mente, os que a comissão identifica 
como os "agentes contagiadores": jo-
vens, excitados pelas novas sensações, 
estão sempre prontos a converter seus 
amigos "quadrados". 

Nesse pântano de problemas, Wil-
son sugere que a tendencia de Nixon 
é para a segunda hipótese, nunca para 
a legalização. Mas para a maioria dos 
especialistas, nem esta solução deverá 
ser aplicada por enquanto: ela exigiria 
um gigantesco aparelho de repressão, 
capaz de identificar os "agentes con-
tagiadores", localizar todos os vicia-
dos e levá-los para os hospitais. 

• .f- • --'• • • • <iïirfi»iiér,im -
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J o r g ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Amado, coronéis, revolução 
OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

assunto literário do momento é 

Tl RI SA BATISTA CANSADA 
DE GUI-RRA, cm primeira edição de 
100 mil exemplares, com venda já 
realizada de cerca de 40 mil nestes 
dias de fim de ano, por uma só cadeia 
de livrarias, um verdadeiro recorde. 
Não houve tempo ainda para que as 
leituras terminassem e as impressões 
começassem a circular. A expectativa 
é tanto maior quanto esse novo ro-
mance, pelo tema escolhido, parece 
destinado a ocupar um lugar de desta-
que na obra do escritor, bem como a 
personagem título. O herói por exce-
lência da obra de Jorge Amado é o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
povo (ele próprio o afirma) o povo 
entendido como categoria abrangente 
dos oprimidos de toda a espécie, prin-
cipalmente aqueles para quem a sim-
ples sobrevivência ja é o premio coti-
diano da luta pela conquista dos bens 
essenciais da existência, a dignidade 
humana inclusive. Na multiplicidade 
das formas e graus em que a opressão 
se exerce, quem será neste mundo o 
oprimido maior? Qual aquele cuja 
condição o coloca no fim da linha de 
todas as opressões? A prostituta, diz 
Jorge Amado. Ou melhor, a p. . . de 
todos os mangues. Pois bem, este c o 
mundo de Teresa Batista, ela própria 
uma prostituta, não de bordel, mas 
de "castelo", o que desde logo lhe 
parece atribuir a qualidade de perso-
nagem culminante. 

Antes deJTeresa sair, ou quase na 
hora, OPINIÃO pediu a Jorge Amado 
uma entrevista. E o escritor, abrindo 
amável exceção, nem mesmo exigiu 
que as perguntas fossem apresentadas 
por escrito, como de seu costume, pa-
ra resposta escrita. Aceitou conversar, 
uma conversa longa e viva (por cima 
do horário de outros compromissos) 
que versou sobre Teresa c tudo o 
mais: a Bahia; Santo Onofre c sua má-
gica significação na alma das prostitu-
tas, de quem é patrono; o sincretismo 
religioso, como manobra de esperteza 
do negro escravo, proibido de realizar 
seus cultos; o problema racial no Bra-
sil e alhures; o papel do romance na 
luta das idéias; o lugar do cômico, ou 
do caricato, na difusão das mensa-
gens; finalmente, a razão de. ser do 
otimismo, como expressão de fé na 
causa do povo. 

No numero seguinte ao da entre-
vista, OPINIÃO publicou também so-
bre o assunto uma carta cujo autor 
não critica nem o livro, nem a obra 
de Jorge Amado, mas a própria entre-
vista, que teria versado no seu enten-
der sobre assuntos que o escritor "ig-
iora" e que ele, o crítico, é portanto 

quem sabe. E como exemplo, cita, 
entre outras passagens, "tf compara-
ção despropositada, fantástica que ele 
( Jorge Amado) faz entre a luta do 
povo do Vietnã e do povo da Bahia". 
Ora, terá mesmo Jorge Amado feito 
esta comparação, no sentido em que 
o crítico a tomou? Realmente duvi-
damos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Jorge Amado pegou 
cadeia, várias vezes. 
Foi deputado. Fez 

discursos na 
Constituinte. 

Teve o 
mandato cassado." 

OPINIÃO é, pelo que se tem vis-
to, um jornal de livre debate, pelo 
menos tão livre quanto possível. A fij 
gura estimada de Jorge Amado não é 
sacrossanta para o jornal, como certa-
mente não o é nenhuma outra. Isso 
basta para justificar a publicação da 
carta, mesmo sendo ela hostil, dog-
maticamente hostil, como na passa-
gem em que o crítico acusa o escritor 
estrevistado de fazer "afirmação errô-
nea de sérias repercussões (? )", ao 
confundir coronel com senhor feudal. 
"Crianças - diz o missivista - podem 
ter sido vendidas no passado e ainda 
hoje o serem, mas a "coronéis" e 
nunca a um senhor feudal, grande ou 
pequeno, pois tal categoria social 
nunca existiu no Brasil pelo fato de 
não ter existido aqui feudalismo" (o 
último grifo é nosso). 

O dogmático opositor de Jorge 
Amado toma como ponto de partida 
para sua crítica uma afirmação atri-
buída ao escritor por uma revista, a 
saber: "não costumo discutir jamais 
as opiniões da crítica sobre meus li-
vros \ E dito isso, todo o seu esforço 
parece se dirigir no sentido de con-
vencer o leitor de quanta razão tem 
Jorge Amado e quão cansativo lhe se-
ria responder a tudo, de bom e de 
mau, que sobre ele se escreve, com 
propósito ou sem propósito. No caso 
em apreço, o crítico leva o leitor a 
pensar no quanto deve ser enfadonho 
para o escritor ver-se apontado como 
herege, só pelo motivo de que, em 
conversa, chamou de senhor feudal a 
quem devia chamar de coronel, sem 
que ao menos o acusador se desse ao 
trabalho de definir o que entende por 
uma cousa ou por outra. Similitudes 
bastantes têm sido encontradas pelos 
sociólogos entre o modo de produção 
feudal c o que ainda hoje se realiza 
em diversas regiões e diversos tipos de 
culturas existentes no Brasil, para que 
a afirmação "nunca existiu feudalis-
mo no Brasil", possa ser aceita assim 
de plano. Não vendo pertinência em 
uma tal discussão, achamos, em todo 
caso, que uma pergunta pode ser fei-
ta, em socorro de Jorge Amado: have-
rá diferença conceituai assim tão 
grande entre os antigos "Vassalos do 
Rei" do tempo do feudalismo euro-
peu, e os famosos "coronéis" da ex-
tinta Guarda Nacional de Sua Majes-
tade o Imperador e de Suas Excelên-
cias os Presidentes da Velha Repúbli-

ca brasileira? 
Sabe-se muito bem o que quer o 

crítico epistolar dizer quando alude 
aos reflexos trágicos dos esquemas 
políticos há pouco tempo montados, 
a partir da "crença na existência do . 
feudalismo no Brasil". Mas e lamentá-
vel que ele não perceba que o fato 
grave ocorrido no episódio histórico a 
que cie se reporta, foi a falsidade 
mesma do esquema rígido que se 
montou como estratégia de combate, 
muito mais do que a designação esco-
lhida para os males que se pretendia 
combater. E não deixa de ser assusta-
dor verificar que a tais esquemas, rígi-
dos c falsos, o que se oferece agora 
cm oposição já são outra vez dogmas 
e axiomas, igualmente simplistas e a-
pressados, e sustentados com a mes-
ma intolerância. 

Afirmar que nunca existiu feuda-
lismo no Brasil, sem ao menos pensar 
no regime jurídico e sócio-político 
das Capitanias Hereditárias, por e-
xcmplo, é tão bom quanto dizer que 
nunca existiu fascismo no continente 
latino-americano, pelo fato de nunca 
haverem florescido aqui burguesias 
com autonomia bastante para apoiar 
aventuras guerrçiras de tipo expansio-
nista. Em todo caso equivale precisa-
mente a repetir o que os defensores 
do regime rural brasileiro afirmam: 
"Feudalismo, no Brasil? Claro que 
nunca." 

"Ser um escritor revolucionário -
diz ainda o missivista, desta vez na 
boa companhia de Álvaro Lins por 
ele citado — não consiste apenas cm 
colocar operários como persona-
gens. . . ". Mas quem foi que disse 
que Jorge Amado se pretende um es-
critor revolucionário,. no sentido em 
que aí se emprega a expressão? Jorge 
Amado pegou cadeia, várias vezes. 
Foi deputado. Fez discursos na Cons-
tituinte» Teve o mandato cassado. 
Mas, apesar disso, uma coisa parece 
certa: Jorge Amado escritor, roman-
cista, não é um pregador de revolu-
ção. A missãç do autòr de Teresa é 
bem outra. É fazer ouvir por quem 
faz ouvidos moucos; fazer ver por 
quem tenros olhos fechados; fazer 
sentir, por quem a isso se recusa - e 
da maneira como ele sabe - as tene-
brosas realidades que ainda hoje se 
encontram por essas terras do sem 
fim da Bahia e do Brasil. A missão e 
importante, tanto mais quanto os ma-
les que ele denuncia só podem ser es-
topados em conseqüência da forma-
ção de uma corrente de opinião forte 
e poderosa, que só a linguagem ampía 
pode engendrar. 

Por isso mesmo é que não pode-
mos deixar - agora que o livro saiu -
de desejar boa sorte ao escritor e a 
sua Teresa Batista, assim como àquela 
mágica parcela de povo que habita a 
terra dos orixás. 

M.C. Santos 
Rio de Janeiro - GB 

Palmas para a Gaiola de Ouro xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA
A Assembléia Legislativa do Esta-

do da Guanabara, vulgo Gaiola 
de Ouro, trabalhou neste ano que 
chega ao fim, muito mais do que mui-
ta gente imagina. A Alcg distribuiu 
uma média de 1 título de cidadão ca-
rioca por dia. Para o ano próximo, 
como medida de incentivo aos senho-
res deputados estaduais, eu gostaria 
de sugerir o nome do proprietário do 
supermercado que desabou em Pilares 
para o primeiro título a ser distribuí-
do. O senhor em questão conseguiu a 

notável façanha de entregar ao públi-
co um enorme supermercado sem ter 
o necessário "habite-se" para o pré-
dio. Como V.S. deve saber esse habi-
te-se é, "em geral", exigido pelas au-
toridades "quase" competentes antes 
que o prédio comece a ser habitado, 
donde o nome de "habite-se". 

Imagine o inestimável exemplo de 
civismo que o Excelentíssimo Senhor 
Presidente da Mesa da Venerável As-
sembléia Legislativa do Estado da 
Guanabara não daria no momento em 

que, dirigindo-se ao "agraciado" lhe 
pedisse que desse um passo à frente 
para receber o título e no mesmo ins-
tante, dirigindo;se em altos brados 
aos muitos deputados que por certo 
estariam presentes, com o dedo indi-
cador no lábio superior e flexionando 
o braço para frente e para trás pedis-
se: 

- Palmas para ele que ele merece. 

Pedro Paulo Petroni 
Rio de Janeiro - GB 

"Carta aberta ao 
Divino Silvio Santos'' 

" À televisão, a 
gloria de 

instaurar uma 
nova forma de 

prostituição, tálvez 
a mais monstruosa, a 

prostituição emocional." 

Prezado Animador. 
Você me deu, de todos os presen-

tes de Natal, o mais terrível. Daí esta 
carta. Que ela venha a ser um peque-
no passo no sentido do reconheci-
mento. 

Cabia à moça descobrir, sob a más-
cara de palhaço, a identidade de atores 
famosos a quem fora apresentada an-
teriormente. A tarefa era difícil. Como 
distinguir além da máscara estereotipa-
da, a outra máscara vendável e consu-
mívcl, que cada ator afivela todos os 
dias com o sacrifício de sua real perso-
nalidade de artista? A moça porem es-
tava disposta, havia de ganhar a todo 
custo os dois mil cruzeiros, que paga-
riam a viagem para ver a mãe. Eram 
quatro anos de ausência. Como um sa-
murai caboclo, plantou firme os pés na 
terra c enfrentou a situação. Reconhe-
ceu um^dois, três. . . e, num grito de 
espanto, a mãe sob o disfarce. Os ros-
tos se beijaram, as lágrimas dissolve-
ram a maquillage e fundiram num mes-
mo borrão imundo as duas pessoas co-
movidas. Você, deus ex machina, po-

deroso como só pode ser o assoprador 
de ânimo que tem atrás de si a indús-
tria financeira do Baú da Felicidade 
e, à sua frente, a câmara capaz de 
perscrutar qualquer sentimento no 
gesto mais íntimo. Você armara o es-
petáculo e o desdobrava agora sob 
nossos olhos impúdicos. Nunca tive a 
oportunidade de acompanhar de pú-
blico e, de modo tão vivo, o desabro-
char duma emoção. Se assistisse, nu-
ma buate, às relações sexuais de um 
casal, acabaria percebendo que as 
duas pessoas enlaçadas se haviam fe-
chado numa esfera de vidro transpa-
rente, muro a isolar minha curiosida^ 
de e o desprezo delas. Se tivesse instáfl 
lado um microfone e uma câmara d * 
TV num consultório de analista, nem 
assim poderia obter um flagrante tão 
íntimo, pois tudo o que ali ocorresse 
estaria comedido pelo recato do 
símbolo e da palavra. 

Por certo, muitos estavam, naque-
le momento, invejando o encontro 
dos afortunados; poucos percebiam o 
alcance de tudo aquilo a que se con-
sentia. Intermediário em amores, lei-
loeiro de sentimentos, cúmplice 
"voyeur"; o reencontro da mãe e da 
filha assinalava a cada um de nós -
animador, concorrente e público -
um papel bem definido. À televisão, a 
glória de instaurar uma nova forma 
de prostituição, talvez a mais mons-
truosa, a prostituição emocional. Mas 
não nos esqueçamos do alto custo 
dessa engrenagem que nos leva a to-
dos. Por muito tempo os homens lu-
taram para que fossem separados seus zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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chegada a hora ritual do balanço 

de fim de ano também para a 
política nacional. Se seu paralelo com 
as empresas fosse possível, a sensação 
seria, pelo menos, de concordata. O 
número de promissórias não resgata-
das ultrapassou de muito á capacida- •  
de de poupança e a credibilidade do 
sistema. A releitura do noticiário da 
imprensa mostra o canto gregoriano 
monótono das donzelas cobiçadas: a 
reabertura, não vai, vai outra vez e 
desmaia na horazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA h. Entre a pregação 
ritual dos compromissos da "vocação 
democrática" dos chamados ideais de 
64 e a prática do poder há mais que 
um abismo. Há a revelação de que a 
política não é o resultado da trama 
das intenções mas sim, a acumulação 
dos fatos. Como os balanços de fim 
de ano costumam juntar mais declara-
ções de princípio e de propósitos do 
que análises de atos (e menos ainda 
de Atos) tem-se a impressão de que 
vivemos no país do faz-de-conta, on-
de para tudo há um plano e sempre se 
pode dar um jeito. 

Ninguém minimamente informa-
do se engana, entretanto, quanto à es-
finge fantasiada da política brasileira. 
Ate hoje bastou querer para decifrá-
la. Por trás das intenções e da "fideli-
dade aos ideais democráticos" se vai 
constituindo persistentemente um 
modelo político parente consangüí-
nio da "via mexicana" e parente por 
afinidade do sistema franquista. 

Há, contudo, entre os dois exem-
plos de regime político mencionado e 
o nosso diferenças importantes. Na-
queles houve adesão e arregimentação 
de partidários que expressavam am-
plos setores da vida social. No caso 

^^fcmexicano, graças à via revolucionária 
^^Pe popular dos planos iniciais, a reati-

vação das reformas sociais no período 
de Cárdenas (1934-1940) e a política 
nacionalista do velho general, o regi-
me manteve até há uma década a ima-
gem de um regime favorável à "refor-
ma social" e foi, portanto, popular. 
No caso espanhol - sem que jamais 
os trabalhadores tivessem aderido ao 
franauismo - houve, entretanto, a 
militância ativa, fascista, da classe 
média falangista e das classes reacio-
nárias dominantes. Além disso, ao 
contrário do que ocorreu com o esta-
do mexicano, o estado espanhol teve 
a bendição da Igreja Católica que, 
mais tarde, embora começasse a so-
frer o desgaste da crítica da ala pro-
gressista da igreja, encontrou no Opus 
Deis uma força político-social alter-
nativa para a falange. 

No Brasil, o regime de 64 tratou 
logo de cortar, na prática, os ímpetos 
iniciais não só de ativação democráti-
ca como de qualquer forma de parti-
cipação ampliada. O "curto período" 
dos oito anos decorridos mostra entre 

A esfinge fantasiada 
seus resultados (embora não em suas 
intenções declaradas) que toda a dis-
cussão havida em torno do problema 
eleitoral, da questão dos partidos, en-
fim, da forma de participação polí-
tica, correu paralela e foi irrelevante 
para a prática do poder. O regime pa-
rece dispensar os apoios da maioria. 
Entre o Estado e a Nação, entre o 
regime e a sociedade aumenta a dis-
tância se a medirmos em termos de 
participação. Não se cria, entretanto, 
um vácuo: a relação entre a ordem 
política e a sociedade é preenchida 
por meio de formas simbólica e ritua-
lizadas de adesão e pelo ersatz da 
política que a tecnocracia e planocra-
cia pretendem estabelecer. 

O risco da excomunhão 

A ponte entre as massas, a vida 
privada e a ordem pública se está 
constituindo em torno de uma místi-
ca leiga que dispema sacerdotes, con-
substanciada nas idéias de crescimen-
to econômico, imagem externa de um 
Brasil poderoso, coesão de todos em 
volta do Estado. Quem a estas metas 
se opuser incorrerá nos riscos da ex-
comunhão será acusado de estar ma-
comunado às maquinações dos inimi-
gos externos. (Que, convém subli-
nhar, tanto podem ser os temidos si-
no-soviéticos ou os americanos inte-
ressados em manter a dominação eco-
nômica do país, para não se mencio-
nar os perigosos escandinavos que de-
sejam controlar a nossa expansão de-
mográfica e manter virgem a Amazô-
nia para que eles possam respirar um 
ar menos poluído . . . ) 

A confusão e identidade obrigató-
ria entre a Nação - Brasil - e o Esta-
do está na base de tudo isso. O criti-
car o Estado e o regime passa a ser 
considerado automaticamente como 
criticar o país. Expulsa-se, dessa for-
ma, a oposição da pátria. Só a oposi-
ção bem comportada, isto é, que não 
critica radicalmente as formas atuais 
de relação entre o Estado e a Nação 
e, menos ainda, o regime, tem lugar 
ao sol. Passa-se a viver sob o clima de 
uma expectativa de adesão total. 

O complemento necessário de tu>-
do isso é o controle das informações. 
A teoria política contemporânea e os 
estudos sobre comunicação de massa 
mostram que, nesse aspecto, o meio 
básico para concentrar poder é preci-
samente o exercício do monopólio da 
informação. Com ele obtém-se dois 

E se, com o Ano 
Novo, se desse a 

almejada "Reabertura"? 
Quem e com que 
proposta assumiria 

o poder? Por 
Fernando H. Cardoso 
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resultados importantes: selecionam-se 
os temas sobre os quais se deseja con-
centrar a atenção do País, eliminan-
do-se os que são incômodos, e regu-
la-se o fluxo e a quantidade de infor-
mação "desejável', isto é, que aque-
les que controlam o Estado acreditam 
ser conveniente. Ora, quanto menos 
informação sobre as questões polí-
ticas, maior é a apatia das massas, me-
nor a pressão pela participação e mais 
facilmente se impõe como se fosse 
consensual, a vontade dos poderosos. 

Ao lado destes aspectos, o regime 
alenta a ampliação das funções regu-
ladoras e produtoras do Estado. Con-
trariamente aos "ideiais de 64", os 
"governos da Revolução" vem am-
pliando sistematicamente a área das 
decisões econômicas e sociais que 
passam à competência do Estado. O 
peso da burocracia - civil e militar — 
nas decisões que afetam a vida coti-
diana aumenta sem cessar. 

Ora, uma burocracia em expan-
são, com apoios tecnocráticos impor-
tantes, num regime que identifica Es-
tado e Nação e controla a informação 
e a crítica, constitui um poderoso ei-
xo de poder que tende a tornar-se "ir-
responsável", em sentido preciso. Ou 

seja, só responde por seus atos a si 
mesmo. Constitui-se, assim, uma ca-
mada social "acima de qualquer sus-
peita". Quando no interior deste sis-
tema burocrático os segmentos mili-
tares preponderam, a rigidez do con-
junto e a crença de que existe uma 
missão a cumprir pelo bem de todos e 
da nação, definida pela cúpula que 
decide, tende a aumentar perigosa-
mente. Mais ainda, como as decisões 
do Estado se confundem com os 
objetivos nacionais e como a área des-
ses objetivos se amplia, quase tudo se 
transforma em "segredo de Estado", 
mesmo as decisões que afetam maio-
rias importantes e que são relativa-
mente longinguas suas repercussões 
para a segurança do Estado (sempre 
identificado com a segurança da na-
ção). Como, por exemplo, a abertura 
de uma estrada ou a decisão de fazer 
reformas agrárias circunscritas. Cada 
manhã o brasileiro é surpreendido 
com alguma decisão que, boa ou má, 
segundo as perspectivas de cada um, 
jamais foi tornada questão pública. 
Impõe-se a decisão política de algum 
grupo de poder como se ela fosse a 
decorrencia necessária de uma análise 
objetiva. 

A vida Política se passa como se 
fosse um segredo de Estado. Mesmo 
- e talvez principalmente — a decisão 
politicamente principal, a sucessão 
presidencial, passa a ser uma questão 
tecnoburocrática, que deve ser tão 
responsavelmente considerada que 
quase ninguém deve ser ouvido a res-
peito. 

O curioso é que esse sistema foi 
sendo gerado quase à revelia dos 
ocupantes da presidência e mesmo de 
cada um dos responsáveis por sua im-
plementação. Ele nasceu como se de-
rivasse da "força das coisas". Daí que 
os discursos e as intenções vão para 
um lado, e a realidade para o outro. 

Está claro que a separação entre 
Estado e Nação aparece dessa forma 
porque nós nos habituamos a pensar 
que entre as classes e os grupos so-
ciais, por um lado, e o Estado e a 
ordem política, por outro, devem 
existir partidos, grupos formais de 
pressão, mecanismo de representação, 
política, enfim. De fato, há em gesta-
ção um novo arranjo, não democrá-
tico, entre Estado e sociedade pelo 
qual os grupos dominantes na socie-
dade, entre os quais em papel predo-
minante os setores empresariais na-
cionais e estrangeiros, se articulam 
com a burocracia do Estado. Em lu-
gar dos partidos funcionam na reali-
dade anéis que ligam e solidarizam os 

interesses de grupos privados e de se-
tores das empresas do Estado e do 
próprio Estado. Sob a liderança oca-
sional de algum ministro influente, de 
algum técnico importante, ou, even-
tualmente, de algum chefe de empre-
sa pública ou privada, constitui-se 
grupos informais de pressão que subs-
tituem, na prática, as funções dos de-
putados e dos partidos. A massa, na-
turalmente, e surpreendida com os re-
sultados das politicas que esses anéis 
político-buracráticos sustentam, sem 
jamais saber bem porque tal ou qual 
decisão foi tomada ou cancelada. Tu-
do se apresenta como se decorresse 
da^fògica que impõe soluções técni-
cas. 

Por certo e por sorte, o quadro 
acima indicado e tendencial e não es-
tá consolidado. Ainda há os que criti-
cam e existe algum grau de permissi-
vidade na máquina do^ Estado. A 
crítica ativa, entretanto é quase ime-
diatamente reprimida. Pode-se, ape-
nas, especular sobre como livrar o 
país dos males do autoritarismo. 

Infelizmente, entretanto, a única 
acolhida ainda que margina-

nte pelo sistema como uma crí-
tica é o da "reabertura". Será está, 
entretanto a verdadeira questão do po-
der? Imaginemos, por gosto da ilusão, 
que com o ano novo se dê a almejada 
reabertura. Que acontecerá? Quem e 
com que proposta assumirá o poder? 
A Arena? O MDB? Mas estas organi-
zações não são também o fruto da 
mesma confusão entre Estado e Na-
ção? Não foram criadas e sustentadas 
de cima para baixo pelo regime que 
se quer transformar? Ou, haverá al-
gum caudilho militar que encarne a 
oposição? Neste caso, haverá pro-
gresso nisso? 

A verdadeira questão do poder só 
poderá começar a ser encaminhada 
quando forem reativadas as correntes 
de opinião, depois de reestabelecido 
o haoeas corpus e os direitos indivi-
duais, pelo fluxo mais livre das infor-
mações. 

Esperar que um belo dia o sistema 
se abra é uma ilusão. O caminho pos-
sível consiste em assumir na pratica 
os riscos e o ônus de forçar o circuito 
das informações, enfrentar os temas 
escorregadios da zona de incerteza 
entre o que pode e o que vale, balizar 
pelo exemplo as novas fronteiras do 
possível. Esta tarefa não pode ser 
concebida como privativa dos civis ou 
da oposição consentida. Para reerguer 
um povo mergulhado na apatia e na 
filosofia de um consumismo de uns 
poucos que se propõem como exem-
plo para uma maioria empobrecida, é 
preciso um esforço tenaz e amplo 
que, no primeiro momento tem de 
ultrapassar os compartimentos estan-
ques que os anos de autoritarismo im-
puseram aos brasileiros. 

O regime político brasileiro, cuja 
estrutura repousa sôbre a das 

Forças Armadas, entra, em 1973, em 
seu décimo ano de existência e em 
condições cuja complexidade desafia a 
curiosidade dos analisadores naciona-
is e estrangeiros. Só da característica 
de duração - uma década - aquele re-
gime provaria suficientemente suas ra-
ízes e suas razões. E, embora ele te-
nha já uma história, isto é, tenha so-
frido alterações, ao longo dos anos, 
seria errôneo omitir a sua coerência, a 
sua evolução em certo sentido, que se 
aprofundou, apesar dos altos e baixos 
eventuais. Definindo sua fisionomia, 
o regime depara agora, entretanto, 
certas encruzilhadas, que colocam a 
necessidade de opções. Nessas 
opções, a importância dos militares 
nao merece discussões: nada se fará, 
no Brasil, sem a anuência das Forças 
Armadas. Daí o interesse da análise 
do que foi o ano de 1972, para elas, 
e, ainda mais, do que poderá ser o de 
1973, quando o regime completa o 
decênio que o incorpora, tão somente 
pela duração, se outras características 
não apresentasse à nossa História. 

Em primeiro lugar, é importante 
atuar e definir o regime, destacando 
o seu caráter inédito. Realmente, em-
bora, no plano formal, ele apresente 
semelhanças com outros, do passado 
ou do presente, mais do passado do 
que do presente, a verdade é que seus 
traços mais característicos, e a função 
de cada um em seu conjunto, indicam 
marca nacional inequívoca. Essa mar-
ca nacional surge, particularmente, 
do papel das Forças Armadas no regi-
me, existindo entre elas e o Estado, 
ao longo desse decênio, uma relação 

O regime conservado 
de causa e efeito que se destaca à aná-
lise menos atenta. Isto significa, em 
última palavra, que as Forças Arma-
das e o regime se confundiram tão 
intimamente e tão profundamente 
que a sorte daquelas e deste se tornou 
comum É preciso não esquecer que 
as intervenções militares na área polí-
tica, afastando governantes ou alte-
rando a vigência constitucional, as-
sumiram, no passado, aspecto transi-
tório, retraindo-se os militares, tão lo-
go consumado o ato cirúrgico da in-
tervenção, e deixando aos políticos a 
tarefa de definir as alterações, a pro-
fundidade e o alcance das reformas, 
quando era o caso. O âtual regime 
nasceu de intervenção de caráter dife-
rente, e inédito: os militares realiza-
ram a intervenção e assumiram, pela 
primeira vez, a missão de realizar a 
tarefa reformadora. O fato de terem 
sido acompanhados, de início, por 
forças politicas tradicionais, importa 
pouco. Elas passaram a segundo pla-
no, pouco depois, e a plenitude do 
poder coube às Forças Armadas. Esse 
traço destaca o ineditismo, que seria, 
depois, aprofundado. O movimento 
de 1964 não foi mais um movimento 
militar, na vida brasileira: foi movi-
mento militar diferente, qualitativa-
mente diferente. Isso não foi percebi-
do por muitos, particularmente quan-
do o regime dava os primeiros passos. 
Mas, agora, vencido o decênio, é im-
possível desconhecer o fenômeno. Só 
no Peru e no Brasil - sob condições 
diferentes, com propósitos diferentes. 

A ação política das 
Forças Armadas em 72 
Nelson Werneck Sodré 

72 MILITARES wtlWVA

A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

! 
com história diferente - os militares 
se estabeleceram no poder de forma a 
assumir a totalidade de seus encargos 
e definir a direção política. 

Embora a sistemática do regime, 

nas suas cautelas, previna a exteriori-
zação de discrepâncias, divergências 
ou contrastes, não foi sem violentar 
bastante uma norma tradicional de 
conduta que os militares brasileiros 
chegaram ao ponto de assumir inte-
gralmente as responsabilidades.do po-
der. Para o rompimento dessa norma 
influiu bastante a doutrina elaborada 
na Escola Superior de Guerra. A dou-
trina tradicional colocava a politica 
como área a que os militares deviam 
permanecer imensos, pois a participa-
ção política trazia males insanáveis a 
uma instituição que, devendo pairar 

"Servir é o destino" 

acima de divergências, representava o 
cerne nacional, que não podia ser afe-
tado. Daí as intervenções transitórias: 
a transitoriedade atendia à premência 
dos dados reais e, ao mesmo tempo, 
obedecia à norma tradicional: a polí-
tica devia ser terreno não permitido 
aos militares. Isso não invalidou ja-
mais, é claro, a participação dos mili-
tares nela, enquanto indivíduos. A fi-
gura do militar interessado em poli-
tica, aliás, não foi jamais merecedora 
de estima ou consideração entre os 
componentes das Forças Armadas. 
Ora, a natureza do regime instituído 
a partir de 1964, compeliu a que as 
próprias Forças Armadas, enquanto 
instituições, enquanto organizações, 
fossem inseridas na atividade politica, 

embora essa atividade esteja, hoje, di-
mensionada quase tão somente na 
área administrativa. Administração, 
governo, poder, entretanto, são áreas 
políticas, no mais amplo sentido. 

Ora, ao aproximar-se a oonclusão 
da década inicial do regime, as Forças 
Armadas voltam a colocar-se o pro-
blema. Isso ficou evidente em alguns 
importantes pronunciamentos de 
1972. Voltaria a tona a contradição, 
admitida tradicionalmente, entre os 
militares e a política? Seria esta per-
niciosa à formação profissional de-
les? Em abril, o chefe de Estado 
Maior do Exército, General Alfredo 
Souto Malan, em solenidade perante 
seus mais destacados companheiros, 
apresentou aquilo que chamou "pro-
cesso de desengajamento controlado 
das Forças Armadas". Para ele, "o sa-
crifício consentido e a fé motivada 
são as duas molas mestras da profis-
são". A ênfase de seu discurso estava 
na frase: "Servir é o destino do solda-
do". Mas, evidentemente, referia-se 
ao servTço das armas. De certo" modo, 
seu pronunciamento refletia um 
pouco o do General Humberto de 
Alencar Castelo Branco, feito em 
1955, quando a realidade histórica 
não havia ainda forçado o rompimen-
to com a obediência à norma tradi-
cional. Castelo Branco dissera, então: 
"Há aqueles qüe recomendam, como 
o melhor caminho para a participação 
dos militares na recuperação do país, 
intervir e assumir o controle do go-
verno. Os mais sinceros dizem que is-
so é necessário, devido' à incapacidade 
das instituições políticas para resolver 

i ^ M t a 
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Em 1972 os fatos 
mostraram que as 

Forças Armadas são 
organizações 

heterogeneas e 
fechadas que só 
manifestam suas 
tendências em 
oportunidades 

muito especiais. 
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os problemas da nação. As Forças Ar-
madas realmente têm a capacidade 
política para entender as soluções pa-
ra os problemas políticos e adminis-
trativos da nação? ( . . . ) As Forças 
Armadas não podem, se são fieis à 
sua tradição, fazer do Brasil uma ou-
tra 'republiqueta' sul-americana. Se 
nós adotarmos esse regime, entrare-
mos nele pela força, haveremos de 
mantê-lo apenas pela força e sairemos 
dele pela força.' Parece, finalmente, 
que reponta nos responsáveis pelo re-
gime, que são responsáveis pelas For-
ças Armadas, a temor de que essa fu-
são acabe por perturbar a inteireza, a 
unidade e a resistência destas. Ao sau-
"Bar o Ministro da Marinha, pela passa-
gem do Dia do Marinheiro, o Ministro 
do Exército, General Orlando Geisel, 
declarou, a certa altura: "No plano 
nacional, inteiramente voltados para 
a atividade profissional em constante 
processo de evolução e aperfeiçoa-
mento, e sem deixar-nos envolver pe-
lo cenário político, aguardamos sere-
nos e confiantes as diretrizes do co-
mandante supremo para o ano que se 
aproxima." 

A preocupação com a formação 
profissional, com o reaparelhamento 
material, com a disciplina e, acima de 
tudo, com a unidade de pensamento, 
recolocam, assim, a cada passo, o pro-
blema essencial* Nem sempre de for-
ma adequada, é preciso dizer, como 
quando é apresentado como suposta 
contradição entre civis e militares, ou 
quando apresentado como derivado 
de suposta incompatibilidade da men-
talidade militar com a flexibilidade 
necessária à política em sua constante 
busca de adaptação à realidade. Não 
há tal separação ou incompatibilida-
de. Mas o dado que a vida está apre-
sentando, entre nós, é o do triunfo 
progressivo, acentuado, firme, entre 
os militares, da linha moderada, de 
um lado, sobre a radical, e, de outro 
lado, da linha profissional sobre a li-
nha política. Sem que isto venha a 
importar em desinteresse entre as 
Forças Armadas pela sorte do regime 
que, no fim de contas, está por elas 
representado, em seus traços essen-
ciais. Em fins de 1972, aliás, o Gover-
no ampliou suas atenções no campo 
específico da atividade profissional 
dos militares, com novas leis sobre 
promoções, sobre efetivos e sobre 
vencimentos. Entre a oficialidade, a 
preocupação com a sorte do regime 
acompanha a preocupação com a efi-
ciência profissional. 

O Pronunciamento do 
General Malan 

No decorrer de 1972, os aconteci-
mentos mostraram que as Forças Ar-
madas são organizações heterogêneas 
e complexas. Por isso mesmo é que 
são, também, fechadas e hierárquicas, 
isto é, expressam suas tendências em 
oportunidades especiais, pela palavra 
de quem detém autoridade para de-
finí-las. O pronunciamento do Gene-
ral Malan, sobre o retorno às atividar-
des profissionais teve esse caráter. 
Mas teve também esse caráter o pro-
nunciamento do General Bina Macha-
do, em fevereiro: 'Tortura e pancada 
não mudam as idéias das pessoas". 
Como, em março, o pronunciamento 
do General Ariel Pacca da Fonseca: 
"As Forças Armadas tem uma firme 
convicção democrática. Refletindo o 
homem médio brasileiro, elas não 
aceitam qualquer ditadura, seja da es-
querda, seja da direita", rematando: 

Nossa democracia há de ser respon-
sável, com liberdade, integração a 
participação de todos os brasileiros." 
Como, em maio, a entrevista do Ge-
neral Idálio Sardenberg, em que afir-

mou, com ênfase: "Todo oficial é na-
cionalista". Como, em dezembro, o 
discurso do Almirante Waldemar de 
Figueiredo Costa, quando denunciou: 
"Na realidade, o que se vê por toda a 
parte é que, ao invés da força da Jus-
tiça, impera dominadora a Justiça da 
forca." 

As perpectivas militares para o 
ano de 1973 serão condicionadas, 
além de outras, constantes ou antigas, 
por circunstâncias novas: aproxima-se 
o fim da vigência das cassações políti-
cas, as que apanharam personagens 
destacadas do passado e coloca-se o 
problema da sucessão presidencial. 
São problemas políticos de importân 
cia indiscutível e as grandes linhas do 
pensamento militar e as grandes li-
nhas das tendências predominantes 
nas Forças Armadas influirão no seu 
andamento. Influirá a cautela no sen-
tido de assegurar a unidade militar e, 
nesse sentido, o peso da manifestação 
hierárquica. Influirá à fusão entre as 
Forças Armadas e o regime, de sorte 
que a sucessão e o caso das cassações 
não passará à área política, isto é, 
partidária, ficando nos limites do Al-
to Comando, pelas implicações com a 
segurança nacional Influirá a tendên-
cia nacionalista, só contida, nos 
meios militares, pela conexão com o 
esquerdismo que as manifestações na-
cionalistas do passado apresentaram e 
que trouxeram a inquietação política. 

Ao que tudo indica, a estrutura 
do regime permanecerá confundida 
com a das Forças Armadas, embora, 
vá se acentuando uma divisão entre a 
área militar que se ocupa da política 
e a área militar que se ocupa dos as-
suntos profissionais. Paralelamente ao 
reaparelh amento, a área militar que 
se ocupa da política se voltará, segun-
do os pronunciamentos de 1972 dei-
xaram claro, para a imagem que as 
Forças Armadas apresentam perante 
o povo brasileiro. A nova lei de pro-
moções, por outro lado, a ser regula-
mentada no início de 1973, permite 
seleção melhor dos chefes militares. 

Os militares não 
estão dispostos a 
fazer aberturas 

políticas que possam 
por em perigo a 
sobrevivência do 
regime que eles 
construíram e 

consolidaram nos 
últimos nove anos. 

Por isso mesmo que - e essa é uma 
diferença em relação ao caso peruano 
- eles se sucedem nas responsabilida-
des do poder, isto é, o poder não per-
tence a determinados chefes, mas à 
instituição. O revesamento no poder, 
que contrasta com a forte centraliza-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
g~o política, a autoridade imensa do 

cecutivo, vincula as Forças Armadas 
ao governo, na fusão já mencionada 
delas com o regime. As mais graves 
preocupações militares, contidas pela 
sistematica que filtra as manifesta-
ções, giram em torno do problema do 
próprio regime, do problema da su-
cessão e do problema da política eco-
nômica e financeira. O pronuncia-
mento do Brigadeiro Azambuja, na 
Escola de Comando e Estado Maior 
da Aeronáutica, foi sintoma eloqüen-
te: os militares se preocupam, apesar 
dos índices apresentados pelo desen-
volvimento da economia, com a dis-
tribuição da renda, com a penetração 
de capitais estrangeiros, controlando 
importantes áreas internas, e com o 
endividamento externo. 

Os militares, em suma, fazem um 
alto juízo da missão de que se investi-
ram, de ordenar o país e conduzí-lo 
ao progresso em ritmo acelerado. Es-
tão interessados em ser estimados e 
respeitados, pois admitem que a insti-
tuição a que pertencem constitui a 
estrutura básica e o cerne da naciona-
lidade. Não abrirão iniciativas políti-
cas que ameacem o que foi alcançado 
em nove anos e receiam particular-
mente aquelas iniciativas que recolo-
quem no palco a forma - não os pro-
blemas - como era conduzido o país. 
Mas são receptivos à mudança e sensí-
veis à imagem que mantém diante do 
povo. De qualquer forma, proclamam 
que seus compromissos são apenas 
com o Brasil. 

A Igreja e sua ação 
Igreja foi o único setor social do 
país, fora dos quadros institu-

cionais, que se arrogou o direito de 
opinar sobre o atual modelo político 
de uma maneira "flexível e com uma 
firmeza engrandecedora", conforme 
afirmou Mareei Niedergang numa sé-
rie de reportagens sobre o Brasil para 
o Le Monde (19 a 25 de outubro de 
1972). 

Já em fevereiro do ano passado, a 
Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) divulgava um texto on-
de era proposta uma identificação 
"não só com as alegrias e esperanças 
mas também com as tristezas e angus-
tias de todos os homens de todos os 
tempos". A publicação - Unidade e 
Pluralismo na Igreja - destinava-se a 
• fornecer uma base para a reflexão dos 
católicos e pelo menos um setor bas-
tante dinâmico de seu episcopado to-
mou a sério essa tarefa. Nos meses 
seguintes, documentos como as Li-
nhas Prioritárias da Pastoral da Ama-
zônia, a carta pastoral do Bispo de 
São Felix do Araguaia, declarações de 
Bispos, estudos e análises elaborados 
em órgãos ligados à CNBB, demons-
traram que as preocupações sociais 
de, pelo menos, parte da Igreja no 
Brasil eram bem mais do que simples 
figuras de retórica. Os temas tratados 
publicamente ou em reuniões a por-
tas fechadas defendiam tanto os ín-
dios como os posseiros em luta com 
empresas agropecuárias, os prisionei-
ros e os que querem o retorno das 
prerrogativas jurídicas suspensas. 

Ocupação da Amazônia 

A exploração e colonização da 
Amazônia, juntamente com a cons-
trução de uma rede de imensas estra-
das e criação de novos núcleos urba-
nos, em princípio não sofre restrições 
de ninguém. E claro que todos são a 
favor do desenvolvimento. Mas a Igre-
ja tem levantado ̂ dúvidas sobre a for-
ma como isso se processa. Ela consi-
dera que o impacto causado pela in-
trodução na Ainazonia de estruturas 
inadequadas à região é um perigo pa-
ra os seus habitantes. 

Numa reunião realizada em Santa-
rém, Pará, em maio, discutiu-se a 
questão das prioridades da incorpora-
ção da Amazônia ao desenvolvimen-
to. Preocupavam-se os bispos e prela-
dos da Amazônia com as limitações e 
perigos que esta nova realidade ofere-
cia ao homem amazônico: "antigas e 
novas marginalizações; estruturas ina-
dequadas, importadas ou opressivas; 
desenvolvimento econômico feito 
sem ou contra o próprio homem; vio-
lação de direitos básicos, como a pos-
se da terra; injusta distribuição dos 
recursos materiais e dos incentivos 
públicos; divulgação publicitária que 
às vezes altera o enfoque da situação 
real" (Linhas prioritárias da Pastoral 
da Amazônia). 

Não querendo ficar alheia a esses 
desajustes, a Igreja adotou um plano 
de ação na tentativa de minimizar es-
sas distorções. Especialmente quanto 
ao problema dos índios, pelos quais a 
Igreja considera-se historicamente a 
maior responsável* e, em face da atua-
ção da Fundação Nacional dos índios 
(FUNAI), das missões protestantes e 
do avanço das frentes pioneiras, ela 
saiu em defesa dos direitos dessas 
populações, direitos que aliás são ga-
rantidos pela Constituição. Dessa for-
ma, seu Conselho Indigenista Missio-
nário apresentou ao Congresso um 
anteprojeto do Estatuto do índio, 
elaborado em Cuiabá, Mato Grosso, 
no dia 12 de agosto. Nesse anteproje-
to está prevista a garantia da posse 
permanente das terras ocupadas pelos 
índios, seu direito ao trabalho sem 
discriminação e a exploração pelos 
próprios indígenas das riquezas natu-
rais de suas terras. A própria ação 
pastoral da Igreja junto aos índios co-
meçou também a ser reformulada 
nesse ano, a partir de sugestões apre-
sentadas por padres em Mato Grosso, 
os quais achavam que a Igreja não de-
via impor aos índios o cristianismo, 
uma vez que eles já possuem sua pró-
pria religião. Deveria, isso sim, dar 
apenas seu exemplo de vida cristã. 

Defesa dos posseiros 

Os choques entre posseiros e gran-
des empresas de colonização, torna-

Defesa de posseiros, 
índios, prisioneiros 
e liberdades civis, 

piarcaram atitudes e 
ações da Igreja em 72. 

Genilson Cezar e 
Waldecy Tenório 
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dos públicos em fins de 71 através da 
carta pastoral do Bispo-Prelado de 
São Felix do Araguaia-MT, dom Pe-
dro Casaldáliga. (Uma Igreja da Ama-
zônia em conflito com o latifúndio e 
a marginalização social), agravaram-se 
mais ainda neste ano quando se inten-
sificou a ação dessas empresas. A de-
núncia do bispo teria se perdido na-
queles confins, não fosse o imediato e 
amplo apoio que ele recebeu de bis-
pos de todas as partes do país nos 
(vimeiros meses de 72. Mais ainda, 
nas grandes cidades ninguém teria ti-
do conhecimento desse fato, pois a 
Igreja foi a única instituição a tomar 
uma posição face a esses conflitos. 

Um largo leito 

Pela sua importância num país on-
de a maioria da população se diz ca-
tólica, pelo seu carater de instituição 
relativamente aberta e a situação es-
pecial que atravessa o país, a Igreja 
em 1972 foi se transformando num 
largo leito onde desaguam muitas cor-
rentes políticas. Assim, não só o pro-
blema denunciado pelo bispo de São 
Felix foi levado pelo secretário-çeral 
da CNBB, dom Ivo' Lorscheiter, a au-
diência que manteve em Brasília, no 
dia 16 de maio, com o Ministro da 
Justiça, Alfredo Buzaid. O bispo 
Lorscheiter discutiu também casos de 
censura à imprensa e "casos de pes-
soas e documentos sempre mais nu-
merosos, que chegam à CNBB, pedin-
do ajuda na localização de pessoas de-
tidas e mantidas incomunicáveis além 
dos prazos previstos em lei". Em ju-
nho, o episcopado" de São Paulo, reu-
nido em Broaosqui, dirigiu uma men-
sagem ao povo paulista onde advertia: 
"Não é licito efetuar prisões da for-
ma como freqüentemente estão sen-
do feitas entre nós: sem identificação 
da autoridade coatora nem dos agen-
tes que a executam, sem comunica-
ção ao juiz competente. Muitas dessas 
detenções tomam o aspecto de verda-
deiros seqüestros". Continuaram con-
denando os excessos nos interrogató-
rios de suspeitos, que seriam submeti-
dos a maus tratos, inclusive com con-
seqüências fatais. Diziam ainda: "Não 
é lícito privar os acusados de seu di-
reito de ampla defesa ou prejudicá-la 
mediante ameaças, nem prejulgar o 
acusado como réu, antes de julgado, 
nem protelar por tempo indetermina-
do o processo regular." No mes se-
guinte, durante a Assembléia Geral 
Regional do Centro-Oeste da CNBB, 
os bispos goianos reafirmaram a mis-
são da Igreja em defesa da Justiça, 
colocando o Homem "como centro e 
fundamento das estruturas sociais". 
Num extenso documento, publicado 
pelo jornal "O São Paulo", de 15 de 
julho, os bispos goianos se solidariza-
ram com seus colegas paulistas e 
apontaram outros problemas: "No se-
tor educacional, torna-se inquietante 
a sorte daqueles que se dedicam ao 
ensino e grande é a crise que atraves-

sam os colégios particulares. Na zona 
rural, preocupa-nos o abandono em 
que vivem nossos irmãos lavradores, 
sujeitos a uma injustiça crônica e à 
exploração permanente. O grande 
crescimento econômico de nossa re-
gião, devido sobretudo ao incremento 
da pecuária, coincide com a progressi-
va marginalização dos trabalhadores 
rurais, dos posseiros e pequenos pro-

Eietários, vítimas da voracidade do 
tifúndio". ( - . . )"As leis emanadas 

do Governo para o campo são fre-
qüentemente desrespeitadas. E os 
que se empenham em esclarecer o po-
vo sobre seus direitos legais, são in-
compreendidos, até denunciados e 
processados... " 

Fatos importantes na vida da Igre-
ja, em 1972, foram ainda a greve de 
fome dos padres dominicanos na pri-
são e a expulsão do padre Comblin, 
por coincidência, na semana Santa. 

Programação a margem 

Outro aspecto da ação do setor 
atuante, encampada pela maioria do 
episcopado, foi a atitude que a Igreja 
tomou nas comemorações do Sesquh-
centenário. Praticamente colocou-se à 
margem da programação oficial do 
governo. A grande missa concelebra-
da em São Paulo por 99 bispos de 
todo o país foi realizada no dia 3 de 
setembro, e não no dia 7. Deveria ter 
sido rezada no parque do Ipi 
cedido pelo prefeito Figueiredo Fei 
raz, mas, às pressas, foi transferida 
para as escadarias da Catedral da Sé. 
As autoridades federais e estaduais 
aparentemente desconheceram a ceri-
mônia. 

Além dessa atitude e dos constan-
tes pronunciamentos, que chegaram a 
acirrar as tensões existentes entre a 
Igreja e o Estado, o episcopado não 
se manteve indiferente a outras ques-
tões de impacto, como críticas à polí-
tica habitacional do governo, ao Esta-
tuto da Terra, ao PIS e a outros pro-
jetos governamentais. Estudos e análi-
ses foram elaboradas no decorrer do 
ano passado pelo Instituto Brasileiro 
de Desenvolvimento (IBRADES), ór-
gão de estudos sociais ligado à CNBB, 
para divulgação interna, mas que se-
rão dadas a público a partir de janei-
ro. 

Num balanço sobre essas ativida-
des, pode-se se perguntar até que 
ponto a Igreja foi conduzida por esse 
setor considerado mais progressista. É 
natural que à proporção em que iam 
sendo debatidos problemas de .tal ^^ 
magnitude e repercussão externa, a s ^ f c 
discussões internas entre suas diversas ~ 
tendências fossem aumentando para-
lelamente. É sintomático o adiamen-
to da divulgação de um "documento 
de reflexão * sobre o atual desenvolvi-
mento do país, anunciado desde abril 
e que seria lançado durante as come-
morações do Sesquicentenário. Na 
reunião da Comissão Representativa 
da CNBB, de 25 de agosto a 2 de 
setembro, no Rio, a maioria dos bis-
pos preferiu apresentar uma mensa-
gem onde vagamente assentaram suas 
esperanças na aproximação de um hi-
potético momento em que" . . . Esta-
do e Igreja se encontrem no serviço 
de um só e mesmo povo, num plano 
de mútua autonomia, no reconheci-
mento de suas respectivas competên-
cias e da extensão e limites de sua 
colaboração". Teria sido isto um in-
dício de que a chamada "maioria si-
lenciosa" da Igreja retomou as rédeas 
da instituição? 

Presença e atuação 

Ê de se esperar, entretanto, que 
esse aparente recesso do setor mais 
crítico da Igreja se dissipe quando for 
posto em execução o II Plano Bienal 
de Atividades da CNBB, aprovado em 
fins de novembro e que prevê a pro-
moção da "presença e atuação profé-
tica da Igreja no atual momento bra-
sileiro" para remediar o que ela consi-
dera a crescente despolitização do po-
vo. Contará para isso com projetos de 
"levantamentos sociais para a prepa-
ração das análises da conjuntura só-
cio-político, análise e reflexão sobre a , 
influência dos meios de comunicação 
social na sociedade global brasileira e 
com um documento sobre a missão 

é 
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víduos, na sua pseudo-valorização e 
na pseudo-solidariedade deles arran-
cada e que está a fraude de tais pro-
gramas - e não na ausência de pa-
drões estéticos dignos desse nome, 
nem na insistência com que o apre-
sentador recorre, com maior ou me-
nor disfarce, às situações equívocas 
ou aos ditos maliciosos. Mas essa 
fraude não é uma disfunção da TV, 
um desvio de linha corrigível por 
críticas indignadas ou - remédio ex-
tremo - pela intervenção oficial. É 
uma dimensão inerente ao papel so-
cial que a TV exerce entre nos. 

Todavia, ao dar a sua muito rele-
vante contribuição para acelerar o rit-
mo de ajustamento dos indivíduos à 
sociedade, nem sempre a TV conse-
gue plena coerência - o que, de res-
to, ajuda a desconcertar alguns dos 
seus analistas fixados exclusivamente 
no que a tela lhes mostra. A própria 
estrutura das emissoras e o público 
socialmente heterogêneo a que se di-
rigem são causas conhecidas dessa im-
perfeita racionalidade. 

Além delas, porém, há outro da-
do. A modernização televisada - tan-
to quanto as demais formas do pro-
cesso modernizador - carrega dentro 
de si toda sorte de anacronismos her-
dados da chamada sociedade arcaica. 
É assim que, nas novelas, nos progra-
mas de auditório, mesmo nas entre-
vistas e nos tele-jornais, símbolos e 
referências modernizantes coexistem 
com valores tradicionalistas, pré-
industriais. Às vezes, a coexistência 
chega aos limites do possível* S o caso 
das novelas cujo enredo - quando 
centrado no tema dos conflitos fami-
liares — não consegue definir com ni-
tidez os heróis e os vilões. 

É possível que no futuro essas 
contradições se tornem menos fre-
qüentes. Mas, a julgar pelo que ocor-
reu (ou deixou de ocorrer) em 1972, 
a televisão - a cores ou em preto e 
branco — não mudará tão cedo. Mes-
mo que Chacrinha tenha que trocar 
de canal ou que Flávio Cavalcanti não 
possa mais apresentar seu amigo Nel-
son Duarte. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

continuação da página 4 

da Igreja face à situação atual do 

Um claro indício disso foi o edito-
rial do jornal "O São Paulo", da Ar-
quidiocese paulista, no dia 23 de de-
zembro, reproduzido no dia seguinte 
em vários jornais do país, onde ao fa-
zer uma apreciação crítica sobre o 
Brasil, concluía: A cada dia que pas-
sa, o desenvolvimento brasileiro afir-
ma suas linhas predominantemente 

/ J f e capitalistas. É acima de tudo, econô-
mico, a serviço de si mesmo e do Es-
tado e não, ao que parece, do homem 
brasileiro. Ainda nao entramos, com 
tenácia, no ritmo de um desenvolvi-
mento integral, que, sem deixar de 
ser econômico, seja prevalentemente 
social, espiritual e moral. Ainda não 
entendemos, na prática — já que boas 
intenções são insuficientes - que sem 
a efetiva promoção de todos, em par-
ticular dos mais carentes e injustiça-
dos, sem o aprimoramento das insti-
tuições e dos costumes particulares, 
domésticos e públicos, o progresso é, 
apenas, e tão somente, quantitativo, 
crescimento, ilusório, portanto". 

Esperanças frustradas 

Mais adiante, talvez referindo-se a 
esperanças abrigadas inclusive pela 
própria Igreja: "Os que esperavam ver 
em 1972 um Nordeste, senão de todo 
redimido, pelo menos mais desenvol-
vido, os que aspiravam ver instaurado 
o livre jogo democrático, com mais 
plena participação dos cidadãos nos 
destinos da Pátria, tiveram o despra-
zer de ouvir falar no Nordeste de 
sempre: subdesenvolvido, castigado 
pela seca, martirizado pelas migra-
ções. Deviam também contentar-se 
com o suceder-se de arrochos polí-
ticos, de eternizadas eleições indire-
tas, de novas intervenções e cassa-
ções. E continua ainda, em aberto, o 
constrangedor capítulo do cercea-
mento dos direitos civis, das prisões 
arbitrárias, dos processos interminá-
veis, da imprensa vigiada, censurada 
e, conforme as conveniências, silen-
ciada, mesmo em se tratando de can-
dentes problemas da vida nacional". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No som de jingles patrióticos, nas 
palavras definitivas dos apelos 

publicitários institucionais e nas ima-
gens finalmente coloridas da televi-
são, o vazio cultural completou, ale-
gre e otimista, mais um ano de exis-
tência. Um ano movimentado, sem 
dúvida: os espetáculos pròporciona-
dos pela cultura de massa, em rápida 
sucessão e em estonteante variedade, 
no ritmo adequado aos tempos no-
vos, cumpriram eficientemente sua 
função, poupando ao povo brasileiro 
o desconforto e o constrangimento 
de pensar a sério na vida. 

As comemorações do sesquicente-
nário foram, evidentemente, o princi-
pal pretexto para a mobilizaçao das 
emoções cívicas. Desde o périplo do 
caixao de Pedro I até o grand finale 
de som e luz no Museu do Ipiranga, o 
aniversário da Independência suscitou 
um estilo muito peculiar de culto à 
Pátria, estruturado ao redor de uma 
identificação fechada — não sujeita a 
comprovações - entre cidadãos, país 
e governo, embora este último nãò fa-
ça questão de aparecer em primeiro 
plano: você constrói o Brasil. 

Esse mecanismo associativo, posto 
em funcionamento pela primeira vez 
em 1970, quando a seleção de fute-
bol ganhou o campeonato no México, 
também faz parte do conjunto de ati-
tudes e valores socialmente induzidos 
da ideologia desenvolvimentista: é 
nessa clave que se deve tentar com-
preender o sentido menos evidente 
dos esforços promocionais, que se 
destinam a persuadir a população de 
que, se ainda não chegamos ao me-
lhor dos mundos, estamos bem a ca-
minho. 

Euforias e efemérides à parte, as-
tiu-se em 1972 a um ensaio de dis-

cussão sobre os rumos do carro-chefe 
da indústria cultural brasileira: a tele-
visão. A crítica suprema girou em tor-
no de uma palavra-chave: nível "Me-
lhorar o nível dos programas" foi, du-
rante alguns meses, um estandarte er-
guido até mesmo em ante-salas minis-
teriais, onde a TV passou a ser julga-
da. 

A Patria e a TV 
Junto ao pequeno partido dos 

seus críticos mais insistentes, firmou-
se um certo tipo de acusação que, de 
ianto se repetir, acabou por interpor-
se entre a TV e qualquer tentativa de 
análise isenta dos seus produtos. A 
partir de critérios morais, estéticos e 
pedagógicos, chegou-se ao veredito de 
que os programas aviltam os padrões 
vigentes na área dos costumes (pela 
reiterada exploração do mórbido, do 

Sotesco e do pornográfico), di-
ndem o mau gosto nas artes e a má 

informação nas notícias. Ou, na lin-
guagem habitual das catilinárias anti-
TV, os espetáculos são "embrutece-
dores", as novelas "simplórias", o te-
le-jornalismo "medíocre". A culpa de 
tudo isso caberia à "ganância das 
emissoras e à "submissão" do pu-
blico. 

Na maioria dos casos, não há duvi-
da, as acusações são verdadeiras - e 
ingênuas. Porque dizer que os progra-
mas são maus, feios e burros, por 
obra e graça das nossas estações, é 
muito pouco: é de ter-se num plano 
ao mesmo tempo abstrato e superfi-
cial, que por si só jamais poderá ex-
plicar as razões pelas quais a TV bra-
sileira é o que é, ou seja, os vínculos 
que o meio de comunicarão de massa 
chamado televisão mantém com o sis-
tema econômico, social e cultural do 
país. 

A crítica-denúncia à "baixa quali-
dade" das programações não enxer-
gou o fato básico: que, assim como é, 
e independentemente dos objetivos 
imediatos dos donos dos canais, a te-
levisão funciona como um dos mais 
poderosos instrumentos de moderni-
zação social - em sentido determina-
do—no Brasil de hoje. Ela responde 
pela difusão maciça de um todo arti-
culado de padrões e crenças que ten-
dem a formar uma espécie de moral 
cotidiana coerente com os requisitos 
da economia e com as necessidades 
de ajustar o maior número possível 

Os criticados programas 
de auditório fizeram 

o público sentir-se 
ativo, importante e 
participante. Aí é 

que está sua fraude. 
Luis Weis 
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de pessoas ao modelo prevalecente de 
organização da sociedade. 

O fato indiscutível de que a televi-
são é um eficiente mecanismo foija-
dor de ilusões traduz, desse ponto de 
vista, antes uma virtude do que um 
defeito - por menos que o perceba a 
"consciência ingênua dos críticos 
moralistas. O faz-de-conta, enlatado 
ou ao vivo, que a TV proporciona a 
milhões de brasileiros, tem uma fun-
ção social A estimulação de certas 
fantasias não e uma conseqüência ar-
bitrária e ocasional das mensagens 
transmitidas: há muita lógica nessa 

loucura. 
O exame de um produto típico da 

TV - os programas de auditório, com 
suas variantes "joviais" (Silvio San-
tos), "grotescas" (Chacrinha) ou "res-
peitáveis" (Flávio Cavalcanti) - per-
mite entender melhor como agem e a 
que visam os mecanismos ihisorios. 

Os programas de auditório consti-
tuem invariavelmente rituais organi-
zados, de idêntica estrutura. Cons-
truídos como um jogo de regras fixas, 
sua previsibilidade e absoluta. Embo-
ra a platéia - e os espectadores em 
casa - pensem e sintam exatamente o 
contrário, não há nesses espetáculos 
lugar para o inesperado, para a sur-
presa, para as condutas espontâneas 
- enfim, para tudo que possa criar 
tensões ou conflitos verdadeiros. Es-
sa, porém, é apenas a primeira ilusão, 
que articula o conjunto inteiro. 

Pois toda a situação é simulada do 
começo ao fim. Uma série de recursos 
manejados pelas equipes de produção 
e pelos apresentadores dão aos indiví-
duos na platéia - e, por tabela, os 
que assistem de longe - exatamente 
o que lhes falta na vida de todos os 
dias: a oportunidade de participar, as-
sociar-se e julgar. De seres isolados, 
com escasso índice de envolvimento 
social e econômico, para não dizer 
político, eles são transformados em 
público, uma coletividade voltada pa-
ra o cumprimento de uma tarefa co-
mum, livremente aceita (não por aca-
so, Sílvio Santos chama suas fãs de 
"colegas de trabalho"), com pleno di-
reito de exprimir sentimentos e opi-
niões. De fato, à medida que aplau-
dem ou vaiam, as pessoas sentem-se 
ativas; à medida que são chamadas a 
escolher - e essa escolha, aparente-
mente, é levada em conta - sentem-
se importantes; à medida que formam 
partidos a favor ou contra, definindo 
coletivamente identificações e oposi-
ções, sentem-se integradas. 

Na pseudo-partiápação dos indi-

O arrocho sindical 
Se o ano de 1972 não foi dos me-

lhores para o movimento sin-
dical, também não se pode afirmar -
pelo menos honestamente - que foi 
pior que 1971. Houve alguns lances 
do mais fino humor negro, onde o 
primeiro lugar coube, inegavelmente, 
ao Ministro Julio Barata, que contra-
riou plenamente suas reiteradas decla-
rações sobre existência de liberdade 
sindical no país ao intervir ostensiva-
mente na CONTEC, órgão máximo 
dos bancários e securitários de todo o 
país. O secretário da Junta interven-
tora. segundo informação da "Tribu-
na da Imprensa", já é interventor no 
Sindicato dos Bancários da Guanaba-
ra, cuja Diretoria foi deposta por oca-
sião da campanha para um salário 
mínimo mais alto em 1972. Aliás, das 
intervenções que os sindicatos paulis-
tas sofreram de 1935 até hoje mais de 
50% ocorreram após 1964. 

Como nos últimos anos, a atuação 
do Ministério do Trabalho e das 
DRTs caracterizou-se por uma vigi-
lância constante sobre o movimento 
sindical. A média dos reajustes sala-
riais reivindicados pelos trabalhadores 
situou-se por volta de 30%. E os limi-
tes estabelecidos pela política salarial 
do governo variaram no decorrer do 
ano entre 25% — limite máximo veri-
ficado apenas no sindicato de Cons-
trução e Mobiliário de Novo Hambur-
go - e 19% (Sindicato de Bebidas de 
Ribeirão Preto). A política salarial do 
governo (elaborada por Mário Henri-
que Simonsen) assenta-se num tripé: 
coeficientes salariais, resíduo inflacio-
nário e taxa de produtividade. Os 
coeficientes são decretados mensal-
mente pelo Presidente da República; 
o resíduo inflacionário e estimado pe-
lo Conselho Monetário Nacional -
sempre por baixo dos aumentos veri-
ficados na realidade - e a taxa de 
produtividade, fixada pelo Ministério 
do Planejamento, que corresponderia 
à participação do trabalhador no pro-
cesso de crescimento econômico (si-
tuada por volta de 10%) é misteriosa-
mente estipulada para os trabalhado-
res em apenas 3,5%. O resultado des-
ta política salarial é a perda do salário 
real dos trabalhadores, muito acen-
tuada até 1967 (por volta de 30%) 
em relação aos níveis de 1964, verifi-

Reajustes salariais 
baixos, falta de 

liberdade sindical. 
A situação dos 

trabalhadores nao 
mudou muito em 72. 

Annez A. Troyana 
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cando-se a partir de 1968 uma ligeira 
recuperação, mas insuficiente para 
reaver os níveis até então perdidos. 

Neste processo, onde os reajustes 
são estabelecidos por decretos, onde 
o direito de greve permanece depen-
dendo de muitos deveres e quase ne-
nhum direito, pergunta-se: os sindica-
tos mais representativos estarão dis-
postos a serem meros órgãos assisten-
ciais? 

O Sr; Júlio Barata afirmou em en-
trevista à revista Banas que "em lugar 
do sindicato meramente reivindicató-
rio, queremos sindicatos^ de serviços, 
de amparo permanente às categorias 
que representam", ou seja, extensão 
do INPS. Mas, para desgosto do Mi-
nistro do Trabalho, 1972 assistiu al-
gumas manifestações que não se coa-
dunaram completamente com este 

princípio. A começar pelo I o de 
maio, quando o Sr. Júlio Barata rece 
beu um estudo demonstrando que pa-
ra o salário mínimo voltar ao mesmo 
poder aquisitivo de dezembro de 
1958, sena necessário um reajuste de 
265,3%. E que para alimentar-se nos 
níveis estabelecidos pelo decreto-lei 
399, de 30/4/38, o trabalhador de sa-
lário mínimo teria que trabalhar 113 
horas e 26 minutos, ou seja, vinte e 
seis horas a mais do que em 1965. 

Os Congressos nacionais realiza-
dos pelos sindicatos no decorrer do 
ano, firmaram resoluções que de-
monstram sua insatisfação ante as 
amarras legais existentes, e reivindi-
cam a divisão "no bolo". Quatrocen-
t o s d e l e g a d o s representando 
1.200.000 metalúrgicos do Brasil, de-
clararam que querem a "participação 
dos trabalhadores na distribuição da 
renda nacional e dos bens por ele pro-
duzidos". Reivindicaram também a 
preservação dos princípios democrá-
ticos, repudiando qualquer tipo ou 
forma de governo totalitário, a par-
ticipação dos trabalhadores, em igual-
dade de condição na solução de pro-
blemas de natureza econômica, polí-
tica e social e a garantia e liberdade 
plena no exercício do mandato de re-
presentação sindical". Os trabalhado-
res nas Indústrias de Alimentação, em 
seu Congresso Nacional, partiram do 
princípio de que a representação pro-
fissional exige sindicatos livres para 
traduzir com exatidão e respeito a 
manifestação dos trabalhadores. E, 
mais uma vez, reivindicaram a "alte-
ração da legislação da política salarial 
para garantir-se ao trabalhador, tam-
oém, a sua arrancada para o desenvol-
vimento". 

Desses Congressos saíram reivindi-
cações que demonstram o inconfor-
mismo com a situação. Além da revo-
gação da lei de greve e da política sala-
rial pediram o fim do Fundo de Garan-
tia por Tempo de Serviço, que provo-
cou alta rotatividade da mão-de-obra 
(segundo dados do DNMO para o Esta-
do de São Paulo, em 1969,11,4% dos 
trabalhadores tinham menos de três 
meses de emprego e 58,9% menos de 
2 anos de serviço na mesma empresa). 

E, ao final do ano, uma demons-
tração dentro da própria Câmara Fe-

deral Por iniciativa de sua Comissão 
de Legislação Social, realizou-se um 
seminário de Direito do Trabalho 
com participação de juízes, advoga-
dos trabalhistas e dirigentes sindicais, 
com muitas surpresas: as resoluções 
finais recomendam não apenas a su-
pressão dos atuais dispositivos que di-
ficultam o movimento sindical, mas 
praticamente a própria revogação da 
CLT. Em seu lugar foi proposta a ela-
boração de uma Lei Orgânica do Sin-
dicalismo que partisse de princípios 
como: "autonomia sindical represen-
tada pelo livre exercício do direito de 
associação, com liberdade de gestão 
através da elaboração de estatutos 
próprios e na aplicação de receita de-
corrente de renda própria". Ora, isto 
significa começar tudo de novo, liqüi-
dando com a Contribuição Sindical, 
peça fundamental da estrutura sindi-
cal desde 1941. Essa lei deveria tam-
bém estabelecer a liberdade sindical 
com direito de livre constituição, in-
dependente de qualquer enquadra-
mento prévio; exclusividade do sindi-
cato como único e legítimo represen-
tante dos interesses da categoria na 
negociação coletiva e o do direito de 
greve. A Justiça do Trabalho limitar-
se-ia a resolver dúvidas ou litígios na 
aplicação das normas sindicais. 

Os dirigentes do maior sindicato 
da América Latina (metalúrgicos de 
São Paulo com 250.000 trabalhado-
res) participaram deste Seminário de 
Brasília, realizado pouco após a reso-
lução que fixou o reajuste salarial da 
categoria seria de 21%. E proclama-
ram no editorial do seu último jornal 
o "Fim da Menoridade", afirmando 
que "desde a sua origem, ó sindicalis-
mo vive os defeitos oriundos da carta 
que o inspirou. Tutelados pelo gover-
no e bitolados em suas prerrogativas, 
aos poucos vão se tomando meras ex-
tensões do INPS". Não se declaram 
contra a prestação de serviços sugeri-
da pelo ministro mas afirmaram que 
estes deveriam "ser meros comple-
mentos das prerrogativas maiores do 
sindicato que são: instrumento de 
pressão, órgão reivindicador por ex-
celência, órgão de contenção aos abu-
sos do poder econômico e veículo de 
orientação, conscientização e politi-
zação da classe". 
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NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ão vou citar nomes, quase. Não 
pretendo fazer critica literária 

nem de artes nem de música, arquite-
tura, teatro, cinema etc., etc. Em 
muitos desses territórios não tenho 
competência para tanto e.em nenhum 
deles tenho a pretensão nem sequer a 
vontade.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Só faço questão de conside-
rar o conjunto — e inclusive os estu-
dos filosoficos, sociológicos e outros 
- como um e indivisível, assim como 
é um e indivisíveL assim como é um e 
indivisível a Republica. Para usar um 
termo antigo: a "República das Le-
tras". 

Ê um termo obsoleto que soa hoje 

Arte e sobrevivência 

1972. Vamos fazer o inventário. 
Cabe ou coube o primeiro lugar à 

literatura, que chegou a registrar, em 
1972, algumas datas memoráveis^ a 
visita, depois de tantos anos de ausên-
cia, de Murilo Mendes; o novo roman-
ce de Érico Veríssimo; nos últimos 
dias do ano, o novo romance de Jorge 
Amado: antes de tudo, em outubro, o 
aniversario de Carlos Drummond de 
Andrade, espetáculo inédito de ho-
menagem da nação inteira ao seu poe-
ta, de tal maneira que houve discurso 
congratulatório ate numa entidade 
hoje menos representativa, na Câmara 
dos Deputados. Sinal de vitalidade? 
Não me venham com manchetes de 
página 3 ou 4. Elogiar Drummond 
não serve como pretexto para auto-
elogiar-se. A verdade é outra. 

Sobreviventes 

Drummond, Murilo, Érico, Jorge 
são sobreviventes. "São o que nos res-
ta, em 1972, do surto literário de 
1930, da surpreendente literatura 
brasileira de 1940. São os "great old 
men" de uma época passada. E hoje? 
Hoje, açora, vou resistir à tentação (é 
tão difícil resistir a tentações) de ci-
tar nomes. Temos hoje um punhado 
de bons e até excelentes poetas, ro-
mancistas, contistas. Mas nao formam 
grupos, no bom sentido da palavra. 
Não representam tendências comuns 

nem antagônicas. Quando Murilo 
Mendes esteve no Rio, queixou-se da 
falta de discussões em tomo de sua 
poesia. Tentei consolá-lo: "Não se 
discute nada e ninguém". A crítica 
refugiou-se para faculdades onde não 
se faz crítica; preferem caçar pulgas 
ou estruturar ou estruturalizar carrei-
ras sem pefpectivas no futura O 
único futuro em vista é a entrada pa-
ra a Academia Brasileira de Letras, 
que deu - esta sim — um sinal de 
vitalidade, elegendo Antônio Houaiss; 
mas as instituições acadêmicas são, 
pór definição, irrecuperáveis. 

Os novos? Já os citei sem citar 
nomes. Tampouco citarei as editoras 
sérias que se encontram em dificulda-
des, mas não regatearei elogios à sua 
tenacidade de sobreviver, "quand mê-
me": são nossos mais valiosos amigos. 
Citarei, sim, outras tantas dificulda-
des, a de importar livros estrangeiros, 
e que nem sempre são dificuldades de 
natureza econômica. Os novos talvez 
não saibam que estamos perdendo, 
lenta e inexoravelmente, o contato 
com o que há de novo lá fora. O 
Brasil é um continente, mas não é 
uma ilha. Tratado como se fosse ilha, 
bem defendida aliás, ainda tem mui-
tos escritores, mas já não tem uma 
literatura. Em compensação, temos o 
José Mauro de Vasconcelos. 

Depois de ter falado tanto sobre 
literatura, vou ser mais breve com res-
peito a outras manifestações artísti-
cas, terrenos em que sinto o peso da 
minha incompetência. Quanto ao tea-
tro, não resisto à tentação de citar, 
pelo menos, um nome: Flávio Rangel. 
E n f i m , um d a d o p o s i t i v o . 
Mas... ainda há condições para en-
cenar as grandes peças de Brecht? De 
Peter Weiss pelo menos uma obra é 
inviável, por causa do continente em 
que o enredo se passa: não é o <jue 
pensam, não é a América Latina, não; 
e a África. Mas não vamos ficar des-
consolados: na Grécia já proibiram 
Sófocles. E o cinema? Lembranças e* 

O instinto de auto-
conservação econômica 
foi maior inimigo das 

artes e das ciências 
polêmicas do que a 

própria censura. 
Otto Maria Carpeaux 
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m 
votos de Feliz Ano Novo aos sobrevi-
ventes do falecido Cinema Novo que 
trabalham no estrangeiro, onde tam-
bém se realizam os projetos de Oscar 
Niémeyer, o maior dos arquitetos 
brasileiros. 

Mas nem todas as partes do pano-
rama inspiram pessimismo. Consta, 
por exemplo, que é forte a movimen-
tação no setor das artes plásticas, da 
pintura sobretudo. É verdade que du-
rante as últimas semanas, antes de ini-
ciar-se o "boom" de Natal, se regis-
trou ligeira baixa. Mas.em geral^ reve-
la-se tendência ascendente, o publico 

prefere os valores paulistas, Portinari 
e Volpi continuam firmes, as ações 
novas da Belgo-Mineiro . . . Mas que 
seria isso? Um empastelamento? 
Não é, não. É que os mais conscien-
ciosos dos nossos críticos de arte já 
adotaram a linguagem dos comenta-
dores da Bolsa de Valores, reconhe-
cendo com franqueza que o interesse 
principal dos seus leitores reside no 
investimento de dinheiro em obras de 
arte. O caso é, porém de informação 
errada: os compradores de quadros 
pretendem garantir-se contra a infla-
ção porque não sabem que esta já es-
tá debelada. 

Os termos econômicos também 
são, talvez, os mais próprios para dis-
cutir a situação atual da música popu-
lar brasileira. Apesar dela registrar su-
cessos notáveis de exportação, trata-
se principalmente, de movimento do 
mercado interno. A melhor maneira 
de fazer crítica dessa manifestação es-
piritual seria o estabelecimento de es-
tatísticas da produção e venda de 
discos de musica popular. Mas para 
chegar a resultados seguros, também 
é necessário analisar os balanços das 
respectivas firmas, já que as autorida-
des do imposto sobre a renda não pu-
blicam as declarações dos composito-
res e dos "compositores". Há, no res-
to, muita insegurança nessa matéria, 
em conseqüência do culto dedicado à 
música popular-comercial por aquelas 
que não têm musicalidade nenhuma. 
Quando chamados à ordçm, vingam-
se, conferindo à verdadeira arte ina-
cessível o nome ridículo de "música 
erudita", como se tratasse de algo de 
escolástico; e acrescentam: "já era". 
Acontece isto no país de Villa-Lobos; 
no país em que Camargo Guarnieri 
vive; em que trabalham um Edino 
Krieger, um Marlos Nobre. Traba-
lham, sim, mas como num espaço va-
zio, núma espécie de vácuo que lem-
bra outros vácuos brasileiros: nas fa-
culdades de ciências políticas e so-
ciais, especialmente em São Paulo e 

Belo Horizonte, onde se registraram 
desde 1968 tão numerosas mudanças 
e saídas. 

Mas sejamos justos: as ciências 
econômicas não sofreram tanto. São 
estudadas e discutidas com assiduida-
de redobrada. Mas são estudadas as-
sim como se estuda o Direito. Co-
mo? Sim, é isso mesmo. Não pode 
haver jurista propondo que no futuro 
Código Penal se exima da punição o 
homicídio ou o furto. Certos princí-
pios básicos informam a legislação vi-
gente e informarão a legislação futu-
ra. O estudo dos fatos e soluções eco-
nômicos no Brasil também tem de 
manter-se dentro dos limites de cer-
tos princípios básicos. Teorias que se 
baseiam em princípios diferentes -
sejam mesmo estudadas no mundo in-
teiro, na Europa, nos Estados Unidos 
etc. - não encontram vez no Brasil. 
Esse exclusivismo também atinge as 
ciências sociais e até a filosofia. 
Quanto a esta líltima: filósofos ofi-
cialmente reconhecidos como tais e 
como grandes pensadores são Miguel 
Reale, Djacir Menezes e Gustavo Cor-
ção. O resto é, conforme Shakespea-
re, silêncio. 

Os descontentes com esse estado 
de coisas costumam denunciar um 
grande responsável: a censura. Certa-
mente, a censura não é a amiga desin-
teressada da literatura, das artes, do 
teatro, do cinema; e tem aversão mar-
cada contra as ciências sociais. Mas 
muito mais forte que a censura afigu-
ra-se-me a auto-censura. E a auto-cen-
sura nem sempre se inspira no medo 
da censura. Seu motivo principal é o 
instinto de auto-conservação econô-
mica, que desaconselha os conflitos, 
preferindo às artes e ciências conf l i -^ , 
tuantes o comodismo e a apatia. Ale-^r 
garão, defendendo-se, "que isso já foi 
sempre no Brasil, onde só uma elite 
pouco numerosa cultivou a literatura, 
a arte e o resto". Pode ter sido assim. 
Mas agora, é a própria "elite" que 
despreza o que ha de melhor no 
Brasil e que corre atrás do último 
disco popular. O. panorama "Cultura 
1972" não foi muito bom Mas a cul-
pa é nossa. 

Zezéro X o fantasma da castração 
As linhas de força do cinema bra-

sileiro neste ano e que serão pro-
vavelmente reforçadas em 73, são 
bastante claras. São essencialmente 
duas: por um lado a predominância 
da problemática econômica e, por ou-
tro, o radical enfraquecimento de 
qualquer preocupação crítica em rela-
ção a sociedade brasileira. 

72 foi um ano de sucessos finan-
ceiros: os dois monstros sagrados são zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Independência ou morte e A viúva 
virgem, seguidos por Os machões, A 
difícil vida fácil, Quando as mulheres 
paqueram, etc. O sucesso isolado de 
um filme é sempre discutível em ter-
mos industriais: Independência ou 
morte é uma vitória de bilheteria, 
sem dúvida, mas nada indica que ele 
tenha afirmado valores comerciais 
com alguma permanência. O filme se 
valeu de um clima muito específico e 
de uma propaganda que envolveu o 
país inteiro, o que pode torná-lo um 
caso excepcional O sucesso do filme 
não implica que o gênero histórico se 
tenha tornado comercial no Brasil 
Na trilha deste sucesso, o mesmo pro-
dutor vai tentar repetir a façanha no 
ano que vem com um filme sobre os 
Bandeirantes. Este novo filme não go-
zará da propaganda do Sesquicente-
nário e então se perceberá se o gênero 
em si adquiriu, ou não, valor comer-
cial 

Já A viúva virgem se situa num 
quadro comercial diferente. Não se 
trata apenas do sucesso de um filme 
isolado, mas do caso mais bem suce-
dido dentro de um gênero que, en-
quanto tal, tem sucesso. Superficial-
mente, este gênero pode ser descrito 
como uma comédia colorida, erótica, 
ambientada em meio social de classe 
média alta. Sua dramaturgia obedece 
aos chavões do velho vaudeville, fa-
zendo reviver uma surrada matemáti-
ca de situações simétricas e quipro-
quós que giram em torno do adulté-
rio. No entanto parece que uma te-
mática específica está se desenhando: 
a grosso modo se poderia falar numa 
relação entre a mulher a ser conquis-
tada, de preferência virgem, e o con-
quistador às voltas com a impotência 
sexual O fantasma da castração paira 

sobre a comédia erótica. O tema está 
prsente não só em A viúva virgem, 
como em Lua-de-mel e amendoim, 
Gaudêncio, o centauro dos pampas. 
Os machões, Procura-se uma virgem, 
Cassi Jones o magnífico sedutor (a 
ser lançado em janeiro), etc., etc. O 
pederasta é um personagem tradicio-
nal da comédia cinematográfica brasi-
leira, do teatro rebolado, mas o re-
ceio da castração parece ser um tema 
novo, pelo menos com esta insistên-
cia. 

O único gênero que apresenta va-
lor comercial seguro (o que não impe-
de o fracasso de alguns filmes) é este 
tipo de comédia. Nada de original: 
sempre foi a comédia, na produção 
brasileira, que conquistou a adesão 
do público. É natural que os produto-
res invistam aí, estreitando o leque de 
variações da produção. O perigo é 
óbvio: no dia em que sucesso deste 
tipo de filme se enfraquecer, com que 
os produtores vão substituí-lo? Um 
dos critérios para avaliar a saúde eco-
nômica de uma cinematografia é a di-
versidade de seus gêneros. R. Farias 
parece ter entendido a necessidade 
dessa diversificação, atacando tam-
bém o filme infantil (As aventuras 
com o Tio Maneco), o filme de aven-
turas (realização de Christensen a ser 
lanaçada em 73). Mas essa diversifica-
ção deve se tornar 'uma norma na 
política das empresas, e tal política 
só está ao alcance de produtoras rela-
tivamente poderosas. Esta diversifica-
ção, na medida em que^ se tornar sis-
temática e criativa, será tambérn um 
índice da autonomia dos empresários 
brasileiros. De fato, o atual desenvol-
vimento da comédia erótica parece 
estar vinculado à exibição do filme 
estrangeiro no Brasil A indústria ci-
nematográfica brasileira é, embora 
tardiamente, uma indústria de substi-
tuição. Os produtores tentam elabo-
rar produtos que venham satisfazer os 
hábitos consumidores criados pelo 
produto estrangeiro. No caso, a co-
média brasileira tenta ocupar o lugar 
conquistado pela comédia italiana. 
Até o receio da castração, apesar de 
bastante relacionado com a cultura 
brasileira, pode ter encontrado na co-

Entre comédias 
eróticas com 

conquistadores 
ameaçados pela 

impotência, a história 
de Zezéro. Cinema em 
72. Por J.C. Bernardet 

média italiana o seu ponto de apoio 
embora de modo menos sistemática 
que no filme brasileiro, a castração e 
a impotência são temas de filmes co-
mo O transplante ou Um siciliano na 
Dinamarca. 

Um gênero em que fica patente o 
comportamento de indústria de subs-
tituição do cinema brasileiro é o fil-
me de aventuras,, que foi dominado 
durante vários anos pela figura do 
cangaceiro. Pelo visto, em 72, não se 
realizou nenhum filme com cangacei-
ros. ' Em contrapartida, adquiriu 
maior importância o bang-bang inspi-
rado no western italiano, particular-
mente no quadro da produção paulis-
ta (Ringo a caminho do inferno, Qua-
tro pistoleiros em fúria. Rogo a Deus 
e mando bala, etc.). E claro que a 
"necessidade" de imitar para substi-
tuir o produto estrangeiro eliminou o 
cangaceiro para aproximar os filmes 
do gênero estrangeiro que têm suces-
so no Brasil 

Tudo indica que a problemática 
econômica do cinema brasileiro se 
fortalecerá nos próximos meses. De 
fato, continuam sendo esperados os 
resultados do I Congresso da Indús-
tria Cinematográfica Brasileira, reali-
zado no Rio em outubro. Os relató-
rios devwao ser entregues brevemente 
à presidência do INC e é de se supor 
que alterações venham a ser feitas na 
legislação, no sentido de afirmar a se-
guiança econômica dos empresários. 
Faz parte também da lógica pensar 
que, na medida em que se tornar mais 
importante, o mercado cinematográ-
fico brasileiro passe a interessar o ca-

pital estrangeiro. Também lógico pen-
sar que, antes mesmo de terem con-
quistado o mercado interno, esta inci-
piente força econômica seja levada a 
se voltar para a exportação. 

Se procurarmos na produção des-
te ano alguma reflexão crítica sobre a 
situação brasileira, o momento pre-
sente, a cultura, a história, a política, 
a economia, então, é praticamente o 
vazio. André a cara e a coragem alude 
à dificuldade de um menor não quali-
ficado em se empregar; quando se'em-
prega, é um subemprego que não pos-
sibilita enfrentar as responsabilidades 
que acarreta a formaçao de uma fa-
mília. Encontramos principalmente 
Os inconfidentes e São Bernardo. Co-
mo tentativas de apreensões globais e 
críticas da sociedade brasileira num 
determinado momento, são os dois 
filmes mais importantes, aliás são os 
dois únicos filmes significativos, e 
dentro do contexto tornam-se quase 
manifestos: o cinema brasileinrconti-
nua a ter uma linha de investigação 
política. Mas dois filmes é pouco, 
tanto mais se se pensar que seus dire-
tores pertencem a geração de cineas-
tas que começaram sua carreira no 
fim da década de 50-início 60. Mar-
cam, juntamente com Como era gos-
toso o meu francês e A casa assassina-
da de 71, a permanência dos primei-
ros diretores do cinema novo. Mas, 
em 72, não se encontra nenhum filme 

faça evoluir as preocupações lan-
pelo "cinema marginal" dos 

anos 68-70. E, dentro deste tipo de 
preocupações, o que marca 72, é que 
não houve nenhuma estréia de dire-
tor, entre os filmes lançados em São 
Paulo. Não há dúvida que quem esti-
ver preocupado com o equilíbrio eco-
nômico considerará saudável a ausên-
cia de novos diretores contestatórios. 
De fato, o elevado índice de estreias 
que marcou os anos de 61 a 69 apro-
ximadamente (média de 10-12 es-
tréias anuais, tendo-se atingido 25), 
refletia uma fraqueza das estruturas 
econômicas e uma indiscutível anar-
quia na produção. A ausência de es-
tréias pode ser então tida como um 
fenômeno saneador. Mas é também 
indiscutível que o papel cultural que 

o cinema desenvolveu na década de 
60 não se deveu às estruturas econô-
micas, mas' sim à quantidade incrível 
de informações novas que chegavam 
ao cinema (mesmo se não atingiam 
um amplo público), e estas informa-
ções novas só eram possíveis em fun-
ção do acesso de estreantes ao filme 
de longa metragem. 

Zezéro 

Onde estão as inovações, onde o 
eventual sangue novo do cinema bra-
sileiro? Há quem queira vê-lo com-
pletamente fora dos circuitos comer-
ciais, no Super 8: De fato, o Super 8. 
apesar de sua limitação básica (não ha 
por enquanto no Brasil laboratório 

£ copie os filmes Super 8, limita-
a uma cópia original que não po-

de ser reproduzida), pela qualidade 
aue ele permite e o seu baixo custo, 
deveria possibilitar uma área de cria-
ção inviável no cinema comercial. Ju-
lia Pastrana, filmagem do espetáculo 
expressionista com o mesmo nome, 
só éxiste por causa do Super 8. É no 
Super 8 e não nas sala4 comerciais 
que Haroldo de Campos, por exem-
plo, vê a continuação do trabalho de 
Sganzerla e Bressane, nos filmes de 
Ivan Cardoso que seriam "uma festa 
antropofágica de linguagem". 

Então a maior novidade aparecida 
no cinema brasileiro este ano será cer-
tame mte um filme de 30 minutos, 
ainda inédito (35 mm - filmado com 
negative? vencido). A temática de 
Zezéro é quase exótica: o operário. 
Numa linguagem seca, o filme descre-
ve a situação de um servente de pe-
dreiro, cujo baixo salário é carcomido 
pela Loteria Esportiva e pelas presta-
ções. Zezéro traz uma informado no-
va para o cinema brasileiro, nào só 
pelo assunto e "à firmeza excepcional 
com que Candeias o tratou, mas por-
que a relação que'se estabelece entre 
o diretor e o personagem, entre o per-
sonagem e o espectador parece não 
ter nada de populista. E isto é uma 
novidade da maior importância. Tal-
vez aí esteja o início de um fenô-
meno novo. 
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O ano da lei de 
Newton depravada 
OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Decreto 477 é uma Lei de 

Newton depravada. Ao dizer is-
so, quando assumiu o Ministério da 
Educação, há dois anos, o general Jar-
bas Passarinho talvez ainda alimentas-
se esperanças de mudar o mundo -
ou, mais modestamente, mudar o cli-
ma que envolve a universidade desde 
que foi submetida, em 1969, a uma 
torrente de medidas restritivas. ( * ) 

Com o passar do tempo, o Minis-
tro deve ter-se convencido de que 
criar imagens literárias € realmente 
muito mais fácil do que colocar espe-
ranças em prática, sobretudo quando 
se intrometem como no caso do 477 
no delicado rol de assuntos de segu-
rança nacionaL Desculpada a imperti-
nência, apague-se tudo com borracha 
e esqueça-se. 

Impertinente ou não, entretanto, 
o reconhecimento do Ministro da 
Educarão de que a conduta universi-
tária e regida hoje em dia por uma 
Lei de Newton depravada dispensa 
qualquer sutileza na descrição da 
atmosfera estudantil. -Em 1972, os 
universitários continuaram pagando, 
com juros e correção monetaria, as 
brigas compradas em 1968. 

De resto, para quem se interessa 
por exercícios de crítica construtiva, 
talvez seja divertido pescar novidades 

|surgidas a partir da atual normalidade 
"consentida, com a paralização das 
hostilidades mais ostensivas. Como 
em todas as áreas do país, também na 
universidade, o prazo de carência de-
masiado longo, vai acostumando, 
mesmo os menos adaptáveis, com as 
pesadas prestações. Assim, o que há 
de novo nestes últimos dois anos de 
vida universitária deve-se creditar exa-
tamente a esta aclimatação as novas e 
difíceis condições impostas. O medo 
— instituição mais marcante do djfícil 
e decisivo ano de 1970 - cedeu lugar 
à simples indiferença, e, em alguns ca-
sos, ao que se pode chamar nesta al-
tura dos acontecimentos, de bravas 
atitudes reivindicatórias. 

Atendo-se aos instrumentos legis-
lativos de âmbito exclusivamente uni-
versitário, uma das principais razões 
da citada mudança de tempos piores 
para tempos menos ruins, está no fim 
das prerrogativas concedidas às uni-
versidades para a aplicação do Decre-
to 477. Desde o ano passado, todos 
os processos envolvendo estudantes 
nas teias do Decreto, são submetidos 
ao arbítrio final do Ministério da 
Educação. Desta forma, impediram-se 
inúmeras ameaças de aplicação da lei, 
lançada para conter as atividades 
politico-estudantis, contra insólitos 
crimes como mau comportamento 
em sala ou briga na hora do recreio. 

Ainda assim, a distância que sepa-
ra uma universidade de outra, quanto 
ao maior ou menor rigor na fiscali-
zação da vida estudantil, é extrema-
mente elástica. Tomem-se, como 
exemplo, os dois maiores centros uni-
versitários do país, coincidentemente 
os mais visados na carga pesada de 
punições de três anos atrás: a Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro e a 
Universidade de São Paulo. Na pri-
meira, todos os diretórios acadêmicos 
permanecem fechados e as atividades 
extracurriculares se concentram nas 
"atléticas", em joguinhos de ping-
pong, onde os estudantes descarre-
gam seu espírito olímpico. Na Uni-
versidade de São Paulo, por outro la-
do, os centros acadêmicos, em sua 
maioria, sobreviveram ou foram rea-
bertos e se permitem novamente ini-
ciativas como a defesa do ensino su-
perior gratuito ou o combate à Refor-
ma Universitária. Detenções eventuais 
de seus membros ocorridas em 1972 
aparentemente não arrefereceram os 
ânimos, pessimamente regenerados 
no'sagrado dia das eleições por votos 

los para chapas únicas, 
outras universidades do país 

acompanham no essencial o clima das 
duas irmãs mais velhas, distinguindo-
se em aspectos secundários segundo o 
maior ou menor dose de liberalismo 
de seus respectivos reitores ou mesmo 
dos escalões mais baixos. Uns, exces-
sivamente zelosos, chegam a proibir 
shows musicais ou conferências, co-
mo é o caso do latinista Vandick 
Londres da Nóbrega, velho diretor do 
Colégio Pedro II, do Rio, que empu-
nhando o fatídico 477, desautorizou 
uma apresentação com Chico Buar-

Um povo ou uma curva 

Os universitários 
continuaram pagando 
com juros e correção 

monetária, as 
brigas compradas 

em 1968. 
Por Bernardo Mendonça. 
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i% 
que de Hollanda e uma mesa redonda 
sobre modernismo, recentemente, 
programadas pela Faculdade de Hu-
manidades. Outros, provavelmente 
ainda nostálgicos do liberalismo, in-
vestem na decoração do centro acadê-
mico de sua escola - atapetando-o, 
instalando aparelhos telefônicos e 
prometendo para breve a seus atuais 
ocupantes requintes como aparelhos 
de ar condicionado - a exemplo do 
diretor da Faculdade de Direito do 
Largo de São Francisco, em São 
Paulo. 

No saldo final, à disposição dos 
espíritos positivos, fica a constatação 
de que está voltando, timidamente 
como manda o rigor da moda, a velha 
mania dos estudantes de reclamarem 
seus direitos, incentivados por igual-
mente velhos problemas do ensino. 
No ano que acaba de passar, porém o 
principal arsenal de munições foi for-
necido por uma das vigas mestras da 
recynte e inacabada Reforma Univer-
sitária, iniciada em 1968, durante o 
Governo Costa e Silva. Ela dividiu o 
curso universitário em três grandes ci-
cios: um primeiro, ou ciclo básico, 
um segundo, o ciclo profissional e o 
pós-graduação. Antes de entrar para 
um curso específico, iniciando a fase 
realmente profissionalizante, o aluno, 
depois de aprovado no vestibular, 
passa por uma etapa inicial, o básico, 
onde recebe aulas idênticas aos dos 
colegas de cursos incluídos em sua 
área de conhecimento (seja ciências 
humanas, seja ciências exatas, seja 
ciências biologicas ou letras e artes). 

Pretende-se com isso - segundo 
os autores da Reforma - recuperar as 
falhas do ensino médio, orientar na 
escolha de carreiras e acelerar a 
ambientação do estudante às exigên-
cias do ensino em nível universitário. 

Ocorre, no entanto, que ao im-
plantar a medida algumas universida-
des, não levaram em conta em seus 
vestibulares, o grau de preferência 
por cada curso. Assim, o eido básico 
acabou gerando dentro da universida-
de um novo vestibular disputado por 
alunos aprovados nos vestibulares 
mas não classificados em seus cursos 
prediletos e, com ele, o que o Minis-
tro Jarbas Passarinho chamou, com 
absoluta justeza, de "excedente inter-
no" 

Além disso, o balanço da vida uni-
versitária no ano recem-findo, não 
pende nem para cima nem para bai-
xo, nem para a direita nem para a 
esquerda. O empurrão necessário que 
o movimente fica na dependência de 
ventos inesperados e, dessa forma, fo-
ra das expectativas. 

• Decreto 477, lançado em 1969, 
durante o Governo Costa e Silva, pu-
ne com expulsão da universidade e 
suspensão por três anos de matrícula 
em qualquer escola superior do país, 
o estudante envolvido em ativiaad 
subversivas. 

ides 

Sábio é quem consegue manter a 

serenidade da linguagem. Sábio 
era aquele economista da Sudene, 
que, ao analisar quase dez anos de ati-
vidades do órgão, dizia singelamente 
que, "mantidos os atuais índices de 
expansão, as curvas de crescimento 
da oferta de mão-de-obra e de oferta 
de emprego vão encontrar-se daqui a 
sessenta anos". (1). 

Candidamente, o economista dizia 
apenas que o subemprego e o desem-
prego continuavam a crescer no Nor-
deste. Que o aumento na oferta de 
empregos, criado pela indústria im-
plantada na região, era insuficiente 
até mesmo para dar ocupação às no-
vas legiões de nordestinos que chega-
vam à idade de trabalhar - e que isso 
somente começaria a acontecer den-
tro de sessenta anos. Candidamente, 
assim, o economista traçava o destino 
das centenas de milhares de nordesti-
nos desempregados ou subemprega-
dos — já que previa, para daqui a seis 
décadas, apenas a capacidade de dar 
ocupação aos novos contingentes de 
mão-de-obra - mas não de absorver 
todos os marginalizados ao longo des-
ses sessenta anos. O economista con-
denava à miséria duas gerações de Se-
verinos — os que morrem aos trinta 
anos, ignorados pelas estatísticas que 
falam do rápido desenvolvimento do 
Nordeste. 

As estatísticas que falam dos êxi-
tos obtidos pelo Brasil este ano estão 
aí. Pode-se encarar seu brilho com se-
renidade, admitir que o PIB cresceu 
10 por cento, que o Brasil ganhou 
destaque mundial, pelas oportunida-
des de negócios que oferece. Aceitan-
do-se que o país hoje já faz até parte 
do Clube dos Vinte, pode-se esperar 
que, em 1973, ele passe a encarar al-
guns de seus problemas com maior 
tranqüilidade. Abandone a corrida 
atrás de estatísticas, e tome fôlego 
para escolher o que e melhor para seu 
povo. 

Tudo de primeira 

Talvez por vícios antigos, costu-
ma-se discutir as distorções do pro-
cesso brasileiro de desenvolvimento 
apontando-se como suas vítimas, ex-
clusivamente, os marginalizados, os 
miseráveis da sórdida vida traçada por 
um salário-mínimo - ou menos. 
Realmente, o preço do desenvolvi-
mento tem sido sentido - desnecessa-
riamente - por eles, até o momento. 
Diz-se também que uma política eco-
nômica como a brasileira (baseada na 
concentração de renda, na riqueza de 
poucos) continuara recolhendo seus 
êxitos estatísticos porque ela funcio-
na satisfatoriamente para as classes de 
renda média. Nessa situação, o deba-
te, em torno dos marginalizados é su-
focado pela banda da máquina de 
propaganda do meu-ufanismo. Não é 
verdade, porém, que apenas os margi-
nalizados devam preocupar-se com o 
"custo social" do desenvolvimento. 
Mesmo sem o perceber, a nação intei-
ra arca com ele, e vai arcar, em maior 
escala, no futuro. 

• Urbanização - Na explosão das 
cidades, aponta-se o problema de mo-
radia, saúde e subnutrição das po-
populações marginais. Lógico que as 
classes de renda média estão-se ralan-
do com o problema. Mas essas classes 
poderão continuar ignorando que em 
São Paulo - como exemplo - houve 
em 1972 um aumento de 43 por cen-
to nos acidentes de trânsito com víti-
mas? Que esses acidentes montaram 
a 28.000 somente no caso da capital 
paulista, com aumento de 78%, em 
relação a 1971, em outubro, e de 
63% em novembro? Não se justifique 
ser esse o preço do proeresso: nos Es-
tados Unidos, para cada 10.000 car-
ros, o índice de mortes é de 5,4 por 
ano, e, no Brasil, sobe a 33 — o nível 
mais elevado do mundo. É um pro-
blema brasileiro, resultante do cresci-
mento indisciplinado das cidades -
que traz em si outros problemas so-
bre os quais todo mundo hoje fala, 
por modismo. Mas sobre os quais to-
do mundo cala, por comodismo. 

O crescimento indisciplinado das 
cidades é resultante sobretudo do 
mau tratamento dado à agricultura, 
provocando o êxodo rural. Ele resul-
ta, também, da omissão dos arquite-
tos brasileiros - e das demais catego-
rias que poderiam levantar o proble-
ma. 

Quando o BNH - Banco Nacional 
da Habitação intensificou suas ativi-

As brilhantes 
estatísticas sobre a 

expansão da economia 
brasileira fascinam 

a classe média. 
Até quando? 

Por Aloysio Biondi 
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dades, em 1967, o Plano Habitacional 
tinha um objetivo bem definido. Não 
era, como muitos pensam, "dar mora-
dia aos brasileiros". Sua finalidade 
era reanimar a indústria de constru-
ção para que essa colocasse encomen-
das de materiais junto às indústrias 
fornecedoras. Ao mesmo tempo, ela 
deveria absorver parcela considerável 
de mão-de-obra não qualificada -
dando-lhe emprego, renda, e, por 
conseguinte, capacidade de consumir 
produtos de outros setores. Por que 
essa preocupação? Em princípios de 
1967, a economia brasileira enfrenta-
va séria recessão - e escolheu-se a in-
dústria de construção como o "mo-
tor" que daria partida para a recupe-
ração de outros setores. Na época, 
foi, assim, inútil apontar que os re-
cursos que o BNH destinava à exe-
cução de projetos discutíveis seriam 
melhor aproveitados se, antes, hou-
vesse um planejamento para o cresci-
mento das cidades. Um planejamento 
que evitasse o crescimento exagerado 
das metrópoles, que previsse a des-
centralização industrial, que criasse 
poios de desenvolvimento no interior 
- e que fosse complementado por 
uma política agrícola que fixasse as 
populações rurais. Esse planejamento 
não existiu, na época, porque dizia-se 

Para o PIB crescer, 
tanto faz construir 
um apartamento de 

750 mil quanto 
50 casas de 15,0 
mil cruzeiros. A 

especulação é um bem. 

ser preciso construir a todo vapor. 
Hoje, é diferente. E, no entanto, os 
problemas continuam intocados. Já 
se fala, é fato, em disciplinar o cresci-
mento urbano. Mas, enquanto isso, 
fábricas são instaladas às margens do 
Tietê, em plena cidade de São Paulo, 
em faixas antes reservadas para a for-
mação de parques, os "puimoes-ver-
des da cidade (note-se que os terre-
nos à margem do rio geralmente per-
tencem à Prefeitura paulistana, que 
os 'cedeu em "comodato", por deze-
nas de anos, para a instalaçao de em-
presas e indústrias). Enquanto isso, no 
Rio, há silêncio total - inclusive da 
imprensa, com raras exceções - em 
torno da especulação imobiliária em 
bairros ainda não-densamente povoa-
dos. Por trás da tolerância para com 
essas distorções, está, como sempre, a 
política de crescer a qualquer preço 
- e a política de concentração de 
renda. E sabido que, no Rio, as ven-
das de imóveis caíram verticalmente 
em todas as zonas, à exceção dos 
bairros luxuosos da Zona Sul, onde 
vão surgindo os apartamentos entre 
300 e 800 mil cruzeiros. Disciplinar 
as construções, evitar a especulação 
seria reduzir o faturamento das imo-
biliárias - e emagrecer as estatísticas 

(é fácil entender que quando se cons-
trói um apartamento de 750 mil, o 
PIB crescezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tanto quanto quando se 
constroem 50 casas de 15.000 cruzei-
ros, que também somam 750 mil cru-
zeiros, em conjunto). 

• Industrialização - não é por 
acaso que em toda família moradora 
na capital paulista há uma ou duas 
crianças com bronquite. A poluição 
atmosférica vai atingindo níveis incrí-
veis - pela destruição das áreas ver-
des (tragadas pela especulação), pela 
concentração industrial (resultante da 
falta de planejamento urbano), pelo 
crescimento da frota de carros. Por 
trás, ainda, a filosofia de instalar in-
dústrias a qualquer preço: uma gran-
de petroquímica instalada na Baixada 
Santista, que está poluindo toda a re-
gião, fora vetada, quando em projeto^ 
por um órgão especial de combate a 
poluição. No interior, se a poluição 
atmosférica não é tão grave, há a po-
luição dos rios, com o lançamento de 
substâncias químicas e resíduos em 
suas águas. E há a destruição das ma-
tas, por siderúrgicas que ainda usam 
carvão vegetal extraído das matas da 
Serra do Mar. 

A "industrialização a qualquer 
preço", que começa a ser contestada 
em termos de defesa do consumidor, 
continua a oferecer lances pitorescos 
ao leitor de jornais. É infalível que 
certos órgãos da grande imprensa 
aplaudam autoridades que investem 
contra os biscateiros que vendem "es-
petinhos" nas ruas, ou baianas que 
negociem suas cocadas. No entanto, 
um alimento de produção caseira é -
como norma - bem mais inofensivo 
que os produtos fabricados em luxuo-
sas fábricas. Nestas, não há "contato 
manual", mas há os corantes para dar 
cor ao macarrão e aos doces, os xaro-
pes artificiais dos refrescos, os prepa-
rados químicos para "conservação" 
das carnes enlatadas e assim por dian-
te. Para não falar no repulsivo leite — 
repulsivo no cheiro e no gosto - for-
necido pelas grandes usinas, no Rio e 
em São Paulo (principalmente). 

• Reflorestamento - quando não 
é a seca, são as inundações; quando 
não são as inundações, e a seca - "o 
tempo mudou, esta louco". Nem uma 
coisa, nem outra. As condições de cli-
ma - isto é, o tempo - mudam prin-
cipalmente em função das modifica-
ções que o homem faz no meio-am-
biente. O desmatamento, principal-
mente, torna completamente irregu-
lar o regime de chuvas - como efeito 
direto. Como efeito indireto, têm-se 
as conseqüências das chuvas: o solo 
nu, não recoberto de árvores, entra 
em erosão, dando margem aos desmo-
ronamentos, e às inundações (as ter-
ras trazidas pelas enxurradas deposi-
tam-se nos fundos dos rios, ou alte-
ram seu curso; além disso, as próprias 
enxurradas, ao encontrarem terra 
nua, correm com uma liberdade que 
não têm em áreas cobertas pelas ma-
tas, e precipitam-se rapidamente nos 
rios, superando sua capacidade de va-
zão, e fazendo-os transbordar). O 
Brasil adota uma política - é assim 
chamada - de incentivos ao reflores-
tamento. Mas o desmatamento conti-
nua, mesmo em áreas quase totalmen-
te devastadas, por falta absoluta de 
fiscalização. A filosofia dominante é 
a de sempre: "reflorestar é um negó-
cio lucrativo" - e, por isso, dos bi-
lhões dedicados ao setor, não se reser-
va uma parcela, de 1 por cento que 
fosse, para enfrentar imediatamente o 
problema, com a formação, inclusive, 
dos Conselhos Municipais de prote-
ção à flora, previstos em legislação. 
Ponto ainda mais importante do pon-
to de vista da ecologia, da preserva-
ção do meio-ambiente: (k nada adian-
tam os gigantescos projewj^lores tais 
concentrados em meia dúzia de re-

É preciso dar pelo menos 15 a 
de cobertura florestal a áreas de-

vastadas. E está aí o Vale do Paraíba, 
completamente pelado e em desagre-
gação, a mostrar que nada se faz nes-
se sentido, preferindo-se fazer propa-
ganda dos "milhões de árvores planta-
das" - para corte e utilização como 
matéria-prima. E aí está a ocupação 
da Amazônia a toque de caixa - por 
motivos compreensíveis - que a esta 
altura pede uma revisão: estuco? re-
centes mostram que apenas * 
terras ao longo da Transam^ \ 
são férteis, contra 86,4% "pouco íér-
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teis", confirmando-se o risco de rápi-
da deserteelização da região ( t40 Esta-
do de São Paulo", 10 de dezembro de 
1972, com base em estudos realiza-
dos sob patrocínio do próprio PIN -
Plano de Integração Nacional, respon-
sável pela construção da Transamazô-
nica). 

• Alimentação - as "safras-mons-
tro" as "maiores de todos os tem-
pos", que nunca se confirmam, talvez 
tenham uma explicação no terreno de 
preços. De janeiro de 1971 a agosto 
de 1972, os agricultores paulistas vi-
ram os preços pagos pelos seus produ-
tos crescerem sempre menos do que 
os preços que eles pagam pelos pro-
dutos de que precisam para produzir 
(O Estado de São Paulo, 17/12/72). 
E há, ainda, a política de conceder 
baixos preços mínimos aos produtos 
para os quais há estoques, de um ano 
para outro, a fim de desestimular o 
plantio. A criação do Instituto Nacio-
nal de Alimentação, a ser implantado 
este ano, é uma oportunidade para re-
ver a filosofia atual: em lugar de 
"controlar" a produção, como agora, 
pode-se pensar em aumentar o consu-
mo - inclusive subsidiando a compra 
de alimentos pelas classes de renda 
mais baixa. A agricultura teria assim 
uma base segura para crescer - evitan-
do-se o êxodo rural, e por extensão, 
o inchaço das cidades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Chile: a i n f l a ç ã o di ferente 

A questão dos 
'excedentes" nas 

Universidades 
cedeu lugar ao 
problema das 
faculdades de 

fim-de-semana. 

• Educação - do problema de 
excedentes, passou-se para o proble-
ma das faculdades de fim-de-semana, 
na expressão saborosa do Estado de 
São Paulo. As estatísticas engorda-
ram, mas a qualidade do ensino se de-
bilitou - como minguou também o 
mercado de trabalho para várias pro-
fissões, ante as bateladas de universi-
tários que vão-se formando. 

• Saúde - há as denúncias contra 
a qualidade da assistência médica (no 
Rio, os médicos protestaram oficial-
mente contra a contratação exclusiva 
de estudantes de Medicina, pelas ca-
sas de saúde particulares, para meno-
res gastos com salários, e maiores lu-
cros com os doentes). E há as queixas 
contra o custo proibitivo da assistên-
cia médica. Mas é no campo da medi-
cina preventiva que os problemas pa-
recem agravar-se — ou estão emergin-
do: surtos de varíola, meningite ou 
febre amerela, mesmo em grandes 
centros (as duas primeiras) ou aumen-
to da mortalidade infantil não são 
acidentais. Demonstram a falta de 
medicina preventiva. 

Balanço final 

A década de 50 e metade da déca-
da de 60 esmagaram os países subde-
senvolvidos, entre eles o Brasil, que 
dependiam da exportação de produ-
tos primários para obterem divisas pa-
ra a importação de máquinas c im-
plantar sua indústria. Os preços dos 
produtos primários caíam, no merca-
do mundial. Havia excedentes, nos 
países produtores. E os países hoje 
industrializados mal saíam da guerra, 
empenhavam-se na sua reconstrução 
- compravam então máquinas e equi-
pamentos. Sua população de pouco 
dispunha para consumir: tudo era 
poupado para investir. Hoje, o merca-
do mundial c outro. A prosperidade, 
a intensa atividade econômica dos 
países industrializados da Europa c 
do Japão, na Ásia, abre mercados pa-
ra a carne, as frutas, os sucos, a ma-
deira, os minérios, os calçados, o açú-
car c matérias-primas cm geral. Não 
há "milagre" no processo brasileiro 
de desenvolvimento nos últimos anos: 
há circunstâncias mundiais pesando 
na balança. Por isso mesmo, não há 
necessidade de sacrificar o presente 

m'lhÕcs de brasileiros, e sacar con-
uturo do povo brasileiro, - in-
atraves da dependência exccs-
capital estrangeiro - no altar 

do ,so deus do "preço do desenvol-
to". 

O governo expropria 
empresas mas paga 

indenizações, 
entregando poder 
aquisitivo a uma 

classe cujo lema é 
'quanto pior, melhor' 

Ovisitante que chega a Santiago, 
quase a qualquer hora do dia ou 

da noite, testemunha um espetáculo 
incomum, principalmente no centro 
da cidade: os bares e restaurantes da 
Alameda se encontram repletos, ao 
redor dos balcões fazem-se verdadei-
ras filas. Os ônibus andam em geral 
cheíssimos e quase nâo se encontram 
táxis desocupados. São sinais inequí-
vocos de uma febre de consumo, que 
nem sempre encontra bens e serviços 
aptos a saciá-la. Muito caracteristica-
mente, a partir das 11 horas da noite 
não se encontra uma gota de refrige-
rante em muitos bares da Alameda. 

A um observador desatento, o 
Chile pode parecer à beira de um co-
lapso inflacionário. O custo de vida 
tinha subido de 114,3% nos 12 meses 
anteriores a setembro deste ano. Para 
quem se lembra de uma situação apa-
rentemente análoga, pela qual passa-
mos entre 1963 e 1965, vem logo à 
memória o modo como a inflação 
brasileira foi jugulada: congelamento 
salarial, restrições ao crédito, eleva-
ção de tributos etc. e suas conseqüên-
cias para o conjunto da economia: re-
cessões, aumento do desemprego, das 
falências etc. etc. Seria um erro, no 
entanto, estabelecer muitas analogias 
entre o Chile atualmente e experiên-
cias passadas recentes do Brasil ou de 
outros países latino-americanos. A in-
flação chilena é diferente, quanto à 
sua origem, quanto aos seus mecanis-
mos de propagação e, principalmente, 
quanto às formas como está sendo 
combatida. 

Desabasteci mento 

Com a subida ao poder, em fins 
de 1970, do novo governo, formado 
por uma coligação de partidos de es-
querda, iniciou-se a execução de um 
amplo programa econômico: redistri-
buição progressiva da renda, naciona-
lização de uma grande faixa de ativi-
dades, desde a grande mineração do 
cobre (principal produto de exporta-
ção) ate o sistema bancário, parte do 
comércio atacadista e da indústria e 
aceleração da reforma agrária, inicia-
da no governo anterior. A redistribui-
ção da renda se fez principalmente 
mediante elevações mais fortes dos 
salários menores, sobretudo do salá-
rio mínimo, ^ue passou de 12 para 
20 escudos diários. Ao mesmo tempo 
se impôs um severo controle aos pre-
ços, que foram em grande parte con-
gelados. A estratégia do governo visa-
va induzir as empresas a aproveitar a 
capacidade ociosa, aumentando o em-
prego e expandindo a produção, de 
modo que a elevação da demanda de 
consumo fosse enfrentada por um au-
mento correspondente de produção. 

Em 1971, esta política foi coroa-
da de pleno sucesso: o Produto Inter-
no Bruto, que tinha crescido menos 
de 1% em 1970, cresceu 8,5%, desta-
cando-se o crescimento da Indústria 
(14,8%) e da Construção (12,2%); 
quanto à redistribuição da renda, ve-
rificou-se um significativo aumento 
da participação dos assalariados no 
produto, de 45% em 1970 para 52% 
em 1971. E naturalmente, o níve! de 
emprego elevou-se fortemente, tendo 
sido criados, em 1971, 194.000 no-
vos lugares de trabalho, o que explica 
a queda do desemprego de 7,2% da 
torça de trabalho cm dezembro de 
1970 para 3,9% cm dezembro de 
1971. Ao "mesmo tempo, a inflação 
aue fora de 34,9'/< cm 1970 caiu para 
22,1% cm 1971, considerando-se o 
índice de Preços ao Consumidor. 

Apesar do desempenho cxccicntc 
da economia, já no segundo semestre 
do ano passado (1971) começam a 
aparecer os primeiros sintomas do 
que no Chile chamam de "desabaste-
cimcnto". A súbita elevação do con-
sumo de certos artigos provoca sua fal-
ta. De repente, não se encontra em 
lugar algum papel higiênico. Quando 
o abastecimento deste produto se 

normaliza, é a vez dos cigarros. E as-
am, de forma intermitente e tempo-
rária, um ou outro produto desapare-
ce do mercado. É possível que-a pro-
funda reorganização de amplos seto-
res da produção e da distribuição, 
provocada pelas nacionalizações, te-
nha também contribuído para que 
surgissem interrupções temporárias 
no fluxo de abastecimento. Seja co-
mo for, o "desabastecimento" se tor-
na cada vez mais freqüente e, ao lon-
go do primeiro semestre deste ano 
(1972), se agrava. 

Dá-se, então, todo um processo de 
causação circular e acumulativa. Os 
consumidores, dotados de abundante 
poder aquisitivo, sem condições para 
adquirir sempre o que desejam, entre-
gam-se à formação de estoques parti-
culares de artigos que tinham escas-
seado. Assim, quando, por exemplo, 
volta a haver cigarros, todo mundo, 
em vez de comprar a quantidade ha-
bitual, adquire reservas parà novos 
períodos de eventual "desabasteci-
mento". É claro que este aumento 
anormal da demanda prolonga a es-
cassez. Mesmo quando a indústria 
consegue expandir a oferta de cigar-
ros, eles tornam rapidamente a desa-
parecer. Desta maneira, na medida 
em que os consumidores se habituam 
a armazenar bens não perecíveis - de 
sabonetes a artigos texteis - o "desa-
bastecimento" se prolonga e se agra-
va. O círculo vicioso da uma nova 
volta quando especuladores percebem 
que, por ocasião da falta de determi-
nados artigos de primeira necessida-
de, os consumidores se dispõem a pa-
gar preços muito mais elevados que 
os fixados oficialmente. Torna-se en-
tão uma operação extremamente lu-
crativa açambarcar determinados arti-
gos, provocando artificialmente sua 
escassez, para vendê-los no mercado 
negro. Agora o "desabastecimento'" 
surge e se prolonga como resultado 
de manobras especulativas, que criam 
e aumentam mercados paralelos, nu-
ma operação que se caracteriza como 
uma clara sabotagem à política eco-
nômica do governo. 

O aparecimento do mercado ne-
gro se explica também pela política 
excessivamente liberal de emissões, 
praticada pelo governo. Em 1971, o 
volume de meios de pagamento ex-
pandiu-se 116%. Como conseqüência, 
houve ampla expansão do poder aqui-
sitivo dos consumidores em geral, tor-
nando-os propensos a aceitar os pre-
ços extorsivos do mercado negro. Es-
ta gigantesca expansão dos meios de 
pagamento não foi, porém, uma mera 
liberalidade do governo, mas a respos-
ta à chamada "campanha do terror 
econômico", que foi desencadeada 
desde o fim de 1970 (antes mesmo da 
posse de Allende) e que consistia na 
retirada maciça de depósitos dos 
bancos e do sistema de poupança. Es-
tá havendo, desde então, uma séria 
fuga de capitais do Chile, o que se 
reflete na taxa absurdamente elevada 
do escudo no câmbio negro. Qual-
quer visitante estrangeiro, no Chile, é 
insistentemente abordado para ven-
der seus dólares a 250 ou 300 es-
cudos, quando a taxa oficial é de 46 
escudos por dólar. As emissões fo-
ram, em parte pelo menos, necessá-
rias para que o esforço de reativação 
da economia não fosse estrangulado 
por falta de crédito. 

Exáminando-se o conjunto da si-
tuação econômica do Chile, é fácil de 
ver que muitas de suas características 
decorrem da verdadeira guerra econô-
mica que se trava entre o governo e as 
classes possuidoras. O governo expro-
pria empresas, mas paga indenizações, 
e ítregando poder aquisitivo a um se-
tor da sociedade cujas esperanças de 
volta a uma posição dominante se ci-
fram no "quanto pior, melhor'. As 
classes possuidoras continuam possui-
doras embora não mais de ativos imo-
bilizados mas de recursos líquidos. 
Usam-nos, então, para comprar dóla-
res (muito úteis no caso de uma reti-
rada para o exterior) ou para espe-
cular no mercado negro. O governo 
enfrenta a sangria de recursos líqui-
dos (moeda), expandindo as emis-
sões, o que naturalmente eleva o po-
der aquisitivo de todos os consumido-
res, tornando-os mais exigentes cm 
suas demandas e menos resistentes 
aos apelos do mercado negro. 

Lm meados deste ano, o governo 
verificou que sua política de conten-
ção dos preços havia sido derrotada. 

Os aumentos de salários, concedidos 
tendo em vista a redistribuição da 
renda, estavam sendo anulados pelo 
fato de que os trabalhadores não po-
diam deixar de se abastecer no merca-
do negro. Urgia retornar a ofensiva, o 
que foi feito mediante um reajusta-
mento maciço dos preços oficiais e, 
ao mesmo tempo, dos salários. Desta 
maneira reequilibrava-se o orçamento 
doméstico dos trabalhadores e o or-
çamento financeiro das empresas na-
cionalizadas, ao mesmo tempo que a 
desvalorização interna do escudo "es-
terilizava", por assim dizer, uma par-
te do poder aquisitivo sobrante, cau-
sado pelo excesso dvutsrponmlihgfedcbaUTSRQONMLJIHGEDCBA Í  emissões. Ao 
mesmo tempo, inici« i-se (desde fins 
de 1971) uma séria * íensiva contra o 
mercado negro, mediante o estabele-
cimento das Juntas de Abastecimento 
e Controle de Preços (JAP), órgãos 
locais, compostos por representantes 
de Juntas de Vizinhos, Centros de 
Mães, Sindicatos, Clubes etc., além 
dos pequenos comerciantes organiza-
dos. Estas Juntas dependem de comi-
tês comunais coordenadores e têm 
por finalidade assegurar que os pe-
quenos comerciantes sejam adequada-
mente abastecidos, evitar o açambar-
camento, a especulação de preços etc. 

Pode-se distinguir, portanto, duas 
fases na atual inflação chilena. Uma, 
que se estende dos fins de 1970 até 
meados deste ano, em que o controle 
oficial dos preços funcionou inicial-
mente, até que o círculo vicioso de 
"desabastecimento", estocamento 
particular e mercado negro lhe reti-
rasse grande parte da efetividade. Es-
ta poderia ser chamada uma fase de 
inflação reprimida. Já de agosto em 
diante, os reajustamentos oficiais de 
preços e salários por assim dizer "li-
beraram" a inflação. Como sempre 
acontece, nestes casos, os reajusta-
mentos dos preços não foram idên-
ticos para todas as mercadorias. Os 
preços de artigos considerados de lu-
xo, como os automóveis, por exem-
plo, sofreram aumentos muito maio-
res que os artigos de primeira necessi-
dade ou de consumo popular. Desta 
maneira, o governo utiliza a estrutura 
de preços para implementar sua polí-
tica de redistribuição de renda. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"El Paro" 
As medidas c contramedidas aca-

baram exasperando os ânimos, apro-
fundando as tensões sociais, o que le-
vou a uma verdadeira rebelião das 
classes possuidoras contra o governo, 
em outubro último. Como todos sa-
bem, o conflito iniciou-se com um 
"lock-out" dos empresários do trans-
porte rodoviário, ao qual aderiu o co-
mércio varejista, havendo simultânea-
mente greves de solidariedade de ca-
tegorias profissionais universitárias, 
como os médicos e os engenheiros 
das ferrovias. "El Paro" de outubro, 
como o movimento se tornou conhe-
cido no Chile, pode ser interpretado 
como protesto contra uma política 
de redistribuição da renda (e do po-
der político) por parte dos prejudica-
dos por ela. O fato é que o "paro" 
acarretou uma mudança qualitativa 
no processo político chileno. A pola-
rização das classes sociais antagônicas 
aumentou muito. A grande burguesia 
conseguiu unir atrás de si amplos se-
tores da dasse média e da pequena 
burguesia, embora muitos destes seto-
res tenham sido beneficiados, até ago-
ra, pela política econômica do gover-
no. É o caso do comercio varejista, 
cujo movimento aumcntou*fortcmcn-
te graças à elevação da demanda de 
consumo. Mas, enquanto o pequeno 
comércio se levantou solidário com o 
grande capital, o conjunto dos assala-
riados (exceto algumas categorias uni-
versitárias) assumiu, em bloco, uma 
posição contrária ao "paro". As ten-
tativas do patronato de paralisar a in-
dústria fracassaram completamente. 
Às ofertas dos patrões de duas sema-
nas pagas cm casa, os operários res-
ponderam com a decisão de manter 
as empresas cm atividade. Onde a in-
sistência dos empregadores foi maior 
no sentido de paralisar a produção, 
houve a ocupação das empresas ptelos 
trabalhadores. 

É claro que o "paro" generalizou 
o "desabastecimento", exacerbando 
as tensões inflacionárias. Mas, na luta 
contra os efeitos do "lock-out", 
criou-se uma rede de abastecimento 
paralela ao comercio cm greve, na 
qual as JAP tiveram papel de desta-

Paul Singer 

que. No final, houve um reforço da 
mobilização popular na luta contra o 
mercado negro, o que abre novas 
perspectivas para o combate à infla-
ção. No fundo, trata-se de saber se é 
possível um controle eficaz de preços 
por parte dos próprios consumidores 
organizados, numa situação em que a 
penúria do supérfluo tende a se acen-
tuar, embora o abastecimento dos ar-
tigos essenciais esteja assegurado. O 
futuro da inflação chilena dependerá, 
portanto, menos da política econômi-
ca do governo (que, é de se esperar, 
não mudará quanto aos seus objeti-
vos, nos próximos 3 anos) mas do 
grau de organização e participação 
popular numa campanha que, pelas 
suas implicações, tende a ultrapassar 
o campo do mero abastecimento, 
abrindo perspectivas da instituição de 
um controle social da produção e da 
distribuição. 

Inflação política 

No final de contas, a evolução do 
processo inflacionário chileno depen-
derá sobretudo do crescimento da 
oferta interna e externa de bens e ser-
viços. Se a oferta crescer num ritmo 
adequado, o problema de como fazer 
os produtos checarem aos consumi-
dores é de mais fácil solução. De fato, 
as perspectivas quanto ao crescimen-
to da oferta interna continuam alviça-
reiras: a produção industrial conti-
nuou se expandindo este ano, embora 
as colheitas tenham sido más, princi-^F 
palmentc devido a condições meteo-
rológicas desfavoráveis. Isto significa 
que diminui a produção de alimentos, 
sendo necessário elevar a importação 
dos mesmos. Acontece que as reser-
vas de divisas do Chile estão quase 
esgotadas, sendo a situação do seu 
Balanço de Pagamentos sombria. O 
peso de uma elevada dívida externa, 
herdada de governos anteriores, se faz 
ainda maior no momento em que as 
principais instituições internacionais 
de credito (Banco Mundial, Banco ln-
teramericano etc.) se negam a conce-
der novos financiamentos ao país. É 
preciso acrescentar ainda que o preço 
do cobre caiu de cerca de 20% nos 
últimos 2 anos, o que reduz sensivel-
mente a receita de exportações do 
Chile. É, portanto, na oferta externa 
que se encontra uma das chaves do 
enigma. Sc o Chile não puder impor-
tar os alimentos básicos nem todas as 
matérias-primas de que necessita sua 
indústria, as pressões inflacionárias 
poderão se tornar incontroláveis. * 

O "boicote" internacional contra ^ 
o Chile, comandado pelas compa- V 
nhias americanas do cobre, que foram 
expropriadas, tem impelido o gover-
no a ir procurar auxílio cm outras 
partes do mundo. Conforme a respos-
ta, o Chile poderá prosseguir com sua 
original experiência política e econô-
mica ou terá que se render à pressão 
inflacionária. Neste último caso, o go-
verno poderá ser forçado a aceitar as 
reivindicações das classes possuidoras, 
tanto do Chile como do exterior, 
freando o processo de redistribuição 
que é seu principal objetivo. 

Como se ve, a inflação chilena 
apresenta um tal caráter político, que 
o seu exame sob ótica exclusivamente 
econômica não seria suficiente. Na se-
gunda semana de dezembro não havia 
carne bovina cm Santiago. Os consu-
midores da classe média e alta devem 
ter se sentido frustrados. Já os consu-
midores das classes baixas, que rara-
mente comem carne "vacum", mal 
devem ter notado sua falta. Por volta 
da mesma época do ano, cerca de 
35.000 pessoas "sin coches" protesta-
vam contra a elevação enorme dos 
preços dos automóveis. Também nes-
te caso, a discriminação é contra as 
classes possuidoras. Um dos proble-
mas é saber quanto "desabastecimen-
to" o operário chileno agüenta sem 
que seu apoio ao governo seja abala-
do. Até agora, o seu modesto nível de 
vida poupou-lhe muitos dos dissabo; 
res que afligiram a classe média. É 
possível também que seu apoio ao 
programa da Unidad Popular inde-
penda do respeito que o governo lhe 
mereça. A identificação da grande 
massa popular chilena com o seu go-
verno se baseia cm outros valores, 
que não o desempenho imediato da 
economia. 

Foi o que expressou um cartaz 
empunhado por um anônimo numa 
demonstração de rua: "Ette gobierno 
cs de m., pero es mio, m." 
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« Numa série de reportagens sobre os 50 anos 
da URSS, comemorados no dia 21 de dezembro, 

os repórteres Robert G. Kaiser e Dan Morgan, 
do Washington Post, visitaram os países do 

"império soviético". Aqui falam da arte: 
"Com limites que variam nos diversos países, 

a liberdade cultural, se não é incentivada, 
é tolerada na maior parte da Europa Oriental. 
Os artista conhecem e evitam os tabus - como 

por exemplo, criticar a Rússia. Cooperam 
tacitamente com o regime, do qual vários deles 
discordam. Mas procuram seus pontos fracos e 

ocasionalmente fazem pequenas críticas ao 
sistema. E enquanto isso, 

fazem o que se pode chamar de um bom trabalho' 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s peças de Edward Albec não 
podem ser encenadas na União 

Soviética; são bem conhecidas na Po-
lônia. Hungria, Iugoslávia e Tchecos-
lováquia. 

O contato dos leitores soviéticos 
com a literatura anti-estalinista come-
çou e acabou com "Um dia na vida 
de Ivan Denisovich", de Alexander 
Solzhenitsyn. Os filmes anti-estalinis-
tas foram liberados, nos últimos seis 
meses, na Romênia e na Iugoslávia, e 
a literatura anti-estalinista floresce na 
Polônia e na Hungria. 

A arte abstrata, que não é oficial-
mente reconhecida na União Sovié-
tica. não só é reconhecida na Polônia, 
mas é até usada como atração turísti-
ca. Os ocidentais podem fazer boas 
aquisições, em galerias especializadas 
neste tipo de arte. 

As livrarias de Budapeste vendem 
livros da editora Penguin e publica-
ções de autores modernos da Alema-
nha Ocidental, algo que não é visto 
na Rússia. 

Poetas romenos podem publicar 
poesias políticas bem pouco disfarça-
das, geralmente criticando ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status 
quo, um luxo a que os poetas sovié-
ticos não podem se dar. 

Existem tabus para os artistas da 
Europa Oriental. Eles sabem disto e 
evitam o que não pode ser menciona-
do. Sabem, por exemplo, que não po-
dem criticar a União Soviética. 

Os artistas soviéticos vivem-uma 
situação fundamentalmente diferen-
te. Eles tem obrigações para com o 
Partido Comunista e sua ideologia. 

Trabalhos artísticos podem ser 
proibidos na União Soviética, não 
apenas por mencionarem as coisas er-
radas, mas por deixarem de mencio-
nar as coisas certas. Espera-se que os 
artistas soviéticos explorem seus ta-

"O teatro de 
vanguarda é tolerado 
porque não comunica. 

Não trata de 
situações reais. 

É essencialmente 
uma forma de 

escapismo e por isso 
o regime o tolera". 

— U mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA escritor polonês. 

"Somos um país 
socialista. Não temos 

tido tempo para 
debates sobre 

liberdade sexual". 
— Um escritor romeno. 

lentos para o bem do partido e do 
povo. 

O antiquado ideal europeu de que 
uma pessoa de talento siga seus ins-
tintos em qualquer direção que estes 
os levem não é reconhecido na União 
Soviética. 

Estes padrões.foram também apli 
cados na Europa Oriental durante os 
anos estalinistas do após-guerra, mas 
nunca foram adiante. Pelo contrário, 
deixaram um gosto amargo. 

"Foram cometidos muitos erros", 
lembra um jornalista húngaro. "O 
pior da cultura estalinista foi traduzi-
do e imposto aos húngaros. Ainda htr-
je, como conseqüência, o pior filme 
americano é mais popular que o me-
lhor filme russo". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cul t ura Nacional 

Os regimes da Europa Oriental 
tem mostrado um interesse pela cul-
tura como forma de expressão nacio-
nal. O nacionalismo que renasceu por 
toda região depois da morte de Stalin 
tem sido, geralmente, melhor expres-
so em filmes e livros. Os intelectuais 
lucraram com esta necessidade dos 
políticos de reviver a cultura nacio-
nal. 

A expressão cultural do naciona-
lismo, que na Europa Oriental chega 
muitas vezes a atitudes anti-russas, 
pode a qualquer momento agravar 
uma situação política instável. (As-
sim, por exemplo, as demonstrações 
estudantis polonesas de 1968 segui-
ram-se a apresentação de uma peça 
nacionalista do século XIX). Talvez 

por esta razão a tolerância oficial 
nunca tenha se aproximado dos pa-
drões ocidentais. E não há nenhum 
progresso histórico identificável neste 
campo, nada que indique uma libera-
lização maior. Os breves momentos 
de liberdade verdadeira - na Polônia 
de 1956 e na Tchecoslováquia de 
1968, quando a censura foi quase in-
teiramente abolida, foram desde en-
tão virtualmente esquecidos. 

No entanto, os padrões culturais 
c|ue prevalecem na Europa Oriental 
sao suficientemente liberais para que 
os artistas trabalhem abertamente. A 
única cultura underground significati-
va é a da União Soviética, assim como 
a da Tchecoslováquia, desde 1968. 

Em troca de sua tolerância limita-
da para com a criatividade artística, 
os regimes da Europa Oriental rece-
bem uma lealdade relativa de seus in-
telectuais, ou pelo menos a aceitação 
das regras do jogo. Um dos motivos 
principais para esta atitude parece ter 
sido o término dos anos de estalinis-
mo, durante os quais os intelectuais 
tinham um alvo político mais preciso. 
Atualmente, seus trabalhos podem 

ser julgados mais por seu nível artís-
tico que por seu conteúdo político. 

Dentro deste contexto, os artistas 
da Europa Oriental estão produzindo 
verdadeiras obras-primas. Um filme 
como "Love", por exemplo, do dire-
tor húngaro Karoly Makk, pode ser 
favoravelmente comparado com o 
que é feito em qualquer parte do 
mundo. 

"Escritores 
tão bons como os 

de qualquer 
outra parte" 

"Love" poderia ser chamado um 
filme anti-estalinista. Makk e Tibor 
Dery, que escreveram o roteiro, inves-
tigaram as conseqüências humanas 
dos anos de terror do estalinismo. 
Mas a mensagem do filme não é polí-
tica, é humana. Da mesma forma o 
filme "Falcons", feito em 1970 por 
Istvan Gal, se bem que este talvez pa-
recesse um pouco mais político aos 

olhos ocidentais. 
Os filmes húngaros estão entre os 

pontos mais altos da vida cultural da 
Europa Oriental. E os jovens húnga-
ros orgulham-se também de seus es-
critores. Um jovem novelista çaba-se 
de que a Hungria tem "meia dúzia de 
escritores de nível mundial, tão bons 
como os de qualquer outra parte".-

A veracidade desta afirmação não 
pode ser julgada por estrangeiros que 
não conhecem a língua húngara, mas 
é interessante que ela tenha sido feita 
por um jovem que não tem nenhuma 

^posição política oficial. 
O mesmo tipo de orgulho existe 

na Romênia. Alguns escritores rome-
nos gabam-se de que lá não existiria 
um Solzhenitsyn, "porque aqui seus 
livros teriam sido publicados". (Lies 
foram proibidos na União Soviética). 

Belgrado é também o melhor lu-
gar para se observar a enorme influên-
cia da cultura ocidental no oriente 
europeu em nenhum outro lugar ela é 
tão forte (talvez porque em nenhum 
outro lugar haja tanta tolerância go-
vernamental). Até a cultura popular é 
geralmente made in USA. O presiden-

te Tito causou uma grande mudança 
neste setor ao criticar a moda de ca-
sacos militares com insígnias america-
nas. Tito perguntou como poderia es-
tar na moda o uso do uniforme de 
um exército que pratica terrorismo 
contra um país socialista amigo. E os 
casacos deixaram logo de ser vendi-
dos. 

A influencia ocidental é bem visí-
vel na Europa Orientai, embora ainda 
seja cm grande parte proibida. 
"Blow-Up", de Antonioni e "Zabriski 
c Point" foram grandes sucessos dc 
bilheteria na Hungria. Os teatros po-
loneses, talvez os melhores depois do 
eclipse da Tchecoslováquia, apresen-
tam peças modernas inglesas c ameri-
canas, que são recebidas pelo público 
com grande entusiasmo. No entanto 
os excessos de sexo e violência ainda 
são proibidos, embora os cineastas 
tchecos, poloneses, húngaros c iugos-
lavos usem, explicitamente, cenas de 
sexos em seus filmes. 

De qualquer forma, o controle na 
Europa Ocidental não se compara ao 
da União Soviética. Isto pode ser bem 
ilustrado por um cantor polonês pop, 
cujos cabelos caem até os ombros. 
Diz ele que, graças a seus cabelos, es-
tá proibido de aparecer cm qualquer 
show que seja transmitido em cadeia 
pela Intervision, a rede de televisão 
do campo socialista c sua resposta a 
Eurovisão. 

É interessante que o advento da 
televisão a cores tenha servido à causa 
da divisão cultural leste-oeste. Quan-
do se tornou claro que a maior parte 
dos países da Europa Central e a Iu-
goslávia usariam o sistema alemão 
"PAL", todo o bloco soviético optou 
pelo sistema francês "SECAM", que 
não era compatível com o outro. 

A televisão romena 
apresentará 
brevemente 

as seguintes séries: 
"Os Intocáveis", 
"Os Invasores", 

"Planeta dos Gigantes". 
"Bonanza", "O Santo" 

e "Os Vingadores". 

Os controles culturais da União 
Soviética foram instituídos logo de-
pois da revolução bolchevique, mas 
nunca foram tão frouxos como na dé-
cada de vinte. Estq foi um período dc 
grande energia criativa e Eiscnstein 
fazia os grandes filmes que lhe causa-
ram problemas com as autoridades. 
Osip Mandlestam e outros faziam ex-
celente poesia e os arquitetos moder-
nistas soviéticos estavam entre os me-
lhores do mundo. 

O controle do tipo atual foi esta-
belecido por Stalin. A proclamação 
da doutrina do "realismo socialista", 
em 1932, instituiu a linha que, com 
algumas modificações, sobrevive ate 

• hoje. ' * 

"Int elect uais Divi r t am-se" 

Atualmente, as regras não são as 
mesmas que as do tempo de Stalin, 
mas os fundamentos são idênticos. 

Houve um breve período, sob 
Kruschev, em que a pressão relaxou. 
"Nós não compreendemos, naquele 
tempo, o quanto poderia ter sido fei-
to", queixou-se recentemente um ci-
neasta soviético. A 'intclligentzia so-
viética era aliada de Kruschcv na cam-
panha de desestalinização, e ele tinha 
alguma consideração por ela. 

Mas hoje cm dia, a política cultu-
ral soviética parece não compreender 
que intelectuais de gostos diferentes 
possam ter seus atrativos. "Deixe que 
os intelectuais divirtam-se a si mes-
mos", disse o chefe de um estúdio 
cinematográfico, um poucó antes da 
queda de Kruschcv. Com poucas ex-
ceções, esta diretriz tem sido observa-
da nos tempos de Brezjncv. 

Em conseqüência, os intelectuais 
soviéticos divertem a si mesmos ocul-
tamente - com os "samizdat" (litera-
tura underground), livros estrangeiros 
e outras diversões não permitidas. 

Há sempre um grande número de-
les que continuam a ultrapassar os li-
mites oficiais. Todos os anos, várias 
peças passam pelos exaustivos traba-
lhos dc ensaio apenas para serem re-
jeitadas pelos censores do Ministério 
da Cultura. Ano após ano filmes com-
pletos são vistos pelos censores, rejei-
tados e guardados nas latas. 

A literatura44do partido" 
O presente artigo foi cedido pela 

Novosti, uma agência de imprensa 
oficial da União Soviética, a pedido 
do bureau do Washington Post em 
Moscou. Sua intenção é dar o ponto 
de vista soviético sobre as questões 
discutidas neste artigo sobre a cultura 
no mundo comunista. 

Por Grigory Moiseyev 

Os críticos ocidentais do modo de 
vida soviético queixam-se da falta de 
liberdade de expressão artística na 
URSS. Geralmente referem-se a 
orientação que o Partido e o Estado 
dão a cultura, que é vista apenas, é 
claro, pelo aspecto negativo. Esta 
orientação, no entanto, é baseada no 
reconhecimento do princípio leninis-
ta da arte e literatura partidárias. 

Este principio é baseado no fato 
objetivo de que em cada sociedade e 
em todos os tempos, a literatura e as 
artes refletem e protegem os interes-
ses de classe e, primariamente, os in-
teresses da classe dominante. E neste 
sentido, um artista ou um autor não 
pode ser isolado da sociedade em que 
vive. Tendo uma economia radical-
mente diferente de uma sociedade de 
"livre empresa", a sociedade socialis-
ta soviética também difere dela espiri-
tualmente. A tenta à grande importân-
cia da literatura e da arte para a for-
mação do espirito popular, a socieda-
de soviética coloca adiante delas a 
função de desenvolver uma personali-
dade que possua as qualidades de um 
cidadão comunista. 

Vladimir I. Lenin escreveu: "não 
há dúvidas de que a literatura está su-
jeita aos mecanismos de ajustamento 
ou nivelamento, ao domínio da maio-
ria sobre a minoria. Não há dúvidas 
também de que, neste campo, maio-
res oportunidades devem ser permiti-
das, indubitavelmente, às inclinações 
individuais, pensamento e fantasia, 
forma e conteúdo". Nosso Partido 
Comunista adere a estes princípios 

em tudo o que diz respeito a literatu-
ra e a arte. 

Na União Soviética, o principio 
de arte e literatura partidárias é uma 
forma de ética, proximo a natureza 
de todos os artistas honestos, ou seja, 
estar ao lado dos trabalhadores, refle-
tir os interesses e aspirações das mas-
sas. Em outras palavras, os escritores 
e artistas, por meio de sua criativida-
de, tomam uma parte ativa no que 
geralmente chamamos de construção 
comunista. 

Ao mesmo tempo, os escritores e 
criadores de todos os outros tipos de 
arte, (compositores, artistas, cineas-
tas), tem seus próprios sindicatos 
criativos, aos quais pertencem tanto 
os comunistas como as pessoas de fo-
ra do partido. Nestes sindicatos as 
questões importantes da atividade 
criativa podem ser discutidas coletiva-
mente, livre e abertamente. 

Deve ser também mencionado que 
várias editoras de ficção e poesia de 
nosso país não pertencem ao Partido 
ou ao Estado, mas a organizações pú-
blicas de trabalhadores. A editora So-
vetsky Pisatel . (Escritor Soviético), 
por exemplo, uma das maiores da 
União Soviética, pertence ao sindica-
to de escritores soviéticos. Publica 
grande quantidade de obras de ficção 
e poesia de todos os gêneros, incluin-
do trabalhos bastantes satíricos sobre 
tenuis contemporâneos da vida sovié-
tica. Há várias centenas de escritores 
satíricos, e várias dúzias de revistas 
satíricas na União Soviética. 

A editora Profizdat (Sindicato 
Trabalhista) publica várias novelas so-
ciais que abordam grandes problemas 
da vida e da classe trabalhadora, além 
de poemas selecionados e histórias de 
humor. 

No campo da ficção, 6.870 livros, 
em 469.263.000 cópias, foram publi-
cados por nosso pais em 1970. Isto 
representa uma enorme realização, 
não apenas em quantidade, mas tam-
bém em variedade. Como se pode fa-
lar de coisas como "monotonia" ou 

"restrições" na orientação partidá-
ria? 

O mesmo pode ser dito das 212 
revistas literárias que são publicadas 
na URSS, em dezenas de línguas. Ca-
da uma delas tem suas características 
particulares, mas todas servem ao 
propósito único de construir a socie-
dade comunista, de educar um ho-
mem novo. 

Os escritores são livres para esco-
lherem os temas de seus trabalhos. 
Alguns escrevem sobre os trabalhado-
res, outros sobre os camponeses, e 
ainda outros sobre os vários temas da 
intelligentzia Os escritores líricos 
descrevem o amor e a natureza, escri-
tores de fantasia eserenem sobre coi-
sas que não existem nem na terra 
nem no céu. 

Nossas artes e literatura não popu-
larizam guerras agressivas, sadismo, 
violência, intolerância nacional e por-
nografia. Não publicamos livros que 
insultem a dignidade humana, a mo-
ral e os sentimentos patrióticos dos 
homens. 

Eu acredito que muitos america-
nos nos compreenderão. Eles sabem 
muito bem que a vasta popularização 
destes temas pela imprensa "livre " e 
outros meios de informação dos EUA 
foram responsáveis pelo aumento de 
crimes sem precedentes e o aumento 
da imoralidade, principalmente entre 
a juventude. Nossa sociedade sovié-
tica não rieconhece esta "liberdade" e 
não permite a publicação deste tipo 
de trabalho. Há algum mal nisso? 

Concluindo, eu gostaria de dizer 
que, falando da imprensa americana, 
eu coloquei a palavra "livre" entre as-
pas. E há uma razão. Do meu ponto 
de vista, é impossível falar em im-
prensa livre em um pais em que a 
grande maioria das principais publica-
ções se baseia em dinheiro dc publici-
dade. Incidentalmente, isto é, outra 
manifestação do caráter de classe da 
imprensa, e, se quiserem, de fidelida-
de aos princípios partidários; no caso, 
aos princípios do partido burguês. 
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7 2 U RSS JOVENS 
Robert G. Kaiser e Dan Morgan, do Washington 
Post, depois da viagem pela Europa comunista, 

analisando os 50 anos da URSS: "Um novo 
tipo está emergindo no mundo comunista, ele é 
desconhecido na Rússia, mas não é incomum na 

Europa Oriental. Ele é mais universalista que 
seus pais, ou seu correspondente russo. É um 

marxista, mas não um radical, e não 
necessariamente um membro do Partido. Ele é 

um reformador, um tecnocrata, incansável, 
curioso, pragmático. Seu inimigo não é o 
capitalista no exteridr, mas o burocrata 

em casa. Ele copia seletivamente do ocidente 
mas não quer desertar. Quer entrar no seu 

Establishment para mudá-lo e talvez tenha sucesso.' xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ovan é um jovem sociólogo, téc-
nico em administração, nascido 

em um dos países que formam o 
bloco soviético. Se ele fosse america-
no. provavelmente teria trabalhado 
na campanha de McGovern. 

Como vários jovens McGovernis-
tas na América, Jovan quer mudar 
sua sociedade - que vem a ser uma 
sociedade comunista. Ele não é um 
revolucionário nem um radical Nun-
ca participou das frustradas manifes-
tações estudantis da Europa Oriental, 
embora alguns de seus amigos tenham 
participado. Mas sua visão é solida-
mentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA anti-Esfablishment. 

Para ele, o status quo significa bai-
xo nível de vida, aspirações limitadas, 
ineficiência, má administração buro-
crática, rigidez educacional, a estrei-
teza política da geração de seus pais. 
Estudou administração e sociologia 
porque acredita que são instrumentos 
úteis para mudar tudo isso. 

Embora Jovan tenha viajado para 
o .exterior, e verificado que a vida em 
outras partes pode ser menos frustran-
te, pretende ficar em seu país. 

™£ssa é minha língua, nunca sabe-
rei outra tão bem", disse. "Minhas 
idéias se expressam nela. Sou um pro-
duto dessa culturaTOs problemas que 
me interessam são os problemas dessa 
cultura." 

Com menos de 30 anos, Jovan é 
um membro de certa forrpfi privilegia-
do da elite dominante de seu país. 
Chegou a essa visão reformista como 
filho de membros do partido e produ-
to da educação comunista. Ele repre-
senta a pressão para a mudança e para 
a modernização que muitos dos paí-
ses da Europa Oriental criaram den-
tro de si. 

"Jovans" são comuns no Leste 
Europeu; e praticamente inexistentes 
na União Soviética. É claro que há 

"Escola é horrível, 
tudo que eles querem 

é gente bitolada, 
que ande na linha 

que eles lhe dão. A 
única educação boa 
é a auto-educação. 
O melhor é se você 

pode arrumar um tutor, 
alguém que lhe diga 

o que ler . . . " 
(a filha de 17 anos 

de um artista zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
underground russo) 

jovens que se opõem ao status quo 
soviético, mas estes jovens nunca são 
inseridos no Establishment. Estudan-
tes estrangeiros que freqüentaram 
u n i v e rsidades soviet icas invariavel-
mente relatam que seus colegas são 
conservadores, satisfeitos, despreo-
cupados com as questões que nao se 
relerem diretamente às suas vidas. 

Um jovem húngaro que estuda 
medicina numa grande universidade 
soviética escreveu a seus pais contan-
do que não tinha encontrado um 
único "dissidente" na escola - nem 
um estudante soviético que levantasse 
questões fundamentais sobre o futuro 
da União Soviética. 

A sociedade soviética não é estu-
dada tão facilmente quanto os países 
da Europa Oriental, mas pode-se di-
zer que os jovens da União Soviética 
são muito mais conformistas - talvez 
até inertes. 

Tudo indica que a lenta, mas fir-
me, melhoria do nível de vida sovié-
tico é suficiente para satisfazer a ju-
ventude. Oportunidades de carreira 
parecem satisfatórias. A qualidade e 
estilo de vida são, de uma maneira 
geral, aceitáveis. A melhor indicação 
• disso é o desespero da mínima faixa 
de dissidentes soviéticos que realmen-
te quer mudar alguma coisa - deses-
pero porque não recebem apoio signi-
ficativo da massa da juventude sovié-
tica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Opor t uni st a const rut i vo" 

Os Jovans da Europa Oriental re-
fletem um espírito de inquietude e 
questionamento agora comum na 
Hungria, Polônia, Iugoslávia e Alema-
nha OrientaL Evidentemente, apesar 
de numerosos, são uma minoria. Na 
Europa oriental, a maioria dos jovens 
- como nos Estados Unidos e muitos 
outros países - são basicamente con-
servadores, sem inclinação para a ex-
perimentação. 

Tendo visto grandes mudanças em 
sua sociedade nos últimos anos, Jo-
van tem esperanças de mudá-la ainda 
mais, mas combina a esperança com 
forte dose de ceticismo. Tem sido 
descrito como um "oportunista cons-
trutivo". Acha que nem o patriotis-
mo romântico de seus avós, nem o 
dogmatismo político da atual geração 
de líderes oferecem soluções para as 
desgraças de seu país. 

A maneira como Jovan e seus con-
temporâneos da Europa Oriental en-
caram o partido comunista, revela 
uma atitude que seria considerada he-
rética na URSS. Ele não é membro 
do partido, e não pretende aderir se-
não quando "se sentir preparado para 
um engajamento político". 

Uma independência semelhante e 
demonstrada por um jovem poeta e 
tradutor de outro país do leste euro-
peu, embora em seu caso tenha che-
gado à conclusão oposta. 

O poeta, aPavle", de origem e 
educaçao católicas, leva uma vida 
confortável, mas sente agora a neces-
sidade de escapar a uma vida vegetati-
va de intelectual "meio-castrado". E 
acha que só pode conseguir isso atra-
vés do partido. 

"Realmente sòu um oportunista"» 
diz ele, mas não é melhor que outros 
poetas como eu entrem no partido, 
do que deixá-lo entregue a mercená-
rios? No partido — e só no partido -
você pode realmente influenciar. Nós 
queremos desenvolver um sentido de 
cidadania. Queremos instilar a idéia 
de que o cidadão pode agir, para es-
tender a democracia". 

Esse tipo de comentário seria mui-
to pouco comum por parte de um jo-
vem da União Soviética, onde o parti-
do é uma avenida para o sucesso, não 
um veículo para a mudança. 

Jovens de Moscou falaram com 
pessismo dos "parâmetros estreitos" 
de seu trabalho no partido. Ou então: 
"Muitos dos jovens de nosso país não 
têm a mínima noção de futuro". 
"Eles vivem o dia-a-dia". 

A diferença de atitude para com o 
partido é evidente mesmo para os 
líderes soviéticos. Uma personalidade 
de Leningrado disse que "a juventude 
da Polônia devia ser mais ativa no 
Partido". 

Uma das razões para essa crescen-
te disparidade de atitudes entre os jo-
vens da Europa Oriental e da URSS é 
a ausência de experiências em co-
mum 

Para os europeus orientais de me-
nos de trinta anos, essa experiência 
inclui a primavera de Praga em 1968, 
a invasão do Pacto de Varsóvia, as de-
monstrações de estudantes no mesmo 
ano em Varsóvia e Belgrado, o levan-
te de operários poloneses em 1970, e 
as demonstrações de estudantes de 
Zagreb, Iugoslávia, em Novembro de 
1971. Entre os jovens de alguma cul-
tura do leste europeu, é difícil encon-
trar um que não tenha sido atingido, 
pelo menos indiretamente, pelo caos 
desse tempo. Os jovens russos têm 
uma consciência imperfeita desses 
eventos, e, exceto os soldados que 
participaram da invasão, nenhum pre-
senciou os fatos. 

Os caos desse t empo 
Outro ponto da disparidade de ex-

periências refere-se a uma defasagem 
entre as gerações. Os jovens da Euro-
pa comunista de hoje não partilha-
ram, como seus pais, as experiências 
unificadores da guerra, ocupação na-
zista e estalinismo. É mais fácil para 
os jovens europeus orientais - exceto 
para o Checos - subestimar o poder e 
influência exercidos pela União So-
viética. Planejam o futuro com uma 
rápida olhadela para a URSS, cuja do-
minação tomam por fato consumado. 
O inimigo verdadeiro para eles é o bu-
rocratismo e dogmatismo em seus 
próprios países. 

Essa leva de jovens oportunistas 
altamente motivados não é típica da 
maioria dos jovens que vivem sob o 
comunismo, a grande parte se preo-
cupando apenas em conseguir empre-
go, casa e um nível de vida razoavel. 
A fé que os Jovans têm na possibili-
dade de mudança também nao é par-
tilhada, evidentemente, por aquele 
grupo, de certas proporçoes, de jo-
vens que são mais familiares aos oci-
dentais - os "drop-outs" niilistas e os 
delinqüentes.^ 

Embora já seja possível conseguir 
maconha em Sófia, capital da Bulgá-
ria, a adesão aos tóxicos não constitui 
grande problema, enquanto o al-
coolismo entre os jovens atinge grau 
bastante sério. Numa tarde de verão, 
nas ruas de qualquer cidade soviética, 
ou da Europa Oriental, cruza-se facil-
mente com jovens e adolescentes 
cambaleando para casa ou para o pró-
ximo bar, o que autoridades e polícia 
fingem ignorar. 

Outro grupo que se encontra ain-
da mais longe dos "oportunistas cons-

trutivos" é o dos dissidentes que de-
safiaram diretamente o status quo e 
foram duramente reprimidos. Hoje 
são encontrados nas prisões, traba-
lhando em minas ou dirigindo táxis 
na Tchecoslováquia, ou levando vida 
apagada e discreta, como ex-prisionei-
ros anistiados em Varsóvia. 

Os jovens em geral ressentem a hi-
procrisia de seus líderes, tanto quan-
to seus equivalentes ocidentais. Mas 
esse não e o único elo entre os dois 
blocos de jovens. Os comunistas têm 
um contato crescente com idéias e 
modas ocidentais. Num nível mais su-
perficial, blue-jeans, minissaias e ou-
tros detalhes são muito valorizados, 
com a tolerância das autoridades. A 
música pop ocidental é bastante di-
fundida. É possível, por exemplo, ou-
vir um bom jazz em Berlim Oriental. 
Multidões de cabeludos, vestindo ja-
quetas com insígnias müitares ociden-
tais e outros uniformes da moda são 
dispersadas pela polícia quando não 
há mais lugares no clube de jazz. 

Na Hungria, sob os aupícios da 
Casa da Cultura cm Budapest, abri-
ram-se clubes onde os jovens podem 
ir gravar discos importados. 

4 "Não encontramos dificuldades 
porque agimos como um narcótico 
sobre os jovens", disse um disc jo-
ckey polonês. "I$so não representa 
perigo algum". 

O cont at o ocident al  

O que tem sido menos propalado 
é o crescente contato entre os Euro-
peus Orientais e o Ocidente num 
nível mais alto do que a cultura po-
pular. Milhares de jovens checos viaja-
ram para o Ocidente ate' meados de 
1969 — quando surgiram severas res-
trições à obtenção de passaporte. Ho-
je, viajar da Hungria, Polônia ou 
Iugoslávia, não é difícil para jovens 
com algum dinheiro. 

Esse contato com o mundo oci-
dental não ameaça os regimes que o 
permitem, mas gera novas formas de 
pensar entre os jovens. 

Stefan, um polonês, nunca esteve 
na União Soviética. Mas estudou com 
bolsa nos Estados Unidos, e foi lá que 
sentiu pela primeira vez vontade de 
"entrar na política", ao voltar a seu 
país. 

Tais experiências, que ajudam a 
expandir a visão e o modo de pensar, 
estão hoje fora do alcance dos jovens 
soviéticos. A influência ocidental che-

ga à União Soviética, mas difícil e ra-
ramente. A imprensa se preocupa em 
contra-atacar possíveis influências das 
transmissões de TV, a posição oficial 
não é tolerante, filmes estrangeiros 
que atualizam os jovens da Europa 
Oriental não entram na URSS, trans-
missões de rádios ocidentais são gran-
demente prejudicadas por interferên-
cia. 

Se, por um lado, os europeus oci-
dentais têm maior oportunidade de 
imitar modas ocidentais, por outro la-
do têm a possibilidade de rejeitar o 
Ocidente, ao contrário dos soviéticos. 

Milhares de jovens do leste euro-
peu, que tiveram experiência direta 
do Ocidente, viajando ou trabalhan-
do, puderam tirar suas próprias con-
dusoes sobre as instituições políticas, 
a ética de trabalho ocidental, o crime, 
as instituições de saúde, a psicologia 
moderna e outros aspectos mais 
frívolos do Ocidente. §e bem que 
muitos jovens sérios se impressionem 
com o que veem - particularmente 
no campo tecnológico e organizacio-
nal — muitos mostram nenhum inte-
resse em ficar no Ocidente. 

Esses jovens relativamente sofisti-
cados da Europa Oriental não estão 
interessados em refugiar-se no Oci-
dente, mas também não se interessam 
pela teologia comunista. Eles riem 
abertamente da doutrinação formal 
que recebem Um jovem Checo cuja 
missão foi ensinar ideologia para jo-
vens oficiais do Exército conta que 
suas "aulas" se limitavam à discussão 
sobre esportes. 

Ao lado da Igreja, os fortes laços 
de família, típicos da Europa Orien-
tal, competem efetivamente com os 

"Eu não gosto de lá 
(o ocidente), e eu 
não gosto daqui 

também, mas pelo 
menos, aqui é meu 

lar." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(um ator polonês). 
"O que são bons 

tempos? Bons tempos 
são aqueles nos 

quais você é jovem 
e belo. Eu era jovem 

e bela nos piores 
anos de Stálin, e 
estes foram então 

os melhores tempos." . 
(uma moça húngara 

de 38 anos). 

ativistas do partido na ideologia dos 
jovens. A instituição da refeição diá-
ria em conjunto (ou pelo menos se-
manal), que às vezes dura horas, pode 
reunir uma avó católica, pais comu-
nistas e adolescentes cujos interesses 
imediatos são roupa e rock. Numa tal 
atmosfera tri-geracional, a política 
perde sua importância. 

A outra grande influência na ju-
ventude é a educação, que se desen-
volveu muito a partir da 2.a grande 
guerra, com resultados impressionan-
tes. Oito anos de escolaridade gratui-
ta e compulsória foram estabelecidos 
na Romênia, Hungria e Polônia. Nes-
ta última, o número de estudantes de 
nível superior aumentou de 5 mil pa-
ra 300 mil. 

Em toda a região a percentagem 
de analfabetos caiu e o número de 
mulheres na educação superior au-
mentou vertiginosamente. 

Mas problemas sérios persistem 
Um grande problema e' a desigualdade 
que persiste na oportunidade de edu-
cação. Sociólogos soviéticos mostra-
ram que os filhos da inteligentzia tem 
uma enorme vantagem sobre os filhos 
de operários para entar na universida-
de. 

Os problemas com a juventude 
que os países comunistas enfrentam 
são endcmicos no mundo inteiro. Há 
possivelmente lições que tanto o Les-
te quanto o Ocidente poderiam^ tro-
car entre si. Mas dentro do próprio 
bloco soviético, são principalmente 
os europeus orientais, muito mais do 
que os soviéticos, que estão reconhe-
cendo a complexidade dos problemas 
e procurando soluções. 

A caça aos talentos precoces 
As pressões sobre uma criança so-

viética podem ser enormes. Um pe-
ríodo escolar de dez anos é medido 
por apenas um conjunto de exames, 
ao final desse tempo. Um fracasso 
nesses exames pode mudar os rumos 
da vida de uma criança. 

As crianças soviéticas enfrentam 
ainda pressões fortes e formais para 
se padronizarem - uma pressão que 
dl) uerencia bastante a juventude russa 
das de outros países comunistas euro-
peus. Todas as crianças são integran-
tes dos "Jovens PioneirosOs ado-
lescentes que são caracterizados co-
mo não conformistas e perturbadores 
são afastados da Liga dos Jovens Co-
munistas, um golpe sério em suas fu-
turas chances de ter uma carreira bem 

sucedida. 
Seleções iniciais são típicas da so-

ciedade soviética. Atletas promissores 
podem receber treinamento especial 
antes de ter dez anos. Crianças são 
admitidas para escolas musicais espe-
ciais, que as encaminham para carrei-
ras musicais já com idade de sete 
anos. Escolas, centros de recreação, 
ginásios de Jovens Pioneiros todos 
tentam identificar e desenvolver ta-
lentos desde as mais tenras idades. 

O Palácio dos Pioneiros de Kiev é 
um monumento a essa técnica, um 
centro de educação comunitária que 
qualquer superintendente de escola 
americana invejaria. Os 150 funcioná-
rios do Palácio dão instruções de 
aperfeiçoamento para cerca de 9.000 

crianças de 5 a 16 anos, em assuntos 
como zoologia, dança folclórica, arte 
culinária e mesmo turismo. Pergunta-
do sobre problemas disciplinares, um 
administrador respondeu abrupta-
mente que as aulas extraordinárias de 
aperfeiçoamento eram um privilégio e 
qualquer criança que criasse proble-
mas disciplinares não continuaria no 
Palácio por muito tempo. 

Nem todos resistem a essas pres-
sões De acordo com relatórios recen-
temente publicados pelos soviéticos, 
o alcoolismo entre os jovens é sério. 
Cerca de 85% dos jovens com menos 
de 18, condenados por crimes na 
União Soviética começaram bebendo 
vodka, antes de terem 16, segundo o 
jornal "Industria Socialista 
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O parto difícil da URSS 

A União Soviética comemorou no' 
#%dia 21 de dezembro, com alguns 

dias de antecedência, o quinquagési-
mo aniversário He sua criação. 

Até o fim de 1922, o "país dos 
sovietes" era constituído por repúbli-
cas às quais era reconhecida, em prin-
cípio, uma independência quase to-
tal, mas que tinham assinado como a 
mais importante, a Federação Russa, 
uma série de tratados de cooperação 
e de coordenação. Aliás, essas repú-
blicas não haviam feito sua revolução 
todas ao mesmo tempo. Na Geórgia, 
por exemplo, os mencheviques ainda 
exerciam o poder quando, em 1921, 

K o exército vermelho foi dar uma boa 
%juda aos comunistas locais e garantir 
sua vitória. Desde que a situação fi-
cou um pouco "normalizada", os di-
rigentes bolcheviques acharam neces-
sário organizar em novas bases as rela-
ções dos povos do antigo império tza-
rista. No dia 10 de agosto de 1922, o 
Politburo decidiu criar uma comissão 
encarregada de preparar uma reforma 
constitucional. Stálin, então comissá-
rio para as nacionalidades, foi natu-
ralmente o seu membro mais impor-
tante. Não tardaria a se chocar com 
Lênin. 

Com efeito, Stálin não se preocu-
pou com detalhes. Havia então seis 
repúblicas: Rússia, Ucrânia, Bielo-
Russia, Geórgia, Azerbaidjão e Armê-
nia. Ele previu que elas adeririam, to-
das, à Federarão Russa, cujo governo 
formaria o núcleo da nova federação. 
Seu projeto ficou conhecido pelo no-
me de "autonomização" pois, embo-
ra conservando uma certa autonomia, 
essas repúblicas se fundiam na Rússia. 
Conseqüentemente, os organismos da 
República Russa eram "considerados 
como executores em relação às insti-

rç tuiçÕes centrais das repúblicas". Stá-
lin consentia, no entanto, em "consi-
derar como útil a participação de re-

Bernard Féron 

presentantes das várias repúblicas nas 
representações dos comissariados de 
Assuntos Estrangeiros e do Comércio 
Exterior". Só eram independentes os 
comissariados das repúblicas encarre-
gados da Justiça, Instrução Pública, 
Interior, Agricultura, Controle Operá-
rio e Camponês, Saúde Pública e Pre-
vidência Social. Mas a direção da po-
lícia da República Russa era a única 
que tinha competência para conduzir 
a luta à contrarevolução em todo o 
país. 

Quando tomou conhecimento 
desse texto, Lênin ficou indignado. 
"Stálin é um pouco apressado de-
mais" - escreveu ele a 26 de setem-
bro de 1922, a Kaméney. Não é preci-
so uma "adesão à República Russa", 
mas "uma união formal com a Repú-
blica Russa, no quadro de uma união 
das repúblicas soviéticas da Europa e 
da Ásia", pois cada uma deve ser tra-
tada em pe de igualdade. 

O texto em preparação estava, a-
liás, em contradição com a "declara-
ção dos direitos dos povos da Rús-
sia", que ele tinha redigido, com Stá-
lin, a 15 de novembro de 1917, e que 
proclamava: "Igualdade e soberania 
dos povos da Rússia; direito dos po-
vos da Rússia de dispor de si mesmos, 
inclusive o direito de separar-se e for-
mar Estados independentes". 

•  Guerra ao chauvinismo 

Stálin terminou por recuar, não 
sem antes retribuir a Lênin a observa-
ção que lhe tinha sido dirigida ("ele é 
um pouco apressado demais") e acu-
sar o seu chefe de ser muito compla-
cente para com o nacionalismo. Nessa 
ocasião, ele mesmo estava em confli-
to muito agudo com os comunistas 
georgianos. Ordjonikidzé, um repre-
sentante que ele tinha enviado para 

liquidar as tendencias "independen-
tistas", tinha-se comportado com ex-
trema brutalidade. Lenin, doente, se-
guia a questão de longe. Ele não tinha 
um conhecimento muito preciso da 
crise que se preparava. Mas se inquie-
tava com as possíveis conseqüências 
do programa stalinista. A 6 de outu-
bro de 1922, afirmou: "Declaro a 
guerra, não uma pequena guerra, mas 
uma guerra de vida e de morte, ao 
chauvinismo da Grande Rússia". 

Obrigado a renunciar à "adesão" à 
República Russa, e a estabelecer uma 
união de povos iguais, o comissário 
para as nacionalidades se esforçou 
por privar de boa parte do seu con-
teúdo as fórmulas que Lênin lhe ha-
via imposto. Ele não lutou no terreno 
dos princípios, mas conseguiu reduzir 
o peso dos que se haviam colocado 
contra ele na discussão. Quatro das 
seis repúblicas- tinham sido hostis à 
"adesão". Os georgianos que, nesse 
negócio, tinham sido seus adversários 
mais resolutos, queriam naturalmente 
guardar sua personalidade nacional 
Stálin demonstrou mais uma vez, nes-
sa ocasião, sua arte de intriga e de 
manobra para modificar, em seu pro-
veito, a correlação de forças. Ele ti-
nha conseguido integrar ou prender a 
Geórgia rebelde numa nova entidade: 
por ocasião de seu nascimento, no dia 
30 de dezembro de 1922, a União So-
viética compreendia quatro repúbli-
cas (Rússia, Ucrânia, Bielo-Rússia e 
Transcaucásia). 

Esse número foi elevado a sete em 
1929, a onze em 1936, a 16 após as 
anexações da guerra, mas reduzida a 
15 em 1956: com efeito, a República 
Federada da Carélia foi suprimida, re-
cebendo então o estatuto mais mo-
desto de República Autónoma da Ca-
rélia, sem dúvida porque o Kremlin 
queria fazer um gesto de boa vontade 
em relação ao governo da Finlândia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Socialismo e nacionalismo, 
A razão de Estado vence os gran-

des princípios colocados por ocasião 
da fundaçao do primeiro Estado so-
cialista ou, pelo menos, conduz a sua 
interpretação segundo as conveniên-
cias de nossos contemporâneos. Ci-
tando Lênin, a resolução do comitê 
central (CC) do PC da URSS sobre a 
preparação do 50.° aniversário da 
União das Repúblicas Socialistas So-
viéticas lembra que "a liberdade de 
auto-determinação" implica o "direi-
to de separação". Mas ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pravda, algu-
mas semanas depois, explica que não 
convém dar a esse direito "um signifi-
cado absoluto". Aliás, é o que já dava 
a entender meio século de história, 
dominado por 25 anos de ditadura 
stalinista. Mas quantos Estados, tanto 
no Oriente como no Ocidente, reco-
nhecem sem reservas o direito de se-
cessão dos povos que governam? Ofi-
cialmente, a URSS é uma "comunida-
de internacional" de nações na qual, 
segundo o CC em uma resolução de 
fevereiro, "o antagonismo das classes 
e o antagonismo nacional foram eli-
minados". A aproximação faz apare-
cer claramente o objetivo unitário. 
Velhas fotografias amarelecidas ilus-
tram, nos museus de Kiev, de Tiblissi 
ou de Minsk, a solidariedade da luta, 
no começo do século, dos operários 
ucranianos, georgianos ou bielo-rus-
sos, com os de Moscou ou Petrogra-
do. Agora que a revolução triunfou, o 
objetivo a atingir é a homogeneidade 
de todo o 'país em torno do conceito 
do "homem novo'Vofiàdo pela'.sOcit-' 

dade socialista. Trata-se de uma polí-
tica de integração caracterizada, bati-
zada de "internacionalismo". 

A revista Kommunist (outubro 
72) coloca o princípio da manuten-
ção, no seio de cada nacionalidade, 
de uma cultura "socialista no seu 
conteúdo, nacional na sua forma". 
De fato, não apenas esse conteúdo é 
definido em Moscou, mas uma extre-
ma desconfiança cerca todas as mani-
festações possíveis de qualquer espé-
cie de particularismo nacional, desde 
que ultrapasse o folclore. 

O amor da Rússia 

Por ocasião desse 50.° aniversário, 
vários autores se dedicaram a distin-
guir o que devia ser aceito como "na-
cional" e o que devia ser rejeitado e 
condenado como "nacionalista". En-
tre um e outro o limite é vago, por-
tanto arbitrário; o critério mais cor-
rente continua sendo o respeito, o re-
conhecimento, o amor pela Mãe Rús-
sia. Sem falar da língua russa, falada 
correntemente, quer como língua na-
cional, quer como língua de comuni-
cação, por perto de 183 milhões de 
soviéticos num total de 246,3 mi-
lhões. 

O cimento da união das repúblicas 
soviéticas é, de fato, como na teoria, 
o -partido, Chega-se aqui a um.problet 

ma delicado, pois justamente o parti-
do deve passar, no problema das na-
cionalidades, entre dois rochedos 
igualmente perigosos: sectarismo, por 
um lado, abordagem "estritamente 
nacional", por outro. 

O debate sobre esse tema não per-
deu sua atualidade, e basta, para se 
convencer disso, observar com que in-
teresse os especialistas soviéticos se-
guem hoje a crise que atravessa a Liga 
dos Comunistas da Iugoslávia. Mas es-
se interesse é uma faca de dois gumes. 
Quem pode dizer que problemas 
comparaveis aos que a Iugoslávia co-
nhece hoje não surgirão um dia na 
URSS? 

Por outro lado, se exprime a con-
vicção, em numerosos textos, de que 
a solução soviética do problema na-
cional tem um alcance que ultrapassa 
as fronteiras da URSS, e oferece um 
modelo para as relações entre nações 
socialistas. Passa-se sem dificuldade 
do princípio do internacionalismo 
proletário a uma concepção integrada 
do "campo socialista". 

Que uma nova entidade nacional 
nasceu na URSS, há poucas dúvidas 
hoje. Sua solidez, apesar das tensões 
que subsistem, foi demonstrada na 
maneira pela qual ela resistiu à prova 
da segunda guerra mundial. Hoje, no 
entanto, surge uma nova questão: o 
modelo assim oferecido - no «jual <í 
predominância russa é indiscutível -
tem realmente o alcance internacio-
nal que se lhe" pretende atribuir em 
Moscou!. -

As eleições de '73 na França 

Como a minoria 
f icaria com o poder 

Jean-Denis Bredin 

Em certos momentos da vida po-
lítica, as escolhas se tornam evi-

dentes. É o que acontecerá com as 
próximas eleições, se a maioria perse-
verar no caminho que escolheu: "O 
novo governo será constituído em 
função da política do presidente da 
República e da que ele quiser execu-
tar no momento, e não em função de 
tal ou qual combinação eleitoral que 
se pode desejar ou, pelo contrário, re-
pelir". 

Essas palavras do primeiro-minis-
tro Messmer significam, em termos 
desajeitados mas não equívocos, que 
o presidente da República estará livre 
para designar o chefe do governo, 
sem levar em conta as escolhas do 
país: mais precisamente, significam 
que se a oposição triunfar, a atual 
maioria poderá conservar o governo 
da França. Mas a confissão tem o mé-
rito da franqueza. 

Democracia ou di t adura? 

O artigo 3 da Constituição enun-
cia a lei fundamental da democracia 
francesa: "A soberania nacional per-
tence ao povo que a exerce através de 
seus representantes e por meio de re-
ferendum". O fato do presidente da 
República ser eleito pelo povo não ti-
ra do povo sua soberania. 

Não há lugar para nenhum equí-
voco. Se o povo escolhesse confiar o 
governo à esquerda, qualquer proce-
dimento que deixasse o governo com 
a direita (vale também o inverso), 
mesmo sob a cobertura dos melhores 
argumentos, trairia a democracia. E 
se, por acaso, o presidente da Repú-
blica eleito pelo povo em 1969 não 
considerasse válida a vontade expres-
sa por esse povo em 1973, todas as 
filigranas jurídicas naufragariam dian-
te de uma evidência: a vontade do po-
vo seria desprezada. 

A escolha não seria entre uma a-
plicação do regime presidencial e uma 
aplicação do regime parlamentar: se-
ria entre a democracia e uma forma, 
mesmo bem-comportada e tolerante, 
de ditadura. 

Uma tal aventura não poderia di-
zer-se conforme a memória e a heran-
ça do general De Gaulle. Não há dúvi-
da de que as relações entre o* gaullis-
mo e a democracia sempre foram am-
bíguas; de que o desprezo do parla-
mento, a ignorância das instituições 
intermediárias, a hostüidade a qual-
quer oposição, mesmo leal e integra-
da no jogo normal das instituições, 
caracterizariam em De Gaulle antes o 
soberano do antigo regime, unido a 
seu povo por laços quase místicos, 
que o chefe de uma democracia mo-
derna. 

Transformando seus rancores pes-
soais em ressentimentos nacionais, 
confundindo submissão com fidelida-
de, jogando em sua ação seus humo-
res e suas improvisações, fazendo de 
suas palavras, e mesmo dos seus ges-
tos, atos políticos, ele se conduzia co-
mo um monarca. Mas, tendo recebido 
ou tomado o poder duas vezes, um 
poder limitado apenas por leves 
freios, ele serviu-se desse poder duas 
vezes para restaurar a democracia. 

E se ele usou o peso de sua esma-
gadora personalidade em todas as 
consultas eleitorais, procurou tam-
bém constantemente, na adesão do 
povo, o selo de sua legitimidade e da 
investidura de sua política. Quando, 
em abril de 1969, com muito respeito 
pela vontade dos franceses, ele volta 
para Colombey, o seu estilo é o de 
um rei que abdica. Isso é o que ele é 
no fastígio do poder e das honrarias, 
isso é o que ele é no silêncio e na 
dignidade de seu retiro: soberano. 

Mas ele não podia imaginar, ele 
que havia restaurado a República 
duas vezes, manter-se no poder quan-
do a maioria dos eleitores condena-
vam sua política. E ele se demite, 
mesmo que a Constituição não o o-
brigasse a tanto, pois o respeito pelo 
princípio democrático o obrigava. 

Novo est ilo 

Com Pompidou, a República po-
deria ter- tomado- outro 4er-

no substituía o uniforme; a familiari-
dade substituía a grandeza. Para dar 
plena vitalidade à democracia seria 
necessário, no chefe do Estado, uma 
vontade firme e uma longa paciência. 

Pompidou não quis nada disso. 
Nem seus hábitos, nem, ao que pare-
ce, seus gostos, nem a idéia que ele 
faz de sua tarefa e de seu destino, o 
incitaram a esse esforço. Nos sete a-
nos de Pompidou, muitos dós grandes 
planos do general De Gaulle se evapo-
raram: mas no uso das instituições pa-
rece que a herança foi, de início, con-
servada. Com a diferença inevitável 
de que o chefe do Estado tinha mu-
dado de dimensão; e de que o que 
parecia, sob De Gaulle, o efeito de 
sua excepcional personalidade, se tor-
nava, sob seu sucessor, um sistema 
instalado. 

E eis que se revelam disposições 
muito diversas e inquietantes. A cam-
panha dos verdadeiros e dos falsos 
escândalos, o relativo insucesso do 
plebiscito sobre o Mercado Comum, 
o sacrifício do primeiro-ministro Cha-
ban-Debnas aos apetites presumidos 
da opinião, a instalação em seu lugar 
de um servidor zeloso manifestamen-
te designado para ser dócil ao chefe 
do Estado e não para dar aos france-
ses uma alta ide'ia de sua pessoa e de 
sua função, uma seqüência de inci-
dentes insignificantes e de preocupa-
ções graves, mal considerados e mal 
resolvidos, criaram na maioria um es-
tado de inquietude latente que está se 
tornando, à medida que se aproxi-
mam as eleições, uma verdadeira de-
sorientação. 

Ora, a maioria não possui nem os 
homens nem os recursos intelectuais 
e morais que lhe permitam enfrentar 
a situação, depois de sacrificar tanto 
ao conforto e a mediocridade. Ela se 
acostumou também demasiado a uma 
atitude de desprezo para ser capaz a-
gora, diante da opinião pública, de as-
sumir e corrigir seus percalços e seus 
fracassos. Às primeiras crispações de 
medo, e haverá outras, o partido ma-
joritário não fica com a cabeça fria. 
Vai de erro em erro e não cessa de 
agravar seu próprio mal-estar. Eviden-
temente, ele trabalha muito mais do 
que a oposição pela sua própria ruí-
na. 

O erro mais grave 

Mas de todos esses erros há um 
mais grave, imperdoável e que não 
perdoa. A algumas semanas um do 
outro, o chefe do Estado e depois o 
chefe do governo proclamam clara-
mente que a maioria ficará no poder, 
mesmo que os franceses a transfor-
mem em minoria. Aqui, a herança do 
general De Gaulle é francamente a-
bandonada, a continuidade traída. 

Hoje, com medo de perder o po-
der, a maioria ataca o próprio princí-
pio da democracia. E se ê verdade 
que ela espera governar, mesmo que o 
país lhe tire seu apoio, a maioria não 
deve ter üusões: essa pretensão insu-
portável reuniria contra ela muitos 
daqueles que ainda não lhe eram hos-
tis. Esse intolerável desafio à demo-
cracia esclarece todas as escolhas. 

Ou então, nas semanas que vêm, 
os senhores do Estado, que sao tam-
bém os da maioria, terão que desmen-
tir, em termos inequívocos, o que dis-
seram anteriormente, e as palavras an-
teriores serão postas na conta da le-
viandade ou do desatino, o que já não 
é muito tranquilizante. 

Ou então, tais declarações serão 
confirmadas pelo silêncio ou reforça-
das por sua repetição: nesse caso, o 

"dever de cada um é tirar suas conse-
qüências. Os ministros democratas -
especialmente Edgar haure - deve-
rão abandonar um governo solidário 
com semelhante projeto; os parla-
mentares republicanos deverão desa-
creditá-lo; e cada um de nós, na medi-
da que lhe cabe, mandar embora os 
autores ou os aproveitadores even-
tuais de tão detestável objetivo; e se 
eles permanecerem depois, cada um 
de nós tem obrigação de combatê-
los . . . 

* Professor da Sorbonne e membro 
| do Comité de Estudos paro. um Novo 
• Contrato Social - - * 
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OS EUA QUEREM ABATER O MORAL DO VIETNÃ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eles terão muito 
o que mostrar" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jacques Amalric 

Que se estará passando em Was-
hington enquanto a aviação nor-

te-americana, mantendo o Vietnã do 
Norte sob um ataque intensivo, pul-
veriza todos os recordes, segundo os 
conhecedores, até hoje existentes em 
matéria de bombardeio? Nada de im-
portante parece estar acontecendo na 
Casa Branca: Richard Nixon, que 
continua evjtando cuidadosamente os 
jornalistas, fez suas malas e foi para a 
Rórida, passar o ano com a família. 

Segundo as explicações mais re-
centes, Hanói seria totalmente res-
ponsável pelos bombardeios... O im-
passe nas negociações entre Kissinger 
e Le Duc Tho seria, na verdade, intei-
ramente devido à má-fé dos norte-
vietnamitas, que teriam decidido, no 
início do mês de dezembro, prolon-
gar indefinidamente as discussões, 
tornando impossível qualquer forma 
de acordo. E a prova dessa ambigüi-
dade vietnamita? No dia 3 de dezem-
bro, os dirigentes de Hanói deram or-
dens para que as mulheres e crianças 
evacuassem a capitai Essa "prova", 
entretanto, não e inteiramente satis-
fatória. Segundo o próprio Dr. Kissin-
ger, o general Haig teria sido chama-
do a Washington no dia 9 de dezem-
bro, portanto seis dias mais tarde, 
"poi*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nessa altura, ainda pensávamos 
estar muito próximos de um acordo". 
Ainda segundo o Dr. Kissinger, o ge-
neral teria voltado a Washington, pa-
ra, uma vez mais, partir para Saigon 
com o objetivo de apresentar o texto 
do acordo ao general Thieu. 

"Uma porção de coisas para mos-
trar. ._." 

Oficialmente, os bombardeios des-
tinam-se a eliminar uma possível 
ofensiva que estaria sendo tramada, e 
não visam senão objetivos núlitares. 

Apenas oficialmente. No Pentágono, 
porém, - onde a satisfação é patente 
— não escondem outro tipo de expli-
cações: nenhuma ofensiva estaria sen-
do receada a médio prazo, e os bom-
bardeios teriam como objetivo ani-
qüilar o moral da população norte-
vietnamita, e não atingir objetivos mi-
litares específicos. Com sua franque^ 
za, os generais do Pentágono são - é 
preciso confessar - mais convincen-
tes que os porta-vozes anônimos de 
Nixon. E, se mais não fosse, por uma 
única razão: os bombardeiros-gigantes 
B-52 não têm fama de precisão entre 
os conhecedores. Bombardeia sem fa-
zer grandes distinções, em leque, e 
suas bombas são largadas ao longo de 
uma faixa de 2 quilômetros. É justa-
mente por essa razão que eles não ti-
nham sido utilizados senão uma única 
vez anteriormente, na região de 
Hanói-Haiphong: no dia 16 de abril 
deste ano, quando se tratava de des-
truir depósitos de gasolina. 

Nenhum chefe militar nega que 
Nixon deu a ordem de bombardear 
por motivos "psicológicos", ou seja, 
que as vítimas desses bombardeios se-
jam civis. Mais do que nunca, trata-se 
de aniqüilar um país, ou mesmo de 
mandá-lo de volta à idade da pedra, 
tomando emprestadas as palavras do 
general LeMay, companheiro de cha-
pa do senador Barry Goldwater na 
eleição de 1964. A palavra final é a 
do general do Pentágono que, no dia 
20 de dezembro, fez a seguinte decla-
ração a um jornalista: "Os norte-viet-
namitas gostam muito de exibir os 
danos causados por nossos bombar-
deios em suas áreas residenciais. Des-
ta vez, eles terão uma porção de coi-
sas para mostrar..." 

SADAT ABRE VÁLVULAS DE SEGURANÇA 

O Egito no caminho 

de novas mudanças ? 
Roland Delcour 

Em Minia (Alto Egito) o secretá-
rio da União Socialista Árabe, Sayed 
Marei, anunciou numa assembléia de 
massa que o presidente Sadat mante-
ve uma série de conversações com os 
dirigentes políticos. Não há dúvida de 
que essas entrevistas foram dedicadas 
à situação interior do país. Isso se de-
ve aos pedidos de esclarecimento fei-
tos pelos deputados da Assembléia a 
Sedki, nos primeiros dias de dezem-
bro. Com efeito, tal situação, no final 
de 1972; tem um aspecto paradoxal. 
Na verdade, ela está longe de ser tão 
tensa como em 1971, que, segundo o 
presidente Sadat, deveria ter sido "o 
ano decisivo". Mas, o certo é que per-
manece um mal-estar feito de descon-
tentamento latente e de um extremo 
cansaço. 

O movimento estudantil, em ja-
neiro de 1972, os rumores suscitados 
no exército pela demissão do general 
Sadek, anunciada a 26 de outubro, a 
expulsão dos conselheiros militares 
soviéticos, e os três dias de debates 
parlamentares que se seguiram à ex-
posição governamental de Sedki, se 
perderam nas areias do deserto. 
Quando muito, foi possível notar 
uma certa retomada do debate, prin-
cipalmente com as reivindicações dos 
jornalistas egípcios, que intimaram o 
governo a suprimir imediatamente a 
censura para as informações de or-
dem militar. 

Por outro lado, continua a agita-
ção nas universidades, onde cinco es-
tudantes palestinos acusados de pro-
paganda subversiva, foram presos nos 
primeiros dias de dezembro. Essa pri-
são foi seguida de protestos em jor-
nais murais, e três estudantes da f a-
culdade de Medicina foram ameaça-

dos de serem submetidos a um conse-
lho de disciplina por terem colado os 
jornais. Em protesto, seus colegas da 
Universidade do Cairo fizeram uma 
reunião na qual pediram a extinção 
do conselho de disciplina. Por sua 
vez, estudantes extremistas de direita, 
provavelmente membros da seita dos 
Irmãos Muçulmanos, se reuniram na 
Universidade do Cairo para protestar 
contra a agitação revolucionária dos 
palestinos e o apoio que ela encontra 
entre os camaradas de esquerda. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ganhando t empo 

Foi provavelmente essa agitação 
que levou Marei a fazer promessas aos 
estudantes. "É inconcebível - disse 
ele em Minia - recusar aos estudantes 
a possibilidade de participar da ação 
política e do diálogo, que deve conti-
nuar em bases de confiança mútua". 

Será que o poder vai abrir para os 
estudantes uma válvula de segurança, 
como já fez na Assembléia, de modo 
a canalizar e controlar ò descontenta-
mento geral? Será uma boa medida, 
mas que apenas lhe permitirá ganhar 
tempo. Cedo ou tarde, será preciso 
atacar as verdadeiras causas do mal -
isto é - a desmoralização geral origi-
nada do impasse total cm que o país 
se encontra na sua luta contra Israel. 
Observa-se em todos os campos as 
conseqüências dessa desmoralização, 
como vários deputados falaram publi-
camente. A negligência, o abandono, 
a ausência total de disciplina, a recusa 
de toda responsabilidade entre os 
funcionários, se acentuaram. Será 
preciso um choque salutar que de ao 
povo egípcio uma razão para esperar. 
Mas, de onde virá esse choque? 

Aqui, em Dar-Es-Salaam, o culto 

da personalidade às vezes é a-
companhado de estranhas familiarida-
des: o retrato do presidente Nyerere 
está cm todos os escritórios e buti-
ques, mas uma foto oficial, exposta 
numa livraria, mostra o chefe de Esta-
do tanzaniano com os pés nus, cui-
dando de suas bolhas. Esse flagrante 
data de 1967, quando ocorreu um fa-
to tipicamente tanzaniano: depois da 
"declaração de Arusha", assim cha-
mada por causa da cidade na qual fo-
ram enunciados os grandes princípios 
socialistas adotados pelo país, milha-
res de cidadãos, deixando seus cam-
pos, marcharam para a capital para 
expressar seu apoio ao regime. Parav 

mostrar aos manifestantes que estava 
inteiramente solidário com eles, o 
presidente Nyerere percorreu 215 
quüômetros a pé para ir a Mwanza, 
onde se realizava uma conferência do 
partido governamental. 

Os admiradores estrangeiros do 
chefe do Estado compararam esse fei-
to às proezas do presidente Mao Tse-
Tung em matéria de natação. Com e-
feito, uma das idéias mais difundidas 
no Ocidente, é que a Tanzânia se "ali-
nhou" com a China. O motivo seria o 
fato do representante de Dar-Es-Sa-
laam ter saudado a admissão de Pe-
quim na ONU com uma verdadeira 
explosão de alegria? Ou por que o 
presidente Nyerere usa em geral rou-
pas cujo corte lembra as "túnicas de 
Mao"? Ou por que a "guarda verde" 
- os jovens do partido único - fize-
ram sua "revolução cultural" desde 
1969, atacando o uso da minissaia e 
pedindo a "moralização" da vida po-
lítica, durante os dias do chamado 
"renascimento cultural"? 

E, no entanto, poucas são as capi-
tais africanas em que as aspirações 
próprias ao continente negro apare-

, cem tão nitidamente como em Dar-
Es-Salaam, nada devendo à influência 
do estrangeiro. 

Nas ruas principais - rua Lumum-
ba, rua Nkrumah (nome do antigo 
presidente de Gana cujas obras com-
pletas estão em todas as vitrines) 
encontram-se as sedes de todos os 
movimentos de libertação dos territó-
rios africanos ainda sob tutela dos 
brancos. Europeus que residem há 
muito tempo na cidade reconhecem 
perfeitamente certos motoristas de 
caminhões, cobertos por toldos, que 
desde bem cedo tomam itinerários 
discretos: são os comboieiros de ar-
mas que se dirigem aos maquis de An-
gola, via Zâmbia. O estrangeiro que 
procurou um endereço se perde com 
facilidade: a Tanzânia é o único país 
da África negra onde se ensina, desde 
a escola primária, uma língua nacio-
nal: o swahili. O inglês, que continua 
a ser a segunda língua oficial, é cada 
vez menos utilizado nas fachadas dos 
edifícios públicos. O governo incenti-
va todas as atividades que têm relação 
com a cultura e as tradições popula-
res: enquanto as butiques de "curiosi-
dades" que funcionam em Dar-Es-
Salaam só apresentam produtos de 
um artesanato para a clientela dos ae-
roportos, a Galeria de arte nacional 
vende obras excelentes, executadas 
pelos Makondés, raça do sul, cujos es-
cultores trabalham com o ébano e fa-
zem formas abstratas surpreendentes 
que refletem os fantasmas eróticos de 
uma civilização que permaneceu mui-
to próxima da natureza. 

Essa política de reabilitação do 
homem negro diante de si mesmo, 
atrai turistas um tanto especiais: os 
negros americanos, que vêm fazer 
uma peregrinação às órigens. Esses ir-
mãos de cor, identificáveis por suas 
cabeleiras armadas e por seus óculos 
finos de metal, muitas vezes prepa-
ram "teses" sobre a Tanzânia, para as 
universidades americanas. 

Os intelectuais gostam de comprar 
"Ebony" (Ébano), uma revista popu-
lar de Chicago que desenvolve certas 
teses do "poder negro" sob forma 
bastante aliciadora, e que foi introdu-
zida no país para os peregrinos do 
Harlem. Mas, em geral, a população 
parece antes reservada com relação 
aqueles que ela chama os "negrões", 
censurando-lhes os modos arrogantes 
de portadores de divisas. 

País rural  

A lembrança que esses visitantes 
levarão de uma Tanzânia, que eles jul-
gam apenas pela sua capital, corre o 
risco de ser bastante falsa: na verda-
de", 95'/ dos habitantes vivem nos 
campos. Os dirigentes do partido fun-
dado por Nyerere tem tamanha cons-

JULIUS NYERERE É O LÍDER DE UM I 

Tanzânia: um socialisi 
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ciência da importância desse dado de-
mográfico, que alguns acabam de pro-
por que a sede do poder político seja 
transferida para Dodoma, localidade 
situada no interior do país c de im-

tortância bem menor que Dar-Es-
alaam. Os militantes do partido do 

governo acham, com efeito, que o 
apoio ativo das massas camponesas é 
indispensável a qualquer regime "pro-
gressista" que a "reação internacio-
nal" queira derrubar. Os militantes 
explicam a facilidade com a qual o 
ex-presidente Obote foi derrubado -
apesar de suas qualidades — pela insu-
ficiência do "trabalho político" nos 
campos. Obote foi derrubado pelo ge-
neral Amin, o chefe de Estado da 
Uganda, num conflito armado. 

O presidente Nyerere é grande ad-
mirador do professor Rene Dumont, 
autor do livro "L'Afrique Noire est 
mal partie" c que fez várias viagens 
de estudos à Tanzânia. Nyerere, levou 
cm consideração a vocação essencial-
mente agrícola de seu país e fez, em 
matéria de desenvolvimento, uma es-
colha diferente da que fizeram a 
maioria dos outros chefes de Estado 
africanos. Renunciando aos investi-
mentos "de prestígio" - que são os 

meio para eles de se tornarem unida-
des de produção verdadeiramente au-
tônomas. Todas as outras têm que 
vender suas colheitas por intermédio 
das antigas cooperativas, que agem se-
gundo as regras clássicas do lucro c 
que se dirigem aos agricultores toma-
dos individualmente (ou, eventual-
mente, aos responsáveis pelas "aldeias 
ujamaa"). 

A tendência oficial é redistribuir o 
mínimo de dinheiro possível entre os 
trabalhadores das "aldeias ujamaa" 
para investir a maior parte dos lucros 
coletivos nos serviços sociais. Contu-
do, mesmo na "aldeia modelo" de Li-
to wa, por exemplo, uma quantia 
mínima e distribuída por cada dia de 
trabalho (cerca de 50 centavos). Os 
responsáveis pela aldeia acham que 
esse dinheiro (que deveria ser inútil 
numa sociedade de aujo-produção e 
auto-consumo) tem um "valor de in-
centivo" para os "antigos", cuja for-
mação politica ainda é insuficiente. 

A criação, cm princípio facultati-
va, das "aldeias ujamaa" encontra 
uma forte resistência por parte dos 
habitantes das regiões mais ricas. As 
apreensões dos agricultores prósperos 
das províncias do Norte, cspccialmen-

aconselhados pelos peritos estrangei-
ros que raciocinam abstratamente, 
sem levar em consideração o nível 
real de evolução econômica do con-
junto do país - a Tanzânia dá priori-
dade a projetos de menor envergadu-
ra, mas mais numerosos e que utüi-
zam mais mão-de-obra local, do que 
às dispendiosas técnicas dos países in-
dustrializados. 

Segundo o ideal oficial, essa valo-
rização dos recursos nacionais deve se 
fazer ao nível da "aldeia ujamaa" (pa-
lavra swahili cuja tradução aproxima-
da é "laço familial", no sentido am-
plo do termo). Ela tem sido compara-
da alternadamente, ao Kolkhoze ao 
kibbutz e à fazenda coletiva chinesa, 
pelos universitários de língua inglesa 
que se dedicaram ao assunto (basea-
dos em dados de livros, pois são raros 
os europeus aos quais é permitido vi-
sitar essas comunidades). Mas a "al-
deia ujamaa" é uma instituição espe-
cífica, muito mais difícil de ser defi-
nida porque a palavra engloba realida-
des muito diferentes: entende-se por 
ujamaa um agrupamento de campo-
neses que pôs seus bens para uso co-
mum visando uma produção coletiva 
cujas rendas são utilizadas para fins 
comunitário*. 

Na Tanzânia, existem atualmente 
quatro mil e quatrocentas aldeias des-
se tipo; ali vive W/t da população 
continental. Na primavera de 1972, 
somente ccnto c sessenta dessas al-
deias dispunham de sua própria 
cooperativa de venda (chamada "mul-
ti-purpose cooperative society", so-
ciedade de cooperativi geral), único 

te da de Kilimanjaro, constituem um 
perigo sério para o presidente Nyere-
re. Até agora, as rendas das "aldeias 
ujamaa*4 representam uma parte 
mínima do produto nacional; a maio-
ria dessas aldeias estão nas regiões 
mais desprivilegiadas e são constituí-
das por ' voluntários" atraídos sobre-
tudo pelas primeiras facilidades con-
cedidas pelo governo. 

Este ano, contudo, o desenvolvi-
mento da política ujamaa tornou-se 
uma "opção irreversível". O presiden-
te Nyerere estima que os frutos dessa 
política só poderão se traduzir em 
números depois de alguns decênios. 
Cada vez mais freqüentemente o pre-
sidente deixa a capital para ir mobili-
zar as massas camponesas fazendo 
discursos inflamados, encarapitado na 
capota do seu jipe, sem o menor apa-
rato oficial. Uma das estapas impor-
tantes dessa política ocorreu cm mar-
ço de 1972 com a distribuição de ar-
mas aos camponeses das "aldeias uja-
maa", "para lhes permitir a proteção 
de suas fazendas contra os elementos 
anti-socialistas". 

Uma certa democracia 

Apesar da extensão da tarefa que 
empreendeu, o presidente é avesso ao 
uso dos métodos autoritários empre-
gados pela maioria dos chefes de Es-
tado da África negra. A TANU (Tan-
ganyka African National Union), a 
formação política que lutou pela in-
dependência, é de fato um partido 
único, mas a prática da candidatura 
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dupla dá aos escrutínios uma signifi-
cação que eles pouco tem na Africa 
de língua francesa. Não só é dado aos 
eleitores escolher entre dois homens 
para cada cadeira de deputado, como 
jem acontecido várias vezes que mi-
nistros cm exercício não sejam reelei-
tos. 

Sabendo que terão de prestar con-
tas de seu mandato, os parlamentares 
são levados a expressar as reivindica-
ções populares por meio de interven-
ções que fazem da Assembléia algo 
bem diferente de um estúdio de gra-
vação. OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Daily News, diário oficioso, 
registra fielmente esses debates bem 
como publica as cartas dos leitores 
denunciando, apoiados em exemplos, 
a ineficiência, ou melhor, a corrupção 
da administração. O leitor habituado 
à monotonia da imprensa africana de 
língua francesa aprecia essa liberdade 
de julgamento, mas se cansa, às vezes, 
de um estilo "revolucionário" não 
menos conformista: determinado de-
putado denuncia, por exemplo, a exi-
gência da assinatura de um livro de 
presença pelos funcionários, como 
sendo uma "atitude colonialista"; um 
assinante compara o presidente 
Nyerere ao "leque que espantou os 
mosquitos colonialistas numa época 
em que a Tanzânia era apenas um gi-
gante adormecido". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Est rada int ernacional 

A construção de uma estrada de 
ferro ligando Dar-Es-Salaam a Zâmbia 
pode modificar profundamente a si-
tuação atual na África oriental. Os 
trabalhos estão sendo realizados pela 
China, mas a Tanzânia tam bém coope-
ra junto com vários países ociden-
tais. 

Está ocorrendo uma "invasão" de 
chineses na Tanzânia que tem preo-
cupado certos diplomatas ocidentais. 
Trata-se de trabalhadores que são, na 
realidade, militares à paisana e que se * 
destinam à construção da Tanzam, a 
estrada de ferro que ligará Dar-Es-
Salaam a Kapiro-Mposhi, no "cintu-
rão de cobre" de Zâmbia. Compa-
rou-se esse projeto realizado pelos 
chineses à barragem de Assuã, cons-
truída pelos russos no Egito; com 
efeito, as cifras citadas pelos respon-
sáveis permitem manter a compara-
ção. Ao longo dos 1.859 quilômetros 
que separam as duas cidades será ne-

Í
cessário construir 2.500 pontes ou 
Viadutos, perfurar 19 túneis, edificar 
147 estações. As 102 locomotivas e 
os 2.200 vagões previstos para assegu-
rar o tráfego serão fornecidos por Pe 
quim, assim como o material necessá^ 
rio para a construção das linhas fér-
reas, fora uma parte dos dormentes 
de cimento, fabricados na Tanzânia, 
num ritmo de 100 toneladas diárias. 

O conjunto da operação é finan-
ciado por um emprestimo chinês no 
montante de 2 bilhões e 866 milhões 
de shillings tanzanianos (mais de 2 bi-
lhões de cruzeiros), reembolsáveis em 
partes iguais pela Tanzânia e pela 
fcâmbia (depois de terem regateado 
muito entre si), sem juros e somente 
a partir de 1988, durante um período 
de trinta anos. 

Atualmente, cerca de quinze mil 
chineses, alguns dos quais falam o 
swahili, estão trabalhando na constru-
ção da Tanzam com a ajuda de mais 
de trinta mil trabalhadores africanos. 
Depois que eles deixam os canteiros 
de obras, que são vigiados por compa-
triotas armados, os chineses vão para 
campos especiais, onde levam, ao que 
se diz, uma vida particularmente es-
partana, evitando misturar-se com a 
população. 

Os trabalhos começaram cm outu-
bro de 1970 c tem progredido num 
ritmo bastante rápido. Os trilhos fo-
ram colocados num trecho de 700 

• quilômetros, e a estrada já é utilizável 
pelos trens de mercadorias até 
Mlimba, localidade situada a 500 km 
de Dar-Es-Salaam. Os operários traba-
lham atualmente no trecho mais difí-
cil de construir, situado na região 
montanhosa de Iringa, onde será ne-
cessário a construção de numerosos 
túneis. Parece que os engenheiros chi-
neses têm encontrado sérios obstá-
culos nessa parte do projeto. As auto-

ridades tanzanianas asseguram, contu-
do, que o tráfego de passageiros entre 
Dar-Es-Salaam e Tunduma, cidade de 
fronteira situada a 970 km da capital, 
"é apenas questão de um mês'. De 
início, o conjunto da rede deve poder 
funcionar em princípio de 1976. 

Junto com as "aldeias ujamaa", a 
Tanzam é o tema dominante da pro-
paganda oficial. Na Tanzânia, país 
que tomou a dianteira no combate 
contra os "poderes brancos" da 
África austral, dá-se a essa estrada de 
ferro, de preferencia, o nome de 
"uhuru railway" (estrada de ferro da 
liberdade), para significar que ela per-
mitirá à aliada Zâmbia livrar-se da de-
pendência da Rodésia e de Moçambi-
que. Antiga Rodésia do Norte, na Fe-
deração das Rodésias, Zâmbia ainda 
está marcada na sua economia pelo 
passado que a liga ao pais dirigido 
atualmente por Ian Smith. Sem saída 
para o mar, ela precisa escoar uma 
parte de seu cobre pelos portos do 
Moçambique, enquanto que Kaunda, 
seu presidente, afirma sua solidarieda-
de para com os nacionalistas africa-
nos em luta contra os portugueses. 

Como ela é muito mais longa que 
a rede ferroviária atualmente utiliza-
da até o porto português de Beira, 
numerosos peritos estimam que a 
Tanzam é "um contra-senso econô-
mico". Sua conclusão constituirá, to-
davia, um fato político decisivo na 
medida em que libertará Lusaka da 
"chantagem" rodesiana e portuguesa. 

Ao facilitar seus intercâmbios, "a 
estrada de ferro da liberdade" refor-
çará a aliança de Zâmbia e da Tanzâ-
nia, que pertenciam, no passado, a 
"blocos ' econômicos diferentes. 
Zâmbia poderá então juntar-se à Tan-
zânia no seio da Comunidade da Áfri-
ca Oriental (EAC, East African 
Com muni ty), com a qual ela tem 
muito mais afinidades ideológicas do 
que com Quênia e Uganda. 

Lembrança do impér io 

Em 1922, Winston Churchill que-
ria criar um império da África Orien-
tal comparável ao império das Índias. 
Apresentada como uma vitória do 
pan-africanismo, a EAC é, na verda-
de, uma seqüela do colonialismo. Sob 
o domínio britânico, um aparelho 
administrativo comum funcionava em 
Quênia, em Uganda e em Tanganica: 
os três territórios tinham uma moeda 
e uma universidade em comum. De-
pois da independência, cada um pre-
feriu construir sua própria universida-
de e dotar-se de moedas nacionais 
(com paridade de câmbio entre as 
três), mas vários serviços comuns fo-
ram sabiamente conservados no seio 
da EAC. Dispersos pelas principais ci-
dades dos três países, organizações 
muito variadas - umas vinte ao to-
do — trabalham pelo desenvolvimen-
to comum. 

Atualmente, a EAC é, de longe, a 
organização regional mais importante 
da África. Ela funciona de uma forma 
ou de outra, mesmo nos momentos 
mais graves do conflito que opôs, ul-
timamente, Kampala a Dar-Es-
Salaam. 

Para o presidente Nyerere, a depo-
sição de Obote, um dos chefes de Es-
tado africanos de quem se sentia mais 
próximo, pelo general Amin - cha-
mado em Dar-Es-Salaam, de "o gori-
la" - foi um rude golpe. O golpe de 
janeiro de 1971, em Kampala, foi pri-
meiro considerado como o fracasso 
de uma política "progressista" que 
dizia respeito a todos os países da 
África Oriental. Como os partidários 
de Obote - que está refugiado na 
Tanzânia - fracassaram, em setem-
bro, na sua tentativa de repor seu 
chefe no poder, o presidente tanza-
niano parece agora estar resignado 
com o fato consumado. 

É provável que a preocupação de 
preservar o futuro da EAC tenha tido 
um papel importante na "reconcilia-
ção" com Uganda, no princípio do 
mês de outubro. Nyerere, muito inte-
ressado no pan-africanismo, não po-
dia aceitar a dissolução da organiza-
ção, que dificilmente teria sido evita-
da se o conflito se tivesse agravado. 
Isso no momento em que, fora Zâm-

bia, a Etiópia, o Sudão, a Somália c o 
Burundi tinham expresso o desejo de, 
um dia, juntar-se aos tres parceiros da 
1 AC, no seio de um grupo regional 
mais amplo. 

De Mao a MacKinsey 

A importância do papel da Tanzâ-
nia na evolução da África Oriental não 
escapa a Pequim Hoje, em Dar-Es-
Salaam, a literatura edificante dos 
missionários está sendo substituída 
pela que é difundida abundantemente 
pela embaixada chinesa: por 5 shil-
lings, jovens à cata de dinheiro ven-
dem como "lembrança" aos clientes 
americanos do hotel Kilimanjaro "a 
edição revista este ano" do Pequeno 
Livro Vermelho, que é distribuído 
gratuitamente pelo serviço de infor-
mação dessa embaixada. 

Mas seria um abuso afirmar que a 
construção da Tanzam revela a domi-
nação de Pequim sobre o país. Cioso 
de preservar a independência nacio-
nal, Nyerere pratica uma política de 
cooperação especialmente aberta. Os 
chineses não são os únicos que foram 
chamados para colaborar na melhoria 
das comunicações entre a Zâmbia e 
Tanzânia. Os italianos construíram 
um oleoduto entre os dois países; téc-
nicos americanos estão fazendo uma 
estrada internacional, financiada pelo 
Banco Mundial e pelos Estados Uni-
dos, utilizando trechos já existentes 
(houve incidentes com os chineses 
nas passagens de nível . . . ) . , 

Foi também aos americanos que 
Nyerere se dirigiu ao encarregar o es-
critório de assessoria MacKinsey ( o 
consultor das grandes sociedades ca-
pitalistas) da operação de descentrali-
zação iniciada este ano. A Alemanha 
Ocidental, bem colocada em virtude 
de seu curto passado como potência 
tutelar, conseguiu fazer publicar no 
jornal oficioso oito páginas especiais 
sobre a amizade germano-tanzaniana. 

Quase totalmente ausente no pla-
no comercial, a França enviou a Dar-
Es-Salaam alguns conselheiros de alto 
nível: o diretor de planejamento e fi-
nanças da Corporação Nacional de 
Desenvolvimento (NDC) é um perito 
enviado pelo Quai d'Orsay (Ministé-
rio das Relações Exteriores da Fran-
ça). 

Há pouco sob a presidência de um 
tanzaniano, a NDC é um organismo 
original fundado por outro francês: 
trata-se de um holding que tem uma 
participação, quase sempre majoritá-
ria, nas principais empresas do país. 
Propriedade do Estado, a NDC aplica 
as regras de gestão capitalista, volta-
das para a rentabilidade e o lucro: 
cinqüenta companhias entrangeiras, 
representando 19 países, estão asso-
ciadas a suas atividades. 

Esse pragmatismo é firmemente 
denunciado por alguns teóricos do 
partido. Eles censuram o chefe do Es-
tado por se acomodar demasiado fa-
cilmente à presença de '*bastiões capi-
talistas" (por exemplo, a sociedade 
marítima belga através da qual passa 
todo o comercio exterior do Burundi 
e que controla uma parte das instala-
ções portuárias de Dar-Es-Salaam). 
Eles condenam as despesas que estão 
sendo feitas sob a orientação de cer-
tos "conselheiros" estrangeiros, sem 
muito jeito ou demasiado interessa-
dos, especialmente a construção, por 
empresas italianas, do aeroporto in-
ternacional de Kilimanjaro, que cus-
tou 40% a mais do que o previsto (as 
taxas de utilização cobrem apenas as 
despesas de funcionamento e não per-
mitem o reembolso dos empréstimos 
feitos). 

Apesar dessas "impurezas", o so-
cialismo à tanzaniana tornou-se um 
modelo para uma parte da juventude 
africana. Mesmo sem seguir esse 
exemplo a rigor, vários chefes de Es-
tado africanos consideram o presiden-
te Nyerere como um grande líder. A 
importância diplomática do país se 
mede pelo número de embaixadas 
existentes cm Dar-Es-Salaam: as anti-
gas casas coloniais, construídas na 
época da presença alemã, no bairro 
cheio de sombras de State House, já 
não bastam para abrigar as missões di-
plomáticas; mansões modernas, sobre 
as quais drapejam as bandeiras mais 
diversas, foram construídas na estra-
da de Bagamoyo. É nessa estrada que, 
de manhã cedo, os diplomatas podem 
observar o carro do chefe do listado, 
que vai de sua casa para seu escritório 
no palácio presidencial, sem escolta 
apesar do aumento dos perigos. 

ALLENDE NÃO ESTÁ AMARRADO A URSS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Chile e os EUA na 
mesa de negociações 

Marcel Niedergang 

Não-alinhamcnto com a União So-
viética e vontade de negociar 

com os Estados Unidos: esta é a sábia 
linha diplomática escolhida por Salva-
dor Allende, chefe do Estado chileno, 
após a viagem de 14 dias que o levou 
sucessivamente a Lima, México, Na-
ções Unidas, Moscou, Argel, Havana e 
Caracas. 

Em cada uma de suas escalas, o 
dirigente da Unidade Popular expôs 
longamente as causas profundas do 
subdesenvolvimento das nações do 
Terceiro Mundo, em particular da 
América Latina. Defendeu, sem dúvi-
da, as teses do seu governo, de nacio-
nalização das riquezas naturais, c lem-
brou que o cobre agora é "chileno". 
Mas também elevou o debate ao insis-
tir sobre os conflitos inegáveis que 
poderão surgir entre as potências in-
dustriais e os povos em via de desen-
volvimento, entre as sociedades mul-
tinacionais (Allende prefere falar de 
sociedades transnacionais) que dis-
põem de um poder considerável, e al-
gumas vezes oculto, e os Estados so-
beranos. A necessidade de uma revi-
são das relações entre os muito ricos 
e os mais desprovidos do planeta é 
um tema que está no centro do deba-
te travado nas Nações Unidas. 

Antes dele outros dirigentes lati-
no-americanos, como o comandante 
"Che" Guevara e Fidel Castro, já de-
nunciaram a exploração das riquezas 
naturais do Terceiro Mundo pelas so-
ciedades capitalistas, c reclamaram, 
diante de organismos internacionais, 
mais justiça entre as nações. Mas 
Allende, um político hábil e experi-
mentado, o fez na medida certa, esco-
lhendo suas palavras em função do 
seu público, e evitando misturar os 
interesses capitalistas ou mercantilis-
tas, os governos e a opinião pública 
dos diversos pajses. Nenhuma vez, 
durante o seu discurso diante das Na-
ções Unidas, onde denunciou as inter-
venções da ITT e da Kennecott nos 
negocios internos chilenos, ele citou 
o governo dos Estados Unidos. 

Não a qualquer preço 

Em Moscou, Allende falou do 
"grande irmão soviético" mas nada 
disse que pudesse implicar numa ade-
são chilena às teses soviéticas. Brejnev 
recebeu o dirigente chileno com cor-
dialidade, mas sem manifestações ex-
cessivas. O comunicado publicado 
por ocasião da visita deu poucas indi-
cações sobre a amplidão e a natureza 
da ajuda que a União Soviética pensa 
conceder ao governo de Santiago. São 
previstos créditos para determinados 
projetos industriais, não especifica-
dos, e para a expansão da pesca in-
dustrial. Mas essa cooperação nada 
tem de extraordinário. A URSS, que 
participa da construção do porto de 
Paita, no Peru, concede igualmente 
importantes créditos e uma»ajuda téc-
nica, nesse campo, ao governo de Li-
ma. O comunicado soviético-chileno 
não diz mais nada sobre a maneira 
pela qual'a URSS poderá eventual-
mente ajudar o Chile na sua difícil 
luta contra as sociedades cupríferas 
norte-americanas. Determina, sem dú-
vida, que "as duas partes condenam a 
ação cometida pelos monopólios es-
trangeiros para privar o Chile do di-
reito de dispor soberanamente de 
seus recursos naturais", mas não pre-
vê nenhuma ação concreta para facili-
tar a comercialização do cobre chile-
no, o ponto mais frágil do sistema de 
defesa do governo Allende. Enfim, os 
rumores propagados cm Washington 
sobre uma importante ajuda militar 
soviética foram energicamente des-
mentidos tanto em Santiago como 
em Moscou. 

Em suma, o Chile da Unidade Po-
pular poderá contar com a solidarie-
dade e uma assistência limitada da 
União Soviética. Nada mais. Essa re-
serva relativa se explica mais pela pru-
dência soviética do que pela politica 
de não-alinhamcnto do Chile. Os diri-
gentes de Moscou não podem, ao 
mesmo tempo, encorajar l idei Castro 
a continuar resolutamente o processo 
de normalização com os Estados Uni-

dos, e favorecer as condições de urna 
"segunda Cuba" na America Latina. 
A primeira custou bastante: mais de 2 
milhões de dólares por dia. 

Por outro lado, o Chile da Unida-
de Popular (onde o Partido Comunis-
ta é apenas um dos componentes da 
coalizão governamental) não é a Cuba 
revolucionária que se proclamou mar-
xista-leninista. De acordo com a pers-
pectiva soviética, o Chile atual repre-
senta uma variação legal, pacífica, po-
sitiva da conquista do poder, capaz 
de acalmar as apreensões das "bur-
guesias nacionais ', que e preciso con-
quistar nas outras nações da América 
Latina. Não será pois um modelo que 
se deva defender a qualquer preço. . . 

"É, de qualquer maneira, falso di-
zer que Allende provocou os Lstados 
Unidos antes de ir a Moscou". . . Esta 
declaração dada ao Washington Post 
por Orlando Letelier, embaixador > 
Chile nos Estados Unidos, represcnia 
bem a posição de Santiago. "O presi-
dente chileno - acrescenta Letelier -
teve o cuidado de não identificar a 
Kennecott ou a ITT com o governo 
ou o povo dos Estados Unidos". De 
fato, os contatos preliminares estabe-
lecidos pelo embaixador chileno com 
John lrwin, no Departamento de Es-
tado, para preparar uma negociação 
americano-chüena de alto nível, co-
meçaram bem antes da partida de Al-
lende para as Nações Unidas e para a 
capital soviética. É inegável a vontade 
chilena de facilitar um diálogo pací-
fico com os Estados Unidos sobre o 
problema do cobre e sobre a totalida-
de dos problemas pendentes. Allende 
não teria certamente recusado uma 
entrevista com Nixon, se este houves-
se feito um convite durante a sua per-
manência em Nova Iorque. 

A condut a da ITT 

Em maio último, ele não se opôs à 
concessão de uma "ajuda militar" 
norte-americana de 10 milhões de dó-
lares, destinados à uma modesta mo-
dernização do equipamento das for-
ças armadas chilenas. Revelando esse 
acordo no mesmo dia da chegada de 
Allende a Moscou, os dirigentes de 
Washington tentaram, sem dúvida, 
provar duas coisas: primeiro, que to-
dos os laços não estavam rompidos 
entre o Pentágono e o alto estado-
maior chileno, o que já se sabia desde 
que o general Prats, atual ministro do 
Interior, se opôs pessoalmente à par-
tida da missão militar dos Estados 
Unidos; segundo, que os Estados Uni-
dos não renunciaram a "ajudar" o 
Chile. Deixaram de esclarecer, no en-
tanto, que os créditos, bem mais im-
portantes, na ordem de centenas de 
milhões de dólares, atribuídos pelos 
organismos internacionais de finan-
ciamento ao Chile, foram bloqueados 
por ordem de Washington. 

As negociações iniciadas a 20 de 
dezembro em Washington não serão 
fáceis, mas serão beneficiadas por um 
dima bem melhor que o reinante an-
teriormente. Com efe;to, a Kennecott 
Corporation e a OPIC (Overseas Pri-
vate Investments Corporation), uma 
agência do governo americano que ga-
rante os investimentos das sociedades 
norte-americanas no estrangeiro, con-
cluíram um acordo a 15 de dezem-
bro. Nos termos desse compromisso, 
a OPIC assume a dívida contraída pe-
la Kennecott na mina de El Tenientc, 
no valor de 66,9 milhões de dólares. 
É de cerca de 8,9 milhões de dólares 
a soma exigida pela Kennecott à 
agência governamental. A sociedade 
cuprífera anunciou que colocou essa 
"diferença" de 8,9 milhões de dólares 
no "balanço de lucros e per-
das". Tendo obtido essa importan-
te satisfação (e pode-se pensar que as 
"recomendações' do Departamento 
de Estado não estão alheias a esse 
compromisso*), a Kennecott deverá 
mostrar-se menos agressiva, se bem 
que outras questões permaneçam 
pendentes, em particular no que diz 
respeito aos bens e equipamentos da 
Kennecott no Chile nao "segurados" 
pela OPIC. 

M M máÊk 
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á qualquer coisa de paradoxal 
quando se considera a obra psi-

cológica de Piaget. Essa obra, atual-
mente na moda, é a de um homem 
que trabalhou durante anos à margem 
da moda, e mesmo a contracorrente. 
As centenas de seus trabalhos que 
transformaram a Psicologia eram pri-
mitivamente apenas um meio para 
abordar um problema relevante da fi-
losofia da ciência: a origem do conhe-
cimento científico e a função adapta-
tiva do conhecimento. 

O paradoxo é apenas aparente. Se 
ele inovou em Psicologia ioi precisa-
mente porque, se colocando outros 
problemas quê não os dos psicólogos 
de seu tempo, Piaget estudou um do-
mínio desconhecido deles, e no qual 
tudo estava por fazer: o da gênese do 
pensamento racional na criança Seus 
interesses epistemológicos levaram-no 
também a inovar os métodos de pes-
quisa 

Era necessário então compreender 
como a criança chega a uma solução, 
certa ou errada, e reconstituir o pro-
cesso de racionalização, pois é através 
das modificações que se produzem 
durante a infanda que Piaget procura 
a gênese individual do conhecimento 
e da evolução histórica das ciências. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uma t eoria nova 

Para compreender como Piaget 
concebe a natureza da inteligênciazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA é 
preciso primeiramente lembrar a con-
tinuidade que ele vê entre os proces-
sos biológicos, que asseguram a adap-
tação organica do individuo, e os pro-
cessos psicológicos, que controlam, 
em outro nível, seus contatos com o 
meio ambiente. Para Piaget, a inteli-
gência é a forma mais aperfeiçoada de 
adaptação: ela é regida pelas mesmas 
regras de funcionamento das adapta-
ções biológicas. Isso significa que a 
inteligência tem uma estrutura, situa-
da não ao nível da anatomia mas ao 
nível das atividades psicológicas, e 
um funcionamento que, se aplicando 
a "conteúdos" diferentes dos da orga-
nização biológica, tem entretanto a 

JEAN PIAGET RECEBE O PREMIO ERASMO NA HOLANDA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A origem da inteligência 
mesma forma delas, isto é, procede 
dos mesmos mecanismos. Quais são 
esses mecanismos? 

Como as estruturas orgânicas, as 
estruturas psicológicas compreendem 
subsistemas coordenados entre si. O 
subsistema mais elementar é o que 
Piaget chama um esquema. O esque-
ma é a estrutura da ação, isto é, aquilo 
que nela ultrapassa o objeto específT 
co ao qual a ação se destina, tornan-
do-se generalizável a outros conteú-
dos. Por exemplo, mais ou menos aos 
três-quatro meses o esquema de "suc-
ção" só é aplicável aos objetos que 
entram em contato com a região bu-
cal; a partir dos quatro meses, graças 
à coordenação da visão e da percep-
ção, esse esquema é generalizado a tu-
do que é percebido visualmente, e a 
criança tenta pegar todos os objetos 
que vê para levá-los à boca Esses ob-
jetos visuais adquirem então uma no-
va significação, e se transformam em 
objetos de "sucção". O fato de um 
sujeito integrar um dado novo em um 
certo quadro é chamado assimilação. 

Mas alguns objetos não se deixam 
assimilar ao esquema de sucção: os 
que estão muito distantes, ou são 
muito pesados para serem seguros. 
Outros ainda necessitam, para que a 
operação tenha sucesso, que a criança 
modifique seu esquema e o adapte as 
novas circunstâncias. A isso Piaget dá 
o nome de acomodação. 

A história do desenvolvimento da 
inteligência é portanto a do desenvol-
vimento dos esquemas e de suas coor-
denações pelo equilíbrio progressivo 
dos processos de assimilação e aco-
modação. 

As implicações psicológicas do 
que precede são triplas: 

1 - Dizer que todo conhecimen-
to procede de uma assimilação a um 
esquema que foi generalizado e enri-
quecido significa dizer que o mundo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Yvette Hatwell 

O Mestre pitoresco 
Todos que se aproximam de Jean 

Piaget ficam fascinados pelo ho-
mem A primeira coisa que atrai a 
atenção e sua silhueta pitoresca, e 
compreende-se que um porteiro da 
ONU o tenha barrado ao vê-lo chegar 
numa velha bicicleta de boina e pele-
rine esvoaçante. Foi preciso que Pia-
get mostrasse seu passaporte diplomá-
tico para ter acesso à sala de confe-
rência onde todos o esperavam. 

Nós que tivemos o privilégio de 
conhecer o mestre sabemos reconhe-
cer, além dessa aparência folclórica, a 
pessoa de Piaget. O que não cessa de 
nos impressionar é o fato de Piaget 
estar sempre à frente: à frente de seu 
tempo, à frente dos problemas agora 
na moda, das soluções aceitas e mes-
mo dos horários dos trens e aviões. 

Cont inuidade 
com renovação 

Essa projeção para o futuro é um 
elemento tão fundamentai de sua na-
tureza que, numa idade em que ou-
tros se voltam para seu passado, ele 
entrevê uma série de pesquisas e 4e 

novas obras. 
Em 1950 Piaget confessava ter 

"uma única idéia exposta em formas 
diversas em 22 volumes". E, 1966 dê  
darava: "No fim de uma carreira é 
preferível mudar de perspectiva do 
que se repetir eternamente . 

Essa continuidade e essa renova-
ção se refletem no seu ritmo de traba-
lho. Ele só fica realmente feliz quan-
do está empenhado na redação de 
uma obra nova. Os raros momentos 
em que podemos vê-lo desamparado e 
vulnerável são aqueles em que ele aca-
bou de colocar um ponto final em 
um livro, e ainda não começou a es-
crever o próximo. Esses intervalos ra-
ramente ultrapassam alguns dias. 

Freqüentemente perguntam a Pia-
get como ele acha tanto tempo para 
escrever, apesar, de seus trabalhos 
universitários e seus deveres interna-
cionais. Ele atribui essa faculdade a 
um traço particular de sua personali-
dade, dizendo-se "fundamentalmente 
um ansioso òue b'trabalho relaxa". 

Quando confia a colaboradores o 
cuidado de conduzir as experiências, 
Piaget não perde jamais o contato 
com os fatos. Todo verão, em férias 
na montanha ele carrega num trator 
(antigamente era no dorso de uma 
mula) sacos cheios dos protocolos 
cuja análise resultará em novas obras. 
O que conta para ele, na escolha dos 
pesquisadores que ele associa à sua 
obra, o que ele gosta de encontrar 
nos seus alunos é a curiosidade cientí-
fica, o ardor pelo trabalho e a hones-
tidade intelectual. Os 50 anos por ele 
consagrados ao magistério não foram 
somente um modo de transmitir a vá-
rias gerações de alunos seus vastos co-
nhecimentos. Muitas de suas lições, 
talvez as mais interessantes, foram 
precisamente aquelas onde, para es-
clarecer suas próprias idéias e colocá-
las a prova ele apelava para a partici-
pação de seus ouvintes, que sem dúvi-
da não percebiam a hesitação do mes-
tre. 

Crít icas só de 
especial ist as 

Muitas vezes se acusou Piaget de 
não levar em conta as críticas. É cer-
to que as objeções provenientes da in-
compreensão de seu modo de colocar 
os problemas não o atingem Ao con-
trário, se elas vem de especialistas 
competentes, Piaget não somente as 
escuta mas delas tira grandes provei-
tos. 

A unidade e a continuidade do 
pensamento e do estilo de vida de 
Piaget não podem ser melhor ilustra-
dos do que pelo interesse e alegria 
com que observa como biólogo a na-
tureza e os fenômenos de crescimen-
to e adaptação. Aos 20 anos, Piaget, 
percorria -as montanhas suíças para 
encontrar os moluscos que seriam 
objeto de sua tese de doutorado. Ho-
je, o botânico de 76 anos demonstra 
o mesmo interesse apaixonado por 
suas "culturas" de plantas, acompa-
nhando naquelas mesmas montanhas 
suas variações ecológicas. 

Jean Piaget  por Vazquez de Sola.  

exterior não imprime seus traços so-
bre um terreno puramente receptivo, 
mas age sempre através das estruturas 
internas do sujeito. Os estímulos ex-
teriores são pois interpretados com a 
ajuda dos instrumentos cognitivos 
disponíveis. Essa posição opõe radi-
calmente Piaget a todas as teorias as-
sociassionistas que marcaram forte-
mente a psicologia antiga e moderna. 

2 - Um conhecimento novo não 
surge nunca do nada mas é prepara-
do e tornado possível pelos dados an-
teriores. A passagem de um estágio 
para outro se faz sem ruptura por 
um desenvolvimento contínuo no 

qual as reorganizações integram as or-
ganizações precedentes, ultrapassan-
do-as. Não existe pois um "ponto ze-
ro" do conhecimento e a Psicologia 
começa com as primeiras generaliza-
ções a esquemas reflexos, eles mes-
mos produzidos por fatores hereditá-
rios. 

3 - Estudar a gênese da inteli-
gência é procurar em cada etapa do 
desenvolvimento a natureza dos es-
quemas elaborados pela criança e o 
tipo de coordenações que ela pode e-
fetuar sobre eles. Cada estágio é ca-
racterizado por uma estrutura relati-
vamente estável, na qual as composi-
ções lógicas entre os subsistemas são 
específicas e atingiram um certo equi-
líbrio. 

Os Est ágios do 
Desenvolviment o 

Para compreender as característi-
cas desses estágios é preciso introdu-
zir um novo conceito: o de invariável. 
Toda ciência é uma busca de invariá-
veis, isto é, de aspectos ou proprieda-
des que se conservam sob diversas 
transformações. O gênio de Piaget foi 
o de ter mostrado que as invariáveis 
das estruturas do conhecimento não 
são inatas, que elas se constituem rio 
curso da imancia Cada etapa genéti-
ca caracteriza-se por uma certa lógica 
de coordenação de ações que permite 
a conquista de um grupo de invariá-
veis. 

Existem duas grandes formas de 
inteligência: uma inteligência prática, 
que se manifesta somente nas ações 
reais sobre o meio-ambiente, e uma 
inteligência conceituai, ou operatória, 
que utiliza as representações, e que 
chamamos comumente de "pensa-
mento". Até os dezoito meses a inte-
ligência do bebê é exclusivamente 
pratica cos esquemas elaborados são 

Ou Freud ou Piaget 

Barbel Intfelder 

As teorias de dois espíritos fora 
do comum, Piaget e Freud, que 

transformaram a Psicologia atual, se 
encontram inevitavelmente em con-
fronto quando se aborda problemas 
psicológicos de todas as ordens. É 
verdade que ambos são geneticistas e 
de certo modo estruturalistas. A de-
sordem que eles trouxeram para esta 
disciplina é tal que os psicólogos clás-
sicos os julgam herejes e recusam-se a 
compreende-los. 

São dois homens de formação di-
ferente: um, Piaget, saiu da biologia 
naturalista, onde encontrou as noções 
de estrutura e de dinâmica; depois, 
com o estudo da psicologia da crian-
ça ele chegou aos problemas episte-
mológicos que seriam seu objetivo 
desde o início. O outro, Freud, saiu 
da clínica neurológica, numa época 
em que ela era 'o ramo mais exato da 
ciência médica, e por isso mesmo o 
mais estático e tranquilizador. Ele se 
separa dela completamente para criar 
uma nova ciência a psicanálise, e 
abre novos campos terapêuticos. Na 
origem, todos dois são, entretanto, 
biologistas. Evolucionistas por doutri-
na, eles acham que 9 homem não é 
no nascimento um ser completo, mas 
um ser em formação, de quem se de-
ve estudar as etapas do longo cami-
nho durante o qual ele vai se forman-
do. 

O que impressiona sobretudo em 
Piaget é sua continuidade, a extrema 
coerência de suas pesquisas e de sua 
vida. Freud, ao contrario, depois de 
seus primeiros trabalhos sobre a histe-
ria, tenta, passo a passo, criar um cor-
po de doutrina mas em sua constru-
ção dinâmica ele se coloca sem cessar 
em questão, se critica reconsidera as 
noções que julgava essenciais, recons-
trói sua doutrina 

Se Freud foi, desde o início, estra-
gado por uma excessiva popularidade, 
produto do escândalo, suas teorias fo-
ram, em conseqüência descompostas 
graças à inqualificáveis simplificações, 
que não levavam em conta a evolução 
de sua doutrina e empregavam certos 
princípios às custas de outros; Piaget, 
ao contrário, durante um longo pe-
ríodo de trabalho intensivo e profun-
doj fòi ignorado <t rejeitado. • « • « 

É difícil afirmar que Freud tenha 
se interessado pelos trabalhos de Pia-
get, se este não estava no "congresso 
de psicanálise de Berlin", em 1922, a 
propósito de seu estudo sobre "O 
Pensamento simbólico e o pensamen-
to da criança". Piaget, ao contrário, 
em várias reavaliações, de 1919 a 
1923, se refere ao pensamento freu-
diano, particularmente em "A Lin-
guagem e o Pensamento da Criança" 
(1923), onde ele distingue^ um pensa-
mento dirigido, ou inteligência e um 
pensamento não dirigido, autístico. 

É preciso reconhecer que Piaget 
foi influenciado pelo modo de pensar 
psicanalítico em suas obras "A Re-
presentação do mundo infantil" 
(1926) e "O Julgamento moral da 
criança" (1932). Ao descrever dois ti-
pos de realismo infantü, o realismo 
intelectual e o realismo moral, este 
último será comparado por Odier ao 
"Superego" de Freud. 

Nos não acreditamos que se possa 
estabelecer equivalências entre as no-
ções de pulsões de Freud e as noções 
energéticas de Piaget. Existem dife-
renças extremamente importantes en-
tre o ponto de vista de Piaget sobre 
organização do pensamento e as par-
ticularidades da relação sujeito-
objeto. Achamos que a noção freu-
diana de objeto e a noção de Piaget 
de permanência do objeto não devem 
ser confundidas, mesmo se elas po-
dem se completar, como querem cer-
tos autores. f4ós consideramos, por 
outro lado, que o problema da repre-
sentação mental segundo Piaget e as 
noções psicanalíticas de imagens alu-
cinatórias ou*de fantasmas se situam 
em nível diferente. Da mesma manei-
ra o problema dos estágios de desen-
volvimento não é colocado no mesmo 
plano por Piaget e por Freud. 

Alguns criticam Piaget por afastar 
de seu sistema o drama humano, de 
construir uma psicologia da organiza-
ção cognitiva sem levar em conta os 
aspectos afetivos. A isto Piaget res-
ponde dizendo que a evolução afetiva 
e solidária da evolução intelectual. A 
estrutura cognitiva não pode ser sepa-
rada da afetividade e seus investimen-
tos. ..• .-<.' . «. •. . . . , . • . 
«< . J. De Ajuriaguerra 

ao nível sensorial-motor. A conquista 
fundamental desse período é o que 
Piaget thama de esquema do objeto 
permanente: o mundo do bebê não 
tem objetos estáveis, e é feito de qua-
dros sensoriais "fugitivos", que dei-
xam de existir quando não são mais 
percebidos. A criança de quatro ou 
cinco meses que perde sob o lençol 
algum objeto que tentava pegar não 
vai à sua procura, e interrompe seu 
gesto como se o objeto tivesse desa-
parecido. É somente aos nove ou dez 
meses que o bçbê procura o objeto 
onde ele o perdeu. Esse esquema do 
objeto permanente é o que concede 
ao objeto uma existência estável dis-
tinta das ações do sujeito. 

A Função Simból ica 

A organização do universo prático 
é assim concluída por volta do déci-
mo-quinto mês. Aparece então a fun-
ção simbólica graças à qual a criança 
pode representar o mundo. Os psicó-
logos sempre sublinharam a impor-
tância dessa passagem, própria da es-
pécie humana Piaget não a subesti-
ma mas mostra que as aquisições do 
nível sensorial-motor^ devem ser re-
construídas a um nível superior, e 
que essa reconstrução é fruto de um 
trabalho longo e não imediato: só aos 
sete-oito anos a criança atinge "em 
pensamentos", isto é, em ações inte-
riorizadas, uma organização compará-
vel à alcançada aos dezoito meses em 
"ações reais". 

Dos dezoito meses aos sete anos a 
criança afina seus instrumentos de re-
presentação. Aos quatro anos, por e-
xemplo, uma criança é incapaz d e ^ 
traçar o trajeto que faz diariamenBf 
de casa à escola, incapaz de traduzir 
suas ações em representações. Ainda 
que ela esteja de posse do objeto per-
manente, não constituiu ainda nenhu-
ma das invariáveis que asseguram o 
conhecimento^ objetivo. 

Piaget está hoje em todas as bi-
bliotecas, em todos os manuais de 
Psicologia Seus trabalhos suscitaram 
em todos os lugares uma multiplica-
ção de pesquisas e abriram notáveis 
perspectivas teóricas. 
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ixon lançou uma bomba sobre 
as conversações de Paris que des-

truiu a mesa de conferências. Mais 
uma vez ele avaliou erradamente a 
força do povo vietnamita e se depara 
agora com uma derrota em três fren-
tes. Militarmente, por causa da perda 
de cerca de 25% da força operacional 
de sua frota de B-52; politicamente, 
por causa da onda de protestos, sem 
precedentes, que partiram dos gover-
nos de todo o mundo, da Áustria até 
à Austrália passando pelo Vaticano; 
diplomaticamente, porque, em vez de 
conseguir forçar o Vietnã do Norte a 
fazer concessões e render-se, o chefe 
da delegação da RDV, ministro Xuan 
Thuy, cancelou as conversações de 
Paris até que os bombardeios sobre 
Hanói e Haiphong sejam suspensos. 

Aconselhando os telespectadores 
norte-americanos a que se concentras-
sem nos jogos de futebol, fazendo 
com que aviões norte-americanos fi-
zessem o "papel de bonzinho", aju-
dando as vítimas do terremoto na Ni-
carágua, Nixon não pode esconder do 
povo dos EUA o horror universal pe-
los ataques de extermínio levados a 
cabo durante a semana de Natal con-
tra as áreas de maior densidade popu-
lacional do Vietnã do Norte. Quanto 
aos pseudo-objetivos dos ataques aé-
reos - forçar os norte-vietnamitas a 
negociar nos termos de Nixon, o por-
ta-voz da RDV, Nguyen Thanh Le, 
declarou no dia 26 de dezembro: 

"Se o governo de Nixon deseja 
realmente conseguir um acordo para o 
problema do Vietnã através de nego-
ciações sérias, a escalada da guerra 
c^ütra a F̂ DV deve ser suspensa ime-

jBpmen te , as ameaças sobre o uso utponligdcaVUSC
CUS força devem ser abandonadas, e a 
situação deve voltar ao ponto em que 
se encontrava até o dia 18 de dezem-
bro. Se, por outro lado, o governo de 
Nixon >e recusar a negociar seriamen-
te e tentar subjugar o povo vietnami-
ta com a potência de suas bombas, o 
povo vietnamita está determinado em 
prosseguir sua luta de resistência e 

Kissinger declarou 
que 99% de um acordo 

aceitável já estavam 
concluídos. Portanto, 

o Vietnã do Norte 
seria apagado do 

mapa pelo 1% restante. 

punir severa e merecidamente o agres-
sor." , 

Lançando seus bombardeiros B-52 
A m a fúria exterminadora contra as 
^ R a s de maior densidadç populacio-

nal de Hanói e Haiphong, Nixon deu 
início a uma fase qualitativamente 
nova na guerra do Vietnã; uma fase 
tão distinta quanto a da invasão do 
Camboja em 1970, a campanha do 
Laos em 1971 e o bloqueio por minas 
dos portos do Vietnã do Norte em 
abril de 1972. Assim como essas ope-
rações, a recente escalada foi cuida-
dosamente preparada como parte in-
tegral da estratégia de ^Nixon de "co-
mo vencer a guerra". Tal como das 
vezes precedentes, já se pode afirmar 
que Nixon sofreu uma fragorosa der-
rota militar. O fato de que 2 ou 3 
B-52 tenham sido abatidos por cada 
100 ataques aéreos de bombardeiros, 
representa uma derrota muito séria: a 
demissão abrupta e sem-cerimônia do 
chefe da CIA, Richard Helms, no 
quarto dia dos bombardeios, numa 
hora em que o Pentágono admitia á 
perda de 8 bombardeiros-gigantes 
B-52 e Hanói dizia que 15 tinham si-
do abatidos, deve ser relacionada com 
esta derrota. Foi um erro aéreo, do 
tipo do da Baía dos Porcos: os B-52, 
supunha-se, eram invulneráveis, ti-
nham aparelhamento eletrônico inter-
no que permitia interferir nos apare-
lhos controlados por rádio que guia-
vam os mísseis da defesa norte-vietna-
mita. Aviões especiais que acompa-
nhavam os B-52 em suas missões fa-
riam, supostamente, a mesma coisa -
até com mais precisão. 

Os B-52 abatidos foram anuncia-
dos pela imprensa mundial com des-
taque igual ao da morte e destruição 
que assolaram o heróico povo vietna-
mita. A CIA subestimou grosseira-
mente a engenhosa criatividade dos 
técnicos vietnamitas, que modifica-
ram os mísseis anti-áéreos SAM 2, de 
fabricação soviética, tornando-os infi-
nitamente mais eficazes do que 
Helms tinha garantido a Nixon. 

As três derrotas de Nixon 

A GUERRA AÉREA 
Os americanos talvez arrasem Hanói e Haiphong 
mas já perderam boa parte de sua frota de B-52, 

perderam o apoio da opinião pública e não 
conseguiram levar os vietnamitas à mesa de 
negociações. Por Wilfred Burchett, de Paris. 

(Nixon, como Comandante-em-Chefe 
das Forças Armadas dos EUA, é 
quem ordena cada ataque aéreo.) 

Entre as modificações introduzi-
das pelos vietnamitas, duas delas fo-
ram de uma importância fundamen-
tal. Para surpresa dos técnicos sovié-
ticos, os vietnamitas insistiram em 
que as baterias dos SAM 2 fossem 
móveis, em vez de instaladas em posi-
ções fixas. Os aviões de espionagem 
nunca podiam saber quantas baterias 
existiam em dado momento, e mes-
mo aquelas fotografadas, poderiam 
estar a quilômetros do local no dia 
seguinte. Ainda mais importante, foi 
o fato de que os peritos em eletrônica 
vietnamitas "improvisaram" o siste-
ma de lançamento dos mísseis. Em 
geral, os mísseis são guiados contra os 
alvos através de um controle remoto 
por sinais de rádio. A resposta que os 
EUA tinham achado para isso, era 
provocar interferência nos sinais de 
rádio, que iriam alterar a trajetória 
dos projéteis; os vietnamitas, porém, 
instalaram fusos de proximidade que 
tornam desnecessário o controle re-
moto dos mísseis, e que são dispara-
dos diretamente contra as ondas de 
bombardeiros, explodindo automati-
camente assim que chegam a uma dis-
tância razoável dos aviões. 

Os peritos do Pentágono conti-
nuam mantendo um corajoso sorriso e 
dizem que a proporção de perdas é 
aceitável e está dentro de suas pers-
pectivas. Isso não faz o menor senti-
do, e a censura exigida pelo comando 
militar norte-americano em Saigon 
sobre os ataques aéreos e as perdas, é 
uma prova evidente de que as perdas 
são dolorosas. A perda de 26 B-52 -
segundo Hanói - representa uma 
enorme lacuna nos 400 aparelhos que 
foram inicialmente construídos — 
tendo a produção dos bombardeiros-
gigantes sido suspensa. >Mas é uma la-
cuna ainda maior nos 200 B-52 que 
estão localizados no Extremo-Oriente 
e nos cento e tantos disponíveis para 
as operações diárias na Indochina Os 
problemas de manutenção mantêm 
uma boa parte deles no chão diaria-
mente. Para cada aparelho abatido, 
pode-se ter certeza que haverá pelo 
menos mais um que voltará à base tão 
danificado que não poderá voar de 
novo. Os octo-jatos eram a espinha 
dorsal exclusiva do tão anunciado Co-
mando Estratégico dos Bombardei-
ros, cujo objetivo era o de levar a 
"mensagem nuclear" dos EUA, e sua 
substituição só será possível daqui a 
muitos anos. 

Não é, portanto, de estranhar que, 
em seu despacho datado de 25 de de-
zembro de Saigon, durante a pausa 
temporária dos bombardeios no na-
tal, a agência Associated Press man-
dasse a seguinte mensagem: "Nixon 
também tem sofrido pressões para 
moderar os bombardeios por causa 
do número recorde de perdas norte-
americanas em uma semana - 18 
aviões e mais de 70 aviadores, segun-
do as estatísticas oficiais . . . " (Hanói 
informava que o total de aviões abati-
dos de 18 até 26 de dezembro, era de 
62, e que muito mais de 100 pilotos 
tinham sido mortos, capturados ou 
desaparecidos. Entre os aviões abati-
dos, contavam-se cinco F . l l l , cujo 
preço é de US$ 75 milhões!) 

E quase certo que Nixon não teria 
enviado os B-52 para bombardear a 
área de Hanói e Haiphong, se ele não 
tivesse recebido garantias de que, ou 
as defesas anti-aéreas tivessem sido 
completamente eliminadas durante os 
furiosos ataques aéreos de outubro, 
ou os mísseis SAM 2 fossem inefica-
zes. 

É óbvio que os 97% dos bombar-
deiros gigantes que sobrevivem a cada 
missão espalham uma destruição pa-
vorosa e sofrimentos inimagináveis à 
população de Hanói e Haiphong, bem 
como às aldeias do delta do Rio Ver-
melho - as regiões mais populosas do 

Vietnã do Norte - constituindo-se 
num crime monstruoso contra a hu-
manidade, porém os resistentes de-
fensores desfecharam mais um pode-
roso golpe contra o prestígio militar 
dos EUA. 

A pergunta que está presente a to-
da a hora é: o que estará Nixon que-
rendo? Ele e Kissinger têm um tal 
desprezo pela opinião pública que, 
diariamente, dão respostas diferentes. 
O primeiro pretexto apresentado pela 
Casa Branca foi o de que os bombar-
deios eram necessários para aniquilar 
uma possível ofensiva norte-vietnami-
ta. Porém, o comando EUA-Saigon 
declarou ignorar a existência de uma 
tal ofensiva em perspectiva. O pretex-
to foi então mudado, passando a ser 
necessários os bombardeios para pu-

então se resolveu bombardear o 
Vietnã do Norte para obrigar o Dita-
dor Thieu, em Saigon, a pensar mais 
racionalmente! A dificuldade de 
Nixon em achar um pretexto plausí-
vel - ou sua indiferença perante a 
necessidade para tal - é que seus cri-
minosos ataques contra o Norte fa-
zem parte, desde há muito tempo, do 
seu plano detalhado para escalar a 
guerra, mas isso seria muito difícil a 
ele de revelar publicamente. 

A escolha da época para os ata-
ques aéreos dos B-5 2 foi decidida an-
tes das eleições de novembro e até a 
própria data foi calculada para coinci-
dir com (a) a volta da tripulação do 
vôo lunar da Apolo; (b) fim do perío-
do de 1972 das Nações Unidas; e (c) 
chegada do primeiro carregamento de 

nir o Norte até eles concordarem em 
"negociar seriamente". Já no quarto 
dia de bombardeios, a cólera crescia 
junto ao público de dentro e de fora 
dos Estados Unidos, e países normal-
mente amigos passavam a protestar 
energicamente - da Áustria a Austrá-
lia; passando pela Holanda e Itália 
alem dos países escandinavos; Nixon 
repetia que os bombardeios continua-
riam até que ele estivesse convencido 
de que a situação de Hanói fosse sufi-
cientemente desesperadora para acei-
tar a paz que ele, Nixon, queria. Na 
sua conferencia de imprensa do dia 
16 de dezembro, Kissinger declarou 
que 99% de um Acordo aceitável já 
estava concluído. Portanto, o Vietnã 
do Norte passaria a ser apagado do 
mapa da Terra pelos restantes 1%. E, 
uma vez que o maior pretexto para 
que o Acordo fosse repudiado - o 
mesmo Acordo que Nixon tinha acei-
to a 20 de outubro como satisfatório 
- era a recusa de Saigon em aceitá-lo. 

trigo americano à União Soviética. 
Estas suspeitas, pelo menos são racio-
nais, pois não seria nada difícil achar 
provas. Qualquer perito militar sabe 
que, para o tipo*dc operação de bom-
bardeios contínuos tal como a que 
foi lançada a 18 de dezembro, são ne-
cessárias semanas de preparação, tal-
vez até meses, de planejamento cuida-
doso. Esses bombardeios não pode-
riam ter sido improvisados após a ses-
são final das conversações em Paris, a 
13 de dezembro. Consultando um ca-
lendário dos acontecimentos - parte 
do qual foi cedido pelo chefe da dele-
gação da RDV às conversações de Pa-
ris durante uma conferência de im-
prensa a 19 de outubro, e a outra par-
te conseguida durante uma outra con-
ferência de imprensa, três dias depois, 
pelo porta-voz da delegação da RDV, 
Nguyen Tahan Le, tem-se o seguinte 
quadro: 

17 de outubro - Le Duc Tho, 
Xuan Thuy e Kissinger dão os toques 

finais ao Acordo para Terminar a 
Guerra e Restaurar a Paz no Vietnã 
do Sul. Os textos, em inglês e vietna-
mita, são examinados c aprovados 
"capítulo por capítulo, parágrafo por 
paragrafo, linha por linha e palavra 
por palavra". 

20 de outubro - O presidente 
Nixon telegrafa ao Primeiro Minis-
tro Pham Van Dong, dizendo que 
"O lado dos EUA leva cm consi-
deração a boa vontade e a seriedade 
da atitude demonstrada pela RDVN. 
O texto do Acordo já pode ser consi-
derado completo" e marcando a data 
de 31 de outubro para assinar o Acor-
do, sujeito ainda a alguns esclareci-
mentos posteriores. 

22 de outubro - Pham Van Dong 
telegrafa a Nixon aceitando a propos-
ta de uma assinatura formal "exata 
mente no dia 31 de outubro", e for-
necendo ainda os esclarecimentos pe-
didos por Nixon. 

22 de outubro - Nixon telegrafa a 
Pham Van Dong aceitando seus escla-
recimentos como "satisfatórios". 

23 de outubro — Abruptamente, 
o lado norte-americario propôs nego-
ciações adicionais devido às objeções 
de Saigon. 

26 de outubro - A RDV publica 
um resumo do Acordo cm 9 pontos. 

27 de outubro - Kissinger confir-
ma que a versão do Acordo cm 9 
pontos da RDV é exata e que a "paz 
está ao alcance da mão" embora uma 
outra sessão de negociações de "uns 
três ou quatro dias" seja ainda neces 
sária para esclarecer uns "seis ou sete 
assuntos". 

2 de novembro - Num discurso 
"eleitoreiro" televisado, Nixon expli-
cou que o atraso em assinar o Acordo 
era devido ao fato de que "os pontos 
centrais tinham que ser claramente 
definidos..." 

7 de novembro - Eleição norte-
americana com uma vitória esmaga-
dora de Nixon, numa atmosfera de 
"paz ao alcance da mão". 

20 de novembro - Começaram as 

"A CIA subestimou 
grosseiramente a 

engenhosa criatividade 
dos técnicos 

vietnamitas, que 
modificaram os 
mísseis SAM-2." 

conversações secretas entre Le Duc 
Tho, Xuan Thuy e Kissinger, em 
Paris. Kissinger traz exigências de mo-
dificações fundamentais e declara que 
"a situação mudou"; ô  Acordo origi-
nal já não é mais aceitável, e ele da a 
entender que, caso as modificações 
desejadas não sejam acertas, poderão 
ser estendidos os bombardeios até ao 
norte do paralelo 20. 

21-25 de novembro - Kissinger 
torna suas ameaças mais específicas a 
cada dia Os delegados da RDV de-
fendendo o Acordo na base do que já 
tinha sido definido, Kissinger exigiu 
m o d i f i c a ç õ e s f u n d a m e n t a i s , 
ou . . . Após duas sessões num clima 
de extrema tensão, nos dias 24 e 25, 
as conversações secretas foram adia-
das até 4 de dezembro. 

4 de dezembro - Kissinger voltou 
com mais exigências ainda. O total de 
modificações no Acordo original, 
agora é de 126 pontos, o que envolve 
alterações de cada um dos 9 pontos 
do Acordo. 

5-13 de dezembro — Kissinger uti-
lizou ameaças durante todas as ses-
sões, duas ou três vezes por cada ses-
são, dizendo que os bombardeios do 
Vietnã do Norte seriam ampliados em 
grande número a menos que a RDV 
aceitasse as modificações exigidas por 
Nixon. Essas ameaças foram feitas 
durante as negociações c em reuniões 
separadas, com Le Duc Tho e Xuan 
Thuy, durante as interrupções entre 
cada sessão. Durante uma das sessões, 
Kissinger repetiu as ameaças por seis 
vezes. 

13 de dezembro — As conver 
ções foram adiadas sem data marcai , 
para serem reiniciadas. 

16 de dezembro - Violando 
acordo relativo ao sigilo das conversa 
ções, Kissinger deu uma entrevista co-
letiva à imprensa acusando» a delega-
ção da RDV pela ruptura e acusan-
do-a de ter voltado atrás no Acordo 
original, exigindo agora muitas modi-
ficações. 



16 BOMBARDEIOS NO VIETNÃ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ataque e resistência Nixon acusa Hanói de 
ter deixado os 
prisioneiros 
perto de alvos 
militares e por isso 
é que alguns deles 
teriam sido 
atingidos pelos 
bombardeios. Mas, 
mesmo que os presos 
estivessem nas 
embaixadas estrangeiras, 
seriam bombardeados, 
como foram 6 delas. 

A dose maciça de bombas despejada nos últimos 
dez dias sobre Hanói e Haiphong não 

debilitou a capacidade de resistência do 
povo norte-vietnamita. Peritos militares 

americanos consideram discutível a 
eficiência estratégica dos bombardeios. 
A maior ofensiva desencadeada pelos 

Estados Unidos está destruindo hospitais, 
escolas e igrejas e matando milhares de 

civis. As próprias autoridades americanas 
reconhecem que o objetivo dos ataques é 
político e diplomático. Mas o alto custo 

da operação militar e a condenação quase 
unânime de jornais e personalidades de todo o 

mundo podem ser um preço muito alto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

continuação da página 15 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
17 de dezembro - Nguyen Thanh 

Le, porta-voz da delegação da RDV 
negou as acusações de Kissinger, exi-
gindo que o Acordo fosse assinado 
imediatamente "sem quaisquer modi-
ficações" e "quanto mais cedo me-
lhor". 

18 de dezembro — Início dos 
bombardeios maciços sobre a região 
de Hanói e Haiphong por B-52, F-l 11 
e caças-bombardeiros - denunciados 
pela RDV como "ataques aéreos ex-
terminadores". 

19 de dezembro - Xuan Thuy 
acusou o lado dos EUA pela ruptura, 
declarando que as modificações exigi-
das por Kissinger repudiavam os prin-
cípios vitais da auto-determinação do 
povo sul-vietnamita e se destinavam a 
perpetuar a divisão do Vietnã. 

"Uma das nossas dificuldades des-
de o início," disse Nguyen Thanh Le 
durante sua conferência de imprensa 
do dia 22 de dezembro, "é que, quan-
to mais boa vontade demonstramos, 
mais intransigente fica a atitude dos 
EUA; quanto mais flexíveis nos apre-
sentamos, mais aumentam as exigên-
cias.norte-americanas; quanto mais si-
nais de paz demonstramos, mais 
Nixon se utiliza de pressões militares 
para obter mais concessões." Rejei-
tou como "invenções puras e sim-
ples" as acusações de Washington de 
que os bombardeios eram necessários 
por causa de uma "possível ofensiva 
norte-vietnamita" e por causa da "fal-
ta de boa vontade' do lado norte-
vietnamita. "Os próprios norte-ame-
ricanos continuam a falar de nossa 
"boa vontade" nas propostas de 8 de 
outubro que deram inicio às conver-
sações secretas e conduziram ao 
Acordo de 17 de outubro" declarou. 
"E qual foi o resultado? Três dias 
após termos dado provas de boa-von-
tade, os norte-americanos fizeram o 
maior bombardeio de Hanói até en-
tão, destruindo a sede da delegação 
francesa e matando Pierre Susini, o 
responsável pela legação francesa." A 
embaixada da índia também foi atin-
gida. Será que às embaixadas da 
França e da índia estavam "preparan-
do uma ofensiva"? 

As delegações da RDV e do GRP 
às conversações de Paris acham que as 
verdadeiras intenções de Nixon, des: 

de o início, são de continuar a guerra 
- mesmo que as pressões públicas o 
obrigassem a aceitar um Acordo. É 
dentro dessa visão que são encarados 
os bombardeios exterminadores da 
RDV. Bem como o envio maciço de 
novas armas para o Vietnã do Sul, 
que compreendem mais de 600 
aviões, centenas de tanques e mais de 
dez toneladas de armamento bélico 
em geral. Denunciam ainda haver 
mais de 20 mil conselheiros militares 
uniformizados dos EUA em Saigon, 
mais dez mil em roupa civil, enfim, 
bastante mais do que havia ao tempo 
do clímax da "guerra especial" trava-
da durante o governo Kennedy. 

Dentro deste contexto, o Acordo 
de outubro aparece como mera "fo-
lha de rascunho", com a gual Nixon e 
Kissinger enganariam o publico e con-
seguiriam uns pontos a mais na per-
centagem das eleições presidenciais. 
As sessões de conversações secretas, 
as missões de Kissinger e do general 
Haig a Saigon, as falsas "deixas" de 
otimismo, tudo isso fazia parte de um 
espetáculo elaborado de forma a dar 
cobertura ao repúdio de um Acordo 
negociado, do qual se saia pé ante pé, 

-^quanto eram aprimorados os to-
i.jes finais da verdadeira política -
os bombardeios de exterminação. 

Um dos aspectos coerentes de tu-
do isso, é que Nixon parece confiar 
no fato de que, uma vez que os EUA 
mantém uma influencia quase um 
monopólio - muito grande sobre os 
meios de comunicação do herçiisíério 
ocidental, ele poderá escapar, de -urti 

modo literal, com o peso de um assas-
sinato. Apesar da delegação da RDV 
exigir diariamente que o Acordo seja 
assinado imediatamente, e apesar dela 
ter ajudado com a disposição de ne-
gociar quaisquer modificações, a ver-
são de Kissinger de que as conversa-
ções foram suspensas por causa das 
exigências da RDV recebe crédito 
mundial, cqm editoriais que pontifi-
cam sobre os renegados da RDV. Essa 
arrogância, proveniente da certeza de 
um monopolio de informação, chega 
ao cúmulo de acusar a RDV pelos fe-
rimentos sofridos por prisioneiros de 
guerra norte-americanos, por terem 
"violado a Convenção de Genebra" 
alojando-os demasiadamente perto de 
"alvos militares". De certo modo, 
embora deturpado, Washington tem 
razão. Uma vez que os hospitais, e o 
próprio povo, são considerados por 
Nixon como "alvos militares", então 
os norte-vietnamitas são culpados de 
ter posto as vidas dos prisioneiros em 
perigo, tratando-os em hospitais ou 
alojando-os perto de pessoas! Mas 
mesmo supondo que eles os tivessem 
distribuído pelas embaixadas estran-
geiras em Hanói — meia dúzia delas já 
foram atingidas! 

A pergunta mais dolorosa é se o 
mundo vai permitir que Nixon possa 
escapar impunemente com a extermi-
nação do mais heróico dos povos -
um povo que demonstrou possuir o 
que a humanidade se habituou a con-
siderar as melhores qualidades huma-
nas; um povo cuja coragem não tem 
limites; um povo inteiramente dedica-
do aos seus ideais — e um espírito 
sem limites de auto-sacrifício em de-
fesa desses ideais; um povo com alto 
conceito de internacionalismo e de 
fraternidade humana. Mais do que 
nunca, o povo vietnamita precisa do 
apoio de cada ser humano, de cada 
organização, de todo e qualquer go-
verno para que a mão assassina de 
Nixon suspenda suas criminosas ativi-
dades. 

Lutando pela mais justa das cau-
sas, a defesa de seu próprio país e de 
suas casas, a luta do povo vietnamita 
é uma das mais importantes contri-
buições para a defesa do Terceiro 
Mundo e para aqueles que lutam con-
tra a opressão em qualquer ponto do 
mundo. Agora, que Nixon ordenou a 
escalada da guerra contra eles, eles es-
peram do apoio internacional com 
que contam uma escalada correspon-
dente. 

Nixon conquistou a odiosa distin-
ção de ter posto em prática todas as 
exigências feitas pelos mais sangüiná-
rios "falcões" norte-americanos. Ten-
tou satisfazer a exigência de Westmo-
reland de "limpar os santuários do 
Camboja", as exigências de Creighton 
Abram de "cortar a trilha Ho Chi 
Minh que atravessa o Laos", a de 
Barry Goldwater de "minar o porto 
de Haiphong" e, agora, cumprindo o 
conselho do general "matador" Cur-
tiss Lemay, de "bombardear, man-
dando-os de volta à Idade da Pedra". 
Seu último esforço, naturalmente, te-
rá o mesmo resultado fracassado dos 
antecedentes, mas o custo em vidas 
do povo vietnamita é horripilante. 
Nixon ainda tem uma carta escondida 
na manga, embora essa ainda não te-
nha conseguido adeptos: o uso de ar-
mas nucleares. Já. ficou bem evidente 
que ele não teria o menor escrúpulo 
em utilizar esse tipo de arma. Duran-
te os primeiros três dias de bombar-
deio sobre Hanói c Haiphong, foram 
lançadas 20 mil toneladas de trinitro-
glicerina - o equivalente à bomba 
atômica largada sobre Hiroshima. A 
decisão atualmente ao alcance da 
mão de Nixon - a de se utilizar do 
mais refinado ato terrorista contra o 
povo do Vietnã pode muito bem 
estar dependendo da energia com que 
o mundo, protestará contra mais essa 
demonstração dc horror. 

A discussão da 
eficiência dos 

"tapetes de bombas" 

Os "tapetes de bombas" despeja-
dos por cerca de 100 superbom-

bardeiros B-52 no Vietnã do Norte 
desde o dia 18 de dezembro podem 
debilitar a capacidade de luta dos 
norte-vietnamitas? Os ataques a Ha-
nói e Haiphong, considerados os 
maiores da história da guerra, pode-
rão impedir o movimento de tropas e 
equipamentos norte-vietnamitas no 
sul? 

A eficiência militar dos bombar-
deios no Vietnã do Norte é discutí-
vel. Em 1967 um grupo de cientistas 
que trabalham para o governo norte-
americano concluiu em estudo feito 
para o Instituto de Análise da Defesa 
que "os bombardeios norte-america-
nos sobre o Vietnã do Norte não tive-
ram nenhum efeito considerável so-
bre a capacidade de Hanói em organi-
zar e garantir operações militares no 
sul". 

"A esperança de que o bombar-
deio pudesse destruir a determirtação 
de Hanói e seu povo" - frisa o estu-
do - "indica claramente que os nor-
te-americanos superestimaram os efei-
tos persuasivos das bombas, ao mes-
mo tempo que subestimaram a firme-
za e a capacidade de se recompor do 
povo norte-vietnamita". 

"É simplesmente impossível atin-
gir 100 mil formigas com 300 aviões, 
especialmente se estas formigas são, 
provavelmente, o povo mais resisten-
te e hábil do mundo" - diz um alto 
funcionário do Pentágono. E outro 
acrescenta: "Mesmo com 300 aviões 
bombardeando diariamente o Norte 
um alvo só é atingido durante meia 
hora. É claro que muita coisa pode 
ser arrumada e transferida de lugar no 
resto do tempo". 

O Vietnã do Norte é considerado 
muito extenso para ser controlado to-
talmente. Há muitas estradas e cami-
nhos, muitos caminhões e até muitas 
bicicletas. Na verdade ninguém jamais 
soube <jue quantidade de equipamen-
tos esta em trânsito ou está armaze-
nada no suL 

Na trilha Ho Chi Min, no Laos, os 
aviões norte-americanos lançaram 
mais de um milhão de toneladas de 
bombas com a finalidade de tentar 
impedir o fornecimento de equipa-
mentos para o sul. 

Segundo um antigo analista do 
Pentágono, "o Laos parecia um óti-
mo alvo, especialmente os desfiladei-
ros das montanhas do Norte. Pensá-
vamos poder massacrá-los. Mas a tri-
lha é uma rede intrincada. Se conse-
guíamos fechar algum ponto da trilha 
por algumas semanas, isso era muito 
bom, mas não o suficiente, pois era 

; impossível mantê-la fechada indefini-
i damente. Era impossível impedir os 

fornecimentos por um tempo que 
fosse bastante longo, a ponto de tor-
nar a ação verdadeiramente decisiva". 

Os bombardeios dos últimos me-
ses com a utilização de "bombas inte-
ligentes", guiadas por raio laser, fo-
ram mais eficientes. A lista dos alvos 
autorizados foi aumentada e segundo 
Jerry Friedheim, do Pentágono, os al-
vos militares que estão sendo ataca-
dos desde o dia 18 de dezembro são 
"terminais ferroviários, estaleiros, 
áreas de depósito e baldeamento de 
equipamentos, sistemas de comunica-
ção, usinas de energia elétrica, pontes 
ferroviárias, garagens de caminhões, 
bases de lançamentos de foguetes 
MIG, bases de artilharia e de mís-
seis". 

As autoridades militares norte-
americanas em Saigon acreditam na 
eficiência dos bombardeios. Os gene-
rais John Vo^t, comandante da Séti-
ma Força Aerca, e Lucius Clay, co-
mandante da Força Aérea do Pacífico 
concordam que o sucesso da campa-
nha de bloqueio das vias dc abasteci-
mento pode ser medido pelos gastos 

; reais do inimigo. 

"Quando o inimigo desaparece 
I durante dois anos, e depois reaparece 

numa ofensiva repentina, o bloqueio 
torna-se um fracasso. Mas quando o 
inimigo está tendo grandes gastos" -
diz Vogt - "como na ofensiva contí-
nua que iniciaram em abril, c sofrem 
o bloqueio, então estamos criando 

! um problema se'rio para eles". 

Mas o general Vogt admite que 
"provavelmente mais equipamentos 
inimigos entraram no Sul do que su-
púnhamos, o que é outra maneira de 
dizer que os bombardeios não teriam 
sido tão eficientes quanto, pensáva-
mos". 

Os objetivos reais da 
ofensiva dos 

Estados Unidos 

Os bombardeios torrenciais sobre 
Hanói e Haiphong atingiram basica-
mente bairros residenciais, hospitais, 
igrejas, pagodes, escolas e embaixa-
das. As autoridades civis e militares 
norte-americanas reconhecem que os 
objetivos da atual ofensiva são polí-
ticos c diplomáticos. Os B-52 não'ser-
vem para atingir alvos limitados cau-
sando uma devastação generalizada. 
Nixon tinha consciência que não se-
riam atacados apenas objetivos milita-
res. 

Segundo analistas políticos Nixon 
está disposto a tudo para forçar o 
Vietnã do Norte e o Vietcong a faze-
rem concessões nas negociações de 
paz. Mesmo a veemente condenação 
mundial à atual ofensiva não abala o 
presidente norte-americano. No co-

meço de setembro uma pesquisa de 
opinião pública mostrou que Nixon 
tem o.apoio de grande parte do povo 
norte-americano para continuar sua 
política de bombardeios e colocação 
de minas. 

As autoridades' norte-americanas 
justificam o emprego dos B-52 nos 
bpmbardeios sobre Hanói e Haiphong 
porque efes causam um "pavoroso 
impacto psicológico". Os superbom-
bardeiros - acrescentam as autorida-
des - voam a uma grande altitude e o 
primeiro som que a vítima ouve é o 
do estrondo de centenas de bombas 
explodindo. 

O governo dos Estados Unidos as-
sim mesmo insiste que não está prati-
cando bombardeios de terror. 

O líder do Partido Democrata no 
Senado, Mike Mansficld, declarou na 
semana passada que "a tática dos 
bombardeios, não produziu resulta-
dos no passado, e não levará a um 
acordo de paz racional agora. É a es-
tratégia da Idade da Pedra que está 
sendo usada numa guerra que é consi-
derada guase unanimimente um gran-
de equivoco. É um jogo de poder 
brutal contra vidas humanas e, como 
tal, odioso". * 

O senador Harold E. Hughes, de-
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mocrata de Iowa, afirmou que o 
bombardeio é imoral e inútil. "O cjue 
desencadeamos é uma selvageria ina-
creditável, só comparável ao que fize-
mos em Hiroshima e Nagasaki", de-
clarou. Hughes não concordaria com 
os bombardeios nem que eles trou-
xessem como conseqüência conces-
sões feitas por Hanói nas negociações 
de paz. "Não consigo imaginar a de-
vastação que os bombardeios devem 
estar causando. Não é possível haver 
qualquer tipo de vitória neste tipo de 
guerra". 

Um estudo feito por uma Comis-
são do Senado concluiu* que "durante 
toda a guerra os bombardeios sobre o 
Vietnã do Norte obtiveram resultados 
muito inferiores aos previstos". 

E acrescenta: "Se compararmos os 
benefícios trazidos pelos bombar-
deios com a queda do prestígio dos 
Estados Unidos e a divisão interna 
causada por esta política, veremos 
que as poucas vitórias das bombas são 
na verdade muito discutíveis". 

Os B-52 derrubados 
e os prejuízos 

dos Estados Unidos 
Até o fim da semana passada 

Hanói e Washington davam versões 
diferentes sobre o número de aviões 
derrubados desde o dia 18 de dezem-
bro quando se iniciou a maior ofensi-
va norte-americana no Vietnã do Nor-
te. A Rádio de Hanói informa que já 
jj^fcn derrubados 73 aviões, entre os 
f p P s 33 B-52. O governo norte-ame-
ricano admite a perda de 23 aviões, 
entre os quais 17 B-52. 

Os superbombardeiros B-52 cus-
tam 10,7 milhões de dólares, levam 
uma tripulação de seis homens e 20 a 
30 toneladas de bombas. Antes da 
atual ofensiva apenas um B-52 havia 
sido atingido, mesmo assim conseguiu 
voar até a Tailândia onde caiu. 

Ao contrário dos caça-bombardei-
ros da Força Aérea e da Marinha 
(F-l l l e Phantom 4), que estão sob 
controle do comando norte-america-
no em Saigon, os B-52 são controla-
dos pelo Comando Aéreo Estratégico 
(Strategic Air Comand) e partem das 
bases da Tailândia e da Ilha de Guam. 

Os B-52 lançam "tapetes de bom-
bas" que atingem uma área de dois 
quilômetros de comprimento por um 
de largura. Geralmente os superbom-
bardeiros voam a uma altitude de 7 
mil metros. 

Os oito anos 
de uma estratégia 

™ de destruição. 

Os aviões norte-americanos bom-
bardearam o território do Vietnã do 
Norte pela primeira vez em acosto de 
1964. Durante apenas um dia caças-
bombardeiros despejaram bombas so-
bre objetivos militares em represália a 
supostos ataques contra navios dos 
Estados Unidos no Golfo de Tonkin. 

Os bombardeios sistemáticos no 
Vietnã do Norte só começaram no 
dia 7 de fevereiro de 1965. Quarenta 
e nove aviões invadiram o Norte, sob 
ordens expressas do presidente 
Lyndon Johnson, para destruir posi-
ções ocupadas por guerrilheiros viet-
congs um pouco acima da fronteira 
entre os dois Vietnãs. 

Em dezembro de 1965 houve uma 
paralisação de 37 dias mas no dia 31 
de janeiro de 1966 o secretário de 
Defesa, Dean Rusk, autorizou o reiní-
cio dos bombardeios, alegando que só 
seriam atinados alvos militares. 

Em 1967 as incursões aéreas sobre 
o Vietnã do Norte passaram a ser ro-
tineiras. Trezentos aviões bombardea-
vam diariamente o Norte e segundo a 
Força Aérea dos Estados Unidos 250 
foram abatidos naquele ano. 

No dia 31 de março de 1968 
Johnson anunciou que nao concorre-
ria as eleições presidenciais-e ordenou 
a interrupção dos bombardeios ao 
norte do paralelo 20, onde vive mais 
de 90% da população norte-vietnami-
ta Os ataques diminuíram de intensi-
dade mas não terminaram Sete meses 
depois, uma semana antes das elei-
ções, Johnson determinou o fim dos 
bombardeios ao Norte, "numa tenta-
tiva de conseguir um acordo de paz". 

A paz não veio e Nixon foi eleito. 
No primeiro ano de sua administra-
ção Nixon admitiu que foram realiza-
dos poucos ataques, praticados por 
um pequeno número dc aviões, con-

tra instalações de artilharia anti-aérea 
norte-vietnamitas, que estariam ata-
cando aviões norte-americanos de re-
conhecimento. 

Em maio de 1970, logo depois da 
invasão do Camboja, aviões norte-
americanos bombardearam maciça-
mente o Vietnã do Norte, no que foi 
classificado por peritos militares de 
"reação protetora". Estes ataques 
continuaram durante os dois anos se-
guintes. 

Os bombardeios se intensificaram 
em abril de 1972 em represália a uma 
ofensiva norte-vietnamita e pela pri-
meira vez os superbombardeiros B-52 
foram utilizados no Vietnã do Norte. 
Também pela primeira vez desde 
1968, Hanoi e Haiphong foram ataca-
das. Nessa ocasião jornalistas norte-
americanos denunciaram em Hanói 
que não estavam sendo atingidos ape-
nas objetivos militares, confirmando 
acusações feitas pelos norte-vietnami-
tas. 

Os bombardeios cessaram no dia 
22 de outubro, quando as negocia-
ções de Paris encontravam-se numa si-
tuação muito delicada, mas foram rei-
niciados em 18 de dezembro de for-
ma brutal e indiscriminada 

Nos oito anos de ataques aéreos 
os Estados Unidos lançaram mais de 
7 milhões de toneladas de bombas na 
Indochina, o equivalente a 350 bom-
bas iguais a que foi lançada em Hiros-
hima Estimativas não oficiais feitas 
por congressistas e jornalistas indicam 
que mais de 4,5 milhões de toneladas 
foram despejadas no Vietnã do Sul, 
um milhão sobre o Vietnã do Norte, 
um pouco mais sobre a trilha Ho Chi 
Mihn (a principal linha de abasteci-
mento dos vietcongs), 400 mil no 
Laos e 200 mil no Camboja Os Esta-
dos Unidos perderam 1.056 aviões e 
430 pilotos foram presos pelos nor-
te-vietnamitas. Mais de 1.200 homens 
foram dados como desaparecidos. 

A reação mundial: 
da emoção do Papa 
à condenação total. 

Na França Vercors lembra no Le 
Monde o bombardeio pelos alemães 
da cidade espanhola de Guernica, du-
rante a guerra civil: "Por mais de 20 
anos, quantos não puderam voltar à 
Alemanha porque não saberiam que 
mãos seriam obrigados a apertar; se as 
que lhes seriam estendidas não esta-
riam sujas de sangue inocente. Porque 
todo um povo se tinha calado sob 
Hitler, tinha primeiro suportado, de-
pois aceito e acobertado seus crimes. 
No começo, durante alguns meses, 
uma corajosa resistência tinha lutado 
ali e depois acabou-se. E eis que reco-
meça tudo, desta vez na América! 
Sem dúvida houve alguns belos e co-
rajosos movimentos de protesto, de 
oposição; mas, e agora? Pode-se pres-
tar atenção: se ainda os há, estão mui-
to enfraquecidos. E, apesar de uns 
poucos bravos, eles se apagam no si-
lêncio acomodado de uma população 
que consente. Será que chegaremos a 
não poder apertar a mão desses ame-
ricanos, como já aconteceu com os 
alemães? 

Mas e nós, o que é que nós faze-
mos? Nós gritamos, eu pito, isso ali-
via. Alguém perguntara: que outra 
coisa podemos fazer? Não sei, não 
sei. Se a Rússia não ousa gritar, se a 
China não pode, Nixon e o seu Pentá-
gono se sentem todo-poderosos e essa 
força os embriaga Eles se sentem se-
nhores do mundo; sabem que podem, 
se quiserem, fazer dez vezes pior do 
que Hitler, sem se arriscarem a ter a 
mesma sorte, e essa força os embria-
ga. Nós sabemos que, pelo menos em 
futuro próximo, eles farão o que qui-
serem sem que ninguém possa se 
opor. Por enquanto se contentam em 
transformar um país inteiro em paisa-
gem lunar, e todo um povo em mor-
tos da idade da pedra". 

Entre os que rompem o silêncio 
acomodado, alguns são famosos mun-
dialmente, como o Senador Edward 
Kennedy: "Há muitos anos que -os 
problemas do povo da Indochina são 
graves. Mas em 1972, o povo dos dois 
Vietnãs - sem falar nos povos do 
Laos e do Camboja - sofreu os ata-
ques mais ferozes da guerra. O núme-
ro dc vítimas da guerra aumentou 
também no Laos e no Camboja No 
Vietnã do Norte, onde nossas bombas 
são a única fonte de destruição e 
morte, dezenas de milhares de civis 
sofreram incomensuravelmentc. E em 

continua na página 18 

Richard Milhous Nixon 
Durante dois dias, em dezembro, 

a Força Aérea norte-americana 
despejou sobre Hanói e Haiphong 
20.000 toneladas de explosivos, o 
equivalente à potência da bomba de 
Hiroshima Os pilotos da USAF cum-
priam ordens que, segundo o New 
York Times configuram a prática de 
"um ato de terrorismo sem preceden-
tes". O primeiro ministro da Suécia, 
Olof Palme, para encontrar algo pare-
cido em matéria de crimes contra a 
humanidade, evocou os nomes de 
Guernica, Oradour-s-Glane, Lídice, 
Sharpeville, Treblinka 

Os pilotos das B-52 serão, mais tar-
de, atormentados pelo remorso, al-
guns talvez acabem no consultório de 
eminentes psiquiatras. Mas nada lhes 
acontecerá de grave, a menos que 
seus aviões sejam abatidos em futuros 
bombardeios. Quanto a Richard Ni-
xon, jamais lhe terá passado pela ca-
beça que Goering e orgulhosos feld-
marechais e almirantes do III Reich 
foram julgados e condenados em Nu-
renberg por haverem sido responsa-
bilizados como executantes de uma 
política e de ordens que se asseme-
lham perigosamente àquelas que 
transformaram Hanói e Haiphong em 
novas Hiroshimas. 

Richard Nixon, obviamente, não 
tem afinidades com Hitler. Como 
político, teve uma carreira difícil Foi 
eleito e reeleito constitucionalmente. 
Falta-lhe o carisma, o autoritarismo, 
a ambição do Führer. Mas os homens 
de Estado não devem ser julgados pe-
lo vestuário, pelas maneiras, pelos 
sentimentos, pela linguagem O que 
os define é o seu comportamento no 

. palco da História E, infelizmente, pa-
ra os EUA, o de Richard Nixon cobre 
hoje de vergonha a nação americana. 

O Novo Nixon - como o rebatiza-
ram seus correligionários - não é 
mais homem de rompantes. Na apa-
rência, perdeu o orgulho antigo. O 
presidente abastado e poderoso não 
lembra o advogado que se sentia hu-
milhado por não poder oferecer um 
casaco de peles a Patrícia sua mulher. 
Nixon não tem a arrogância desafia-
dora de Johnson, o aspecto marcial 
de Eisenhower, a elegância rebuscada 
e sinuosa de John Kennedy. É o ho-
mem da classe média tornado presi-
dente, o cidadão que encarna na Casa 
Branca as aspirações e as frustrações 
do americano comum, a sua aliena-
ção, os seus ideais contraditórios, o 
seu saudosismo da América mi'tica e 
puritana dos pioneiros. Jamais ousa-
ria reconhecer, como Johnson o fez 
(ao deixar o Poder), que carece d£ 
cultura e inteligência para o cargo. E 
não o faria porque está sinceramente 

gírsuadido de que a Presidência dos 

UA exige, neste momento histórico, 
um estadista dotado das qualidades 
que exornam seu caráter. -

Surpresa? 

O mundo ocidental e o mundo so-
cialista reagiram com surpresa (a in-
dignação foi menos unânime) ao rei-
nício dos bombardeios do Vietnã do 
Norte. Tal espanto não se justifica 
Bom psicólogo, o premier Pham Van 
Dong, fez questão de sublinhar, enfa-
ticamente, em outubro, aue a paz es-
tava muito distante. Motivo: não 
acreditava nas promessas, na palavra 
do presidente Nixon. Tinha fortes ra-
zões para esse desabafo. Nos últimos 
quatro anos, o presidente dos EUA 
pronunciou mais de uma dezena de 
discusos grandiloqüentes para anun-
ciar novas medidas de escalada, im-
prescindíveis à conquista da paz. Foi 
assim com a invasão do Cambodge, 
com a invasão do Laos, com o blo-
queio dos portos da RDV, com os pe-
riódicos recomeços de bombardeios. 
Seria cômico se não fosse trágico... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A "cor agem" do President e 

O tom e o estilo mudaram. Mas a 
mentalidade do Novo Nixon é a mes-
ma do Velho Nixon. Num dos raros 
momentos de plena euforia e descon-
tração vividos em 1971, durante uma 
festa que John Connally lhe ofereceu 
em seu rancho, o presidente, dirigin-
do-se aos "barões democratas" do Te-
xas repetiu com variações, amplian-
do-a, a velha teoria do dominó de 
John Foster Dulles: "Se um país co-
mo o Vietnã do Norte - disse - ma-

"É o homem da classe 
média tornado 
Presidente, o 

cidadão que encarna 
as aspirações e as 

frustrações-do 
americano comum, a 

sua alienação . . . " 
Perfil do homem que 

ordenou a escalada. Por 
Miguel Urbano Rodrigues. 

ciçamente armado com as armas mais 
modernas por duas superpotências 
comunistas, puder invadir e conquis-
tar outro, isto se repetirá noutras par-
tes do mundo". E, numa florida ante-
yisão do Apocalipse, explicou que de-
ra instruções precisas a Marinha e à 
Força Aerea para poder enfrentar a 
terriVel ameaça que Hanói representa 
para a Ásia e para o Mundo. A festa 
era regada com champagne Moet et 
Chandon. Isso ajuda a compreender o 
entusiasmo e a emoção dos convida-
dos. O discurso-brinde de Nixon foi 
saudado com uma tempestade de 
aplausos e um texano vestido com as 
cores dos EUA - uma verdâdeira 
bandeira estrelada - prestou "home-
nagem à coragem do Presidente". 

Merry Christmas 

No Natal, Nixon ordenou uma tré-
gua nos bombardeios. A chuva de 
bombas parou. Por quê? O titular da 

Casa Branca não tomou essa iniciativa 
por respeito pelo adversário. No Ton-
(Júim, aliás, o número de cristãos é 
insignificante e os dias 24 e 25 de 
dezembro são datas sem significação 
especial no calendário. O povo apro-
veitou a folga para enterrar seus mor-
tos. 

O gesto de clemência de Nixon foi 
um gesto farisáico, um gesto de egoís-
mo. Nos EUA o Natal representa 
muito. Para os pilotos da USAF e as 
tripulações dos porta-aviões, também 
é uma grande data Na atmosfera to-
da especial das Festas, Nixon não 

3uis isolar-se. Suspendeu os bombar-
eios por um dia Pôde, assim, sorri-

dente, tranqüilo, sem má-consciência, 
saudar os seus colaboradores, enviar 
telegramas a estadistas e amigos pes-
soais, hipotecar solidariedade às víti-
mas do terremoto de Manágua, ajudar 
Pat na distribuição de brinquedos, de-
dicar alguns minutos de atenção à fes-
ta natalina de Timahoe, Pasha e 
Vicki, os três cachorros da Casa Bran-
ca e acariciá-los em espanhol, único 
idioma que entendem, por culpa do 
mordomo. 

Nixon passou um dia feliz, rodea-
do pela família e pelos amigos. Como 
Cervantes, se porventura o tivesse li-
do poderia dizer: "Meu objetivo foi 
instalar na praça principal da nossa 
República um jogo de bilhar onde ca-
da um possa divertir-se sem receio de 
um mau passo: isto é, sem perigo nem 
da alma nem do corpo, porque os 
exercícios honestos e agradáveis de-
vem ser procurados e não temidos". 
Não se lhe pode negar coerência na 
incoerência Julga honesto tudo o 
que pensa e faz, embora nem sempre 
agradável. 

No dia 26 a rotina voltou. No 
Vietnã a morte continuou descendo 
do céu, enquanto nos EUA o Presi-
dente aguardava a Festa do Ano No-
vo, tranqüilizado pela certeza de que 
o crime, pelo que ganhou de distan-
ciamento e sofisticação, impressiona 
hoje menos os seus compatriotas do 
aue há cinco anos, quando havia 
600.000 soldados americanos no Su-
deste Asiático. Pôde inclusive ler, 
com indiferença, comentários severos 
da imprensa européia Como o do pa-
cato Daily Mirror, de T Andres, que 
define os bombardeios como "ato de 
louca ferocidade, um cruel exercício 
de terror", acrescentando que Nixon 
"faz o mundo estremecer de repulsa, 
cólera e horror". 

* Apenas uma dúvida atormenta o 
presidente: no íntimo não tem certe-
za alguma sobre a eficácia da sua po-
lítica. Oito anos de derrotas e humi-
lhações infligidas por um pequeno 
povo heróico à poderosa máquina de 
guerra americana tornaram Richard 
Nixon um pouco cétioo quanto à lu-
cidez de seus conselheiros e ao saber 
dos estrategistas do Pentágono. Uma 
secreta, inconfessada angustia o do-
mina: inveja a serenidade de Pham 
Van Dong, a sua fé inabalável. 

Terá razão o discípulo de Ho Chi 
Minh quando afirma que os EUA não 
conseguem compreender os elemen-
tos e a natureza da guerra, quando 
assevera que "chega um momento em 
que os computadores se limitam a 
acumular disparates", reduzindo tudo 
a algarismos! Nixon não encontrou 
ainda resposta para essa pergunta que 
lhe atanaza o espírito. Mas seus Pode-
res quase ilimitados constituem uma 
compensação. Poderá, a qualquer mo-
mento, suspender os bombardeios, le-

"Terá razão o 
discípulo de Ho Chi 
Minh quando afirma 
que os EUA não 
conseguem entender 
os elementos e a 
natureza da guerra, 
quando assevera que 
"chega um momento 
em que os 
computadores se 
limitam a acumular 
disparates", 
reduzindo 
tudo a 
algarismos? 

yantar o bloqueio, para recomeçar tu-
do quanto lhe aprouver. 

Ditador sem ditadura 

Discutindo o conceito de ditadura 
com o presidente Sekou Touré, da 
Guiné, ouvi dele, um dia, que, em 
certo sentido, não são apenas as es-
truturas de uma sociedade que defi-
nem o ditador, mas também seus atos 
e a estrutura da própria personalida-
de. "Num bonde - disse - um mo-
torneiro pode se transformar em dita-
dor". 

Richard Nixon é, na aparência, a 
antítese de um ditador. Os EUA, po-
liticamente, são uma sociedade demo-
crática, não obstante não o serem 
economicamente. E o seu presidente 
é um cidadão que simboliza, de al-
gum modo, os valores tradicionais da 
tradição e do "american way of life". 
E, contudo, as alternativas de paz e 
guerra no Vietnã, as yisitas e os dis-
cursos presidenciais em Peauim e 
Moscou, a hiroshimação de Hanói e 
Haiphong, a trégua de Natal parecem 
cenas arrancadas das páginas de uma 
obra de Jarry, de Kafka, de Joyce ou 
mesmo de Oswald de Andrade. 
Richard Milhous Nixon carece do ta-
lento e da imaginação de qualquer de-
les. Mas tem um infinito poder de 
transformar o absurdo em realidade. 
Como motorneiro do gigantesco bon-
de dos EUA, seus atos, no Sudeste 
Asiático, são os de um ditador e de. 
um émulo dos réus de Nurenberg, 
embora a República norte-americana 
hão seja uma ditadura e seu povo de-
seje a paz. 
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A CIA duvidava da eficiência 

DOCUMENTOS SECRETOS 
DE NIXON RELATIVOS 

A UM ESTUDO DA 
GUERRA: MEMORANDO N<J1 

DO ESTUDO SORRE A 
SEGURANÇA NACIONAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nenhum outro lugar a terrível marcha 
da guerra foi mais evidente do que no 
Vietnã do Sul, onde há dados sufi-
cientes para se avaliar o trágico im-
pacto da guerra sobre os civis. Houve 
mais vítimas da guerra no Vietnã do 
Sul, em 1972, do que em qualquer 
dos anos anteriores de guerra. Em 
1972, cerca de dois milhões de sul-
vietnamitas se tornaram refugiados, e 
as baixas civis totalizaram pelo menos 
200.000 pessoas - cerca de 65.000 
mortos. Tomando por base os relató-
rios oficiais das admissões aos hospi-
tais, um quarto das baixas eram crian-
ças de ate 12 anos de idade,e mais da 
metade eram mulheres e crianças". 

Menos conhecidos, dois membros, 
do Conselho Nacional das Igrejas dos 
E s t a d o s Unidos , William P. 
Thompson e R. H. Edwin Espy, mos-
tram claramente sua indignação: 
"Cremos que o novo bombardeio do 
Vietnã é imoral e nefasto, e que de 
modo algum ele poderá ser uma das 
opções apresentadas à nossa nação e 
aos nossos dirigentes". 

Mais moderadamente, o Papa ex-
pressou sua "dolorosa emoção ao sa-
ber do reinício impiedoso e repentino 
dos bombardeios no Vietnã, que se 
tornou motivo de tristeza cotidiana". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Viet nã 
e 

Trebl inka 

Na Suécia, o primeiro ministro 
Olaf Palme prefere "chamar as coisas 
pelo seu nome. O que está acontecen-
do hoje no Vietnã é uma forma de 
tortura. Não existem razões militares 
para o bombardeio. O que tentam os 
norte-americanos é atormentar, humi-
lhar c forçar o povo vietnamita a ren-
der-se. O bombardeio é um ultraje. 
Há muitos exemplos parecidos na his-
tória moderna, que são recordados 
por seus nomes: Guernica, Oradour, 
Babi Yar, Katyn, Lídice, Sharpeville 
e Treblinka. Em todos esses casos o 
poder triunfou, mas o veredicto da 
posteridade foi severíssimo para com 
seus responsáveis". Lá ainda o jornal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Expressen, diário de maior circulação 
na Lscandinávia, escreveu: "Mais uma 
vez a loucura impregna o ar. É pro-
funda a indignação contra os atos de 
Nixon". 

O governo dinamarquês acha que 
"O reinício dos bombardeios provo-
cou um sério revés nas esperanças de 
paz e reconstrução do Vietnã". En-
quanto o ministro do exterior da Fin-
lândia, Ahti Karjalaincn, expõe suas 
dúvidas: "É extremamente difícil en-
tender em que se baseiam os enormes 
bombardeios do Vietnã do Norte". 

Para Le Monde. em editorial, o di-
fícil não é entender em que se ba-
seiam os bombardeios, mas imaginar 
seus efeitos: "Cem B-52 e centenas de 
caças-bombardeiros lançados noite e 
dia sobre a densa concentração de 
aldeias do delta: é extremamente difí-
cil imaginar o que isso representa de 
horror, de assassinatos cegos mas deli-
berados, de atrozes mutilações físicas 
c psíquicas. O fato de que o centro 
de Hanói não foi destruído - pelo 
menos até o momento - não nos po-
de tranqüilizar: evacuado há muito 
tempo, o centro da capital é menos 
povoado que os subúrbios mais próxi-
mos e a zona rural apinhada de cam-
poneses, de crianças, de velhos, de to-
dos os inativos dispersos das cidades 
para as palhoças. Cobrir essa densa 
multidão com um tapete de bombas, 
talvez não seja exterminar um povo, 
mas é entregar-se a uma sucessão de 
extermínios localizados. É passar a 
ferro e fogo as casas e as lojas, os 
hospitais e as escolas, as oficinas c as 
cooperativas. 

Os responsáveis americanos acre-
ditam que o tempo do desprezo, no 
qual entraram sem problemas de 
consciência, será seguido pelo da ren-
dição de seus adversários. Mas estes 
são resistentes porque têm a inte-
ligência da altivez. Eles, que qualifi-
cam os americanos de "hunos do sé-
culo vinte", acabam de publicar uma 
antologia muito bem feita de suas 
poesias mais antigas, em francês. Essa 
realização - entre tantas outras -
nasceu este ano, debaixo das boçibas, 
apesar do bloqueio, em plena penúria 
de papel. Lastimemos os mais indife-
rentes ou aqueles que não querem 
compreender e que zombam de uma 
"anedota" como esta que tem valor 
de exemplo". zxvutsrponmlihgfedcbaVUTSQPONMLJIHFEDCBA

P
ergunta:Atualmente, qual a pro-
porção de materiais bélicos es-

senciais importados que vêm da Chi-
na para o Vietnã do Norte, por rodo-
via ou ferrovia, se bloqueadas todas 
cs importações pelo mar, e conside-
rando um grande esforço para impe-
dir o transporte por terra? Quais são 
as provas? Resposta da CIA. 

Todo o material bélico essencial 
poderia entrar no Vietnã do Norte 
pelas ferrovias ou por estradas que 
vêm da China, no caso de o bloqueio 
das importações pelo mar ser bem su-
cedido. O rompimento das importa-
ções, se por mar elas forem interrom-
pidas, seria extenso porém temporá-
rio. Num prazo de dois ou três meses, 
os norte-vietnamitas e seus aliados já 
teriam criado alternativas para permi-
tir o fluxo das importações económi-
cas e militares essenciais. A capacida-
de total das rodovias, ferrovias e liga-
ções fluviais com a China, é de cerca 
de 16.000 toneladas por dia. Isso sig-
nifica mais do que 2,5 vezes as 6.300 
toneladas diárias, que eram importa-
das por terra e pelo mar em 1968, 
quando o volume atingia o máximo. 
A experiência no Vietnã do Norte 
mostra que a tentativa de bloquear as 
rotas de transporte terrestres, através 
de ataques aéreos somente, é eficien-
te apenas durante pequenos períodos 
de tempo, por causa da abundância 
das rotas de transporte, das medidas 
defensivas bem elaboradas e eficien-
tes, e* das condições do tempo desfa-
voráveis aos vôos. 

Quase quatro anos de guerra aérea 
contra o Vietnã do Norte provaram 
- como a guerra da Coréia - que, 
embora os ataques aéreos destruam 
os sistemas de transporte, equipamen-
tos e o abastecimento, eles não são 
capazes de impedir o fluxo de forne-
cimento, posto que uma boa parte 
das avarias causadas pode ser restau-
rada em questão de horas. As duas 
ferrovias mais importantes que ligam 
Hanói à China Comunista, têm uma 
capacidade total conjunta de mais de 
9.000 toneladas por dia. As oito prin-
cipais rodovias que cruzam a frontei-

N orris Charles, negro de 27 anos, 
foi um dos três aviadores norte-

americanos soltos pelo Vietnã do 
Norte em setembro deste ano. Passou 
nove meses em*prisões vietnamitas, 
dos quais 36 dias incomunicável. È o 
primeiro dos três a dar entrevista à 
imprensa. Os trechos que transcreve-
mos abaixo são desta única entrevis-
ta, concedida ao "The Sunday Ti-
me.s", que acrescenta ainda que "não 
há motivo para se acreditar que o re-
lato de Charles não seja real". 

Nosso avião foi abatido na madru-
gada do dia 30 de dezembro, por 
mísseis terra-ar. Quando saltei de pá-
ra-quedas, estávamos a 14.000 pés de 
altura, e vi nosso avião ardendo lá 
embaixo. Quando atingi o solo, num 
arrozal, havia muitas pessoas por per-
to, que correram em minha direção, 
rindo, felizes realmente. Logo vieram 
alguns soldados, que me levaram a 
um abrigo anti-aereo. De vez em 
quando vinha gente me ver — sentir 
meu cabelo "afro", trazer-me cigar-
ros. 

No mesmo dia, mais tarde, trou-
xeram o piloto do avião em quev 
Norris estava, Dave Hoffman, que es-
tava com o braço quebrado. 

À noite, a aldeia toda estava reu-
nida para assistir ao interrogatório: 
crianças, mulheres, homens, o chefe 
da aldeia e a pessoa que me interroga-
ria. Estavam todos muito quietos, 
quando o interrogador perguntou 
meu nome e número e eu respondi. 
Então, percebendo que eu não estava 
muito bem falou em seu inçlês sofrí-
vel: "Sabemos que você esta em esta-
do de choque. Vamos interrogá-lo 
amanhã cedo, talvez. Você precisa de 
alguma coisa? " li isso de ele pergun-
tar se cu precisava de algo realmente 
me desarmou. 

No dia seguinte nos levaram para 
Hanói de jeep, numa viagem de oito 
horas. Lá passei então 36 dias inco-
municável, num cómodo onde havia 
uma cama e duas mesas. Deram-me 
uma xícara, pasta e escova de dentes, 
duas calças curtas e duas compridas, 

ra chinesa têm capacidade para 5.000 
toneladas por dia, no total. Além dis-
so, o Rio Vermelho sai da China, e 
tem uma capacidade média de 1.500 
toneladas diárias. 

Um programa de bloqueio intenso 
e sólido poderia, provavelmente, re-
duzir a capacidade das ferrovias do 
norte para pelo menos metade. As es-
tradas, entretanto, são menos vulne-
ráveis ao bloqueio, e as vias fluviais, 
menos ainda. Durante os ataques aé-
reos de junho a agosto de 1967 (uma 
das maiores tentativas dos EUA, para 
realizar o bloqueio, atingindo alvos 
da região norte do Vietnã do Norte), 
o sistema de transportes conseguiu 
funcionar eficientemente. * Em 
agosto*de 1967, os ataques contra a 
ferrovia Hanói-Dong Dang consegui-
ram impedir os transportes durante 
um total de dez dias. Durante este 
mesmo período, os ataques contra as 
rodovias paralelas à ferrovia não con-
seguiram provocar uma redução signi-
ficativa em sua capacidade. A capaci-
dade da ferrovia Hanói-Lao cai, após 
a destruição da ponte de Viet Tri, foi 
mantida em 700 toneladas por dia, 
com o emprego de uma balsa ferro-

três camisas e uma camiseta dois co-
bertores, uma jarra para água e uma 
outra vasilha. Junto com o café da 
manhã (leite fresco e pão) vinham 
seis cigarros. Todo mundo recebia 
seis cigarros por dia A segunda refei-
ção, que vinha às 10 da manhã, con-
sistia de sopa de batatas ou repolho, 
muito grossa, com cenoura ou macar-
rão. Além disso, vinha também um 
outro prato à base de peixe, ou de 
carne de porco vietnamita ou russa 
Às três da tarde vinha a terceira refei-
ção do dia 

O esquema dos vietnamitas para 
os prisioneiros se divide em etapas: 
primeiro, a incomunicabilidade du-
rante 36 dias, pela qual passamos eu e 
Dave. Depois fomos transferidos para 
outra prisão, onde ficamos juntos 
num mesmo quarto. Deram-nos um 
baralho e um jogo de xadrez, para 
nos manter ocupados. Na solitária eu 
só tinha um baralho, com o qual devo 
ter jogado umas 60 "paciências" por 
dia. Perguntaram-nos se queríamos al-
guma coisa, e como estava um pouco 
frio, pedi um aquecedor. O guarda a 
principio não falou nada, limitando-
se a me olhar como se eu estivesse 
louco. E depois de uma pausa, falou: 

viária Se, entretanto, era necessária 
uma capacidade maior, é de se acredi-
tar que outros meios de transporte te-
riam sido instalados no lugar, para re-
cuperar a total capacidade da ferro-
via. 

Além da capacidade terrestre, 
uma grande quantidade de bens de 
primeira necessidade poderia ser im-
portada da China por avião. Fora is-
so/o bloqueio total das importações 
pelo mar seria difícil, pois poderiam 
usar barcaças leves para descarregar 
os grandes cargueiros, ancorados fora 
das águas minadas dos principais por-
tos. Ou senão, os cargueiros seriam 
desviados para os portos do sul da 
China (Fort Bayard, Cantão ou 
Peihai), e suas cargas seriam transferi-
das para um grande número de pe-
quenos navios de cabotagem e chatas, 
que depois descarregariam as impor-
tações nas praias, ou penetrariam o 
Vietnã do Norte através de suas vias 
fluviais. 

O volume de importações que se-
riam essenciais à manutenção da guer-
ra não pode ser avaliado com preci-
são. Do total de importações de 
1968, menos de 5 por cento eram 

"Não temos aquecedores aqui". 
Numa segunda-feira deixaram que 

os prisioneiros se reunissem e discuti-
mos muito sobre a guerra. Muitos de 
nós tinham fé e esperança no povo 
norte-americano, e sabíamos que a 
guerra terminaria logo. Os mais anti-
gos, que estavam presos há anos, cha-
mavam isso de "otimismo de nova-
tos". É difícil entender porque, mas 
toda vez que um sujeito vai preso, ele 
passa a achar que a guerra terminará 
em seis meses. Eles tentavam nos 
manter afastados dos mais velhos o 
máximo possível. 

Fui interrogado duas vezes, en-
quanto estive preso, mas era mais 
uma entrevista do que um interroga-
tório propriamente. Se fizessem algu-
ma pergunta que você achasse trai-
çoeira, você poderia simplesmente se 
recusar a responder e nao acontecia 
nada por isso. Já tinha ouvido falar 
de como eram feitos os interrogató-
rios antigamente, mas na época em 
que estive lá não me fizeram nada. 

Brincávamos muito com os guar-
das, dando-lhes apelidos e mesmo 
conversando com eles. Havia um mui-
to esquisito, mas ótimo sujeito, que 
vivia falando que deveríamos "agra-

equipamentos militares e munições. 
Outras importações essenciais à guer-
ra incluem petróleo, alimentos, rou-
pas, equipamentos de transporte, e 
materiais de construção para conser-
var as linhas de comunicação. Em 
1968, o total das importações por 
terra e pelo mar incluíram o seguinte: 

Milhares de Metros Cúbicos 

Material Militar v 100 
Gêneros Alimentícios 790 
Petróleo 400 
Fertilizantes 155 
Diversos . . .860 
Total 2.300 

.Na categoria "diversos", havia 
uma quantidade indeterminada de 
bens destinada a manter a economia, 
construir fábricas, e satisfazer, pelo 
menos parcialmente, as necessidades 
civis. Além disso, acreditava-se que o 
nível de importações de certos bens 
era superior às necessidades da época, 
permitindo a formação de reservas. E 
possível, portanto, que as importa-
ções de material bélico essencial se-
jam 1/4 do total, ou 4.700 toneladas 
por dia. Entretanto, sejam estas im-
portações 4.700 ou 6.300 toneladas, 
a capacidade de importação por terra 
seria de duas a três vezes o nível̂  de 
importação exigido. E não é provável 
que o bloqueio aéreo poderia reduzir 
a capacidade de transporte a um nível 
realmente baixo, durante um período 
de tempo prolongado. 

T -

Por uma série de razões, oT f f 
queio das linhas de comunicação en-
tre Hanói e a fronteira chinesa não 
pode ser mantida no mesmo nível 
que se conseguiu, de agosto a outu-
bro de 1968, na região sul do Vietnã 
do Norte. Com a multiplicidade de 
métodos e de rotas de transporte no 
Norte, seria necessário manter o blo-
queio num número de lugares maior 
do que em 1968. As defesas aéreas do 
Vietnã do Norte - aviões, mísseis e 
artilharia antiaérea - tornam os ata-
ques aéreos menos precisos e mais ca-
ros, em termos de perdas aéreas nor-
te-americanas 

decer a Tio Ho", por ter-lhes ensina-
do a tratar tão bem de nós. Então o 
seu apelido virou "Obrigado,. Tio 
Ho". 

De dois que éramosv passamos a 
seis em nosso quarto. Tínhamos irff 
ta coisa para ler, especialmente soi,/V 
a guerra. Li 4The Sick Society", de 
Michael Tanza e "The United States 
in Vietnam", de George Kahin. Li 
mais lá do que na universidade. . . Li 
também os "Documentos Secretos do 
Pentágono" e muitos romances russos 
e vietnamitas. Li "O Don Silencioso" 
- belo livro! —, as cartas de amor de 
Charles Dickens, a biografia de Mar-
tin Luther King feita por Coretta 
King, Newsweek e alguns jornais. 

Na manhã do dia 6 de abril, está-
vamos jogando "bridge" quando hou-
ve um ataque aéreo. Lá todos os dias 
eram longos, mas daquele não vamos 
nos esquecer jamais. Ouvíamos as si-
renes mas não sabíamos o que signifi-
cavam De repente, as bombas come-
çaram a cair. É uma experiência hor-
rível, que só mesmo quem passa por 
ela sabe realmente como é. 

Quando nos disseram que se-
ríamos soltos, nós três ficamos meio 
confusos, sem saber o que acontece-
ria Não condenaríamos os Estados 
Unidos, se fosse isso que eles iam 
querer em troca. Mas não era nada 
disso. Simplesmente nos avisaram que 
voltaríamos para nossas famílias, e 
nos pediram que escrevêssemos ao go-
verno do Vietnã do Norte, agradecen-
do a libertação. Mas escrevemos so-
mente o que quisemos. De minha par-
te, só agradeci realmente e manifestei 
meu compromisso de lutar pela liber-
tação de meus companheiros que lá 
ficaram. 

Depois de soltos, quando andáva-
mos pelas ruas, não havia nenhum si-
nal de ódio da parte da população. 
Pelo contrário estavam felizes por-
que voltávamos para nossas famílias. 
Eles têm parentes que estimam, e sa-
bem que você também tem As crian-
ças me davam a mão e diziam: "Ago-
ra você vai voltar para a América! Vai 
voltar para a América!" 

ConCissoes de um piloto capturado 
Declarações de um piloto que bombardeou o 
Vietnã do Norte e passou nove meses numa 
prisão vietnamita , depois que seu avião foi 
derrubado. "Tínhamos muita coisa que ler, 
especialmente sobre a guerra. Li "The Sick 
Society", de Michael Tanza, e "The United 

States in Vietnan", de George Kahin. Li mais 
lá que na Universidade". "Muitos de nós 

tínhamos fé e esperança no povo 
norte-americano e sabíamos que a guerra terminaria 

logo. Os mais antigos, que estavam presos há 
anos, chamavam isso de "otimismo de novato". 

"Dçpois de soltos, quando andávamos pelas 
ruas, não havia nenhum sinal de ódio da parte 
da população. Pelo contrário, estavam felizes". 
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No dia em que a 
Terra ficar quieta 

MzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
anagua, a capital da Nicaragua, 
foi devastada a 41 anos. A menos 

que as grandes zonas de falha e pres-
são da Terra possam ser controladas, 
ela será devastada novamente. No la-
go Nicarágua, ao sul da cidade, exis-
tem três cones vulcânicos que se er-
guem a mais de 1700 metros, enquan-
to ao norte, sobre o Lago Managua, 
situa-se o gigantesco vulcão Momo-
tombo (2.500 m), que ocasionalmen-
te entra em atividades, sempre amea-
çadoramente. A Nicaragua está cerca-
da por um anel de fogo primitivo. A 
cidade fica na junção de dois círculos 
sísmicos ativos que cruzam a Terra. 
Um se estende para leste e abarca o 
Caribe, uma área de atividade contí-
nua mas em escala relativamente pe-
quena. O outro, separado do círculo 
do Caribe mas contíguo a ele, é o 
grande círculo sísmico do Pacífico, 
que percorre a costa ocidental das 
Américas, passa pela Falha de San 
Andreas, na Califórnia, desloca-se pa-
ra o norte e ocidente através das 
Aleutas, para o sul através das imen-
sas depressões do Pacífico até o Ja-
pão e, completando um imenso arco 
que atravessa a Nova Zelândia, alcan-
ça diagonalmente o Pacífico de volta 
a America CentraL 

Neste enorme círculo é liberada 
cerca de 75% da pressão estrutural 
^Miulada da Terra, uma energia 
^Hvalente a 10 mil bombas atômi-
c a tipo Hiroshima, mais ou menos. 
Grande pai te dessa energia é dissipa-
da em tremores de terra. As catástro-
fes ocorrem quando a liberação é rá-
pida e de grande violência. Em Maná-
gua a superfície da terra em que as-
senta a cidade provavelmente se des-
locou muito menos do que o abaixa-
mento da superfície nas áreas minei-
ras da Grã-Bretanha, só que enquanto 
estas áreas levam vários anos para se 
ir acomodando, em Manágua o tempo 
da modificação é de segundos ou fra-
ções de segundos. 

A pressão acumula-se durante 
anos numa escala continental. Inicial-
mente as mass^S continentais do-
bram-se sob a pressão, formando as 
grandes cadeias de montanhas. De re-
pente, em súbitas e imprevisíveis cri-
ses de pressão, uma massa desliza so-
bre a outra. Como um pequeno galho 
que quebra ao ser dobrado, quando a 
estrutura cede ela o faz com uma rá-
pidez espantosa. Mas as grandes zonas 
de pressão da terra não são gravetos. 
O fato de haver alívio de pressão em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

jAm determinado ponto, não significa 
^ p i r ó da crise. Significa que o acúmu-

lo de pressão transferiu-se para algum 
outro lugar. Este acúmulo pode ser 
atenuado por meio de pequenos mo-
vimentos ao longo de diferentes arcos 
da crosta, quando o choque sísmico 
aciona pequenos pontos de pressão 
que estavam próximos de serem libe-
rados, mas também pode ocorrer que 
algumas das grandes áreas de pressão, 
como é o caso da Falha de San 
Adreas, estejam mais próxima do 
ponto de ocorrência de um rompi-
mento crítico. Os habitantes de Sao 
Francisco devem encarar o desastre 
de Manáçua como um presságio. 

Pois e certo que o desastre de Ma-
nágua será seguido de mais desastres 
em outras partes da terra. Talvez não 
nesta década ou na próxima, mas es-
tes desastres ocorrerão, pois as re-
giões nas quais os terremotos se origi-
nam são muito profundas para serem 
atingidas pela ainda modesta tecnolo-
gia humana. No entanto, talvez haja 
possibilidades de cura para a falha de 
San Adreas. Descobriu-se, quando pe-
quenos abalos resultaram de tentati-
vas de empurrar para grandes profun-
didades uma certa quantidade de 
líquidos venenosos, que a introdução 
de líquidos serve como lubrificante 
para movimentos de rochas em pro-
fundidade. Segue-se que na extração 
de líquidos potencialmente lubrifi-
cantes existentes nas grandes profun-
didades pode tornar menos provável 
o deslocamento de rochas. Isto abre 
possibilidades reais, se bem que carís-
simas, de abrandar as zonas de pres-
são que estejam ao alcance da tecno-
logia. Existe mesmo um projeto, que 
deverá ser acelerado depois do desas-
tre de Manágua, que visa testar a pos-
sibilidade de reduzir em pequenos es-
tágios a falha de San Adreas. 

Existem, sugestões de que as ex-
plosões nucleares subterrâneas teriam 
provocado grandes tremores de terra, 
rode ser mera coincidência, mas é 
concebível que, mesmo após um pe-
ríodo de latência de vários meses, e 
por meios ainda não compreendidos 
peáos sismologistas e engenheiros nu-
cleares, os testes subterrâneos dos 
EUA em Amchitka, ao norte do anel 
sísmico do Pacífico, possam ter alte-
rado a distribuição de pressão de uma 
tal forma que um tremor critico te-
nha ocorrido a três mil milhas de dis-
tância, na América Central. Pode ser 
improvável, mas na época do teste os 
japoneses temiam que algo do tipo 
acontecesse. Mesmo que estivessem 
certos, nunca saberemos. O que sabe-
mos é que a terra tremeu, e que isto 
tomará a acontecer. 

Truman, defensor 
do (seu) mundo 

Para Winston Churchill, o ex-pre-
sidente norte-americano Harry 

Truman, falecido na semana passada, 
fez mais do que qualquer outro ser 
humano, no período de pós-guerra, 
para "salvar a civilização ocidental". 
Não se poderia certamente dizer o 
mesmo em relação à civilização orien-
tal. Bastaria lembrar as bombas ató-
micas lançadas sobre Hiroxima e Na-
gazaki, no Japão. A filha de Truman, 
Margaret Truman Daniel, afirma, em 
livro a ser brevemente lançado, que 
seu pai sempre sustentou que o oom-
bardeio atômico do Japão foi deci-
dido para poupar "centenas de milha-
res de vidas norte-americanas", pois 
uma invasão do território japonês te-
ria causado as vidas de 250 mil nor-
te-americanos e mutilado meio mi-
lhão. Antes matar e mutilar os orien-
tais. . . 

Presidente dos Estados Unidos de 
1945 a 1953 (ganhou seu primeiro 
mandato em razão da morte de 
Franklin Delano Roosevelt, de quem 
era vice-presidente) Truman disse: 
"Eu nunca pretendi ser um grande 
presidente dos Estados Unidos, mas 
me diverti bastante procurando con-
seguir isso". Isso traduz bem a perso-
nalidade daquele que o ocidente teve 
à sua frente na época mais difícil da 
guerra fria e do desafio comunista. 
Outra palavra do ex-presidente sobre 
sua ascensão ao importante cargo 

completa a primeira: "Há semanas eu 
vivia no temor de que uma desgraça 
acontecesse àquele grande chefe (NR 
- Roosevelt), mas no momento em 
que a pior catástrofe aconteceu eu 
nao estava preparado. 

_ Naquela ocasião o vice-presidente 
não estava, de nenhum modo, a par 
das grandes decisões do governo. 
Truman subia ao poder numa hora 
em que o presidente dos EUA tinha 
que fazer uma série de escolhas de 
primeiríssima importância. Dois me-
ses após a conferência de Yalta os 
aliados ocidentais e soviéticos entra-
vara numa fase de relações extrema-
mente tensas. Suas relações com os 
comunistas se resumem nesta frase: 
"Estou cansado de bajular os sovié-
ticos. Se a gente não tratar a Rússia 
com mão de ferro e de uma maneira 
dura, outra guerra será preparada. 
Eles só compreendem uma lingua-
gem: quantas divisões vocês têm? *\ 

Durante o gover > de Truman, a 
guerra terminou, o Japão foi obriga-
do a render-se com duas bombas ató-
micas, o presidente obteve créditos 
do Congresso para esmagar a guerri-
lha grega e pôs em execução o Plano 
Marshall, para reerguer a Europa arra-
sada pela guerra. Truman decidiu, 
ainda a. longa e custosa intervenção 
americana na Coréia e arranjou uma 
maneira de iniciar o rearmamento da 
Alemanha e do Japão. 

O novo 
homem 
da CIA 

O presidente Nixon fez a última 
mudança importante na sua 

! equipe ao substituir Richard Helms, à 
: frente da Central Intelligence Agency 

(CIA), por James Schlesinger, 43 
| anos, economista dedicado aos estu-
i dos da segurança nacional. Schlesin-
| ger foi diretor de estudos estratégicos 

da Rand Corporation, depois de pu-
blicar seu livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Economia Politica da 
Segurança Nacional. Quando Nixon 
assumiu a presidência chamou-o para 
diretor-adjunto da divisão de Orça-
mento, onde trabalhou na supervisão 
do orçamento do Pentágono e na re-
forma dos organismos ligados à infor-
mação, que têm um orçamento de 
cerca de 5 bilhões de dólares. 

A partida de Helms surpreendeu 
os observadores políticos, que o con-
sideravam plenamente vitorioso por 
ter conseguido fazer esquecer os es-
cândalos, fracassos e leviandades da 
agência: invasão da baía dos Porcos, 
infiltração na Associação dos Estu-
dantes Americanos, e outras. Um últi-
mo detalhe (cinismo ou gesto de deli-
cadeza? ): Helms foi nomeado embai-
xador no Irã, um país que ele conhe-
ce bem, pois a CIA já derrubou ali 
um líder nacionalista, Mossadegh. (Le 
Monde). 

MCGOVERN — KISSINGER 
"Há um desentendimento funda-

mental entre Kissinger e Nixon, quan-
to à maneira de entender a guerra," 
f o i uma das declarações de 
McGovern, em recente entrevista à te-
levisão. Segundo ainda o excandidato 
à Presidência, Kissinger logo se afasta-
rá de seu posto, por iniciativa própria 
ou não. Acrescentou, porém, que 
suas previsões baseiam-se em observa-
ções pessoais, e não era "informações 
de fontes fidedignas". "Estou con-
vencido de que Kissinger está sendo 
forçado a fazer e dizer coisas com 
que ele, na realidade, não concorda," 
disse McGovern. 

A respeito do uso dos B-52 na 
ofensiva norte-americana contra o 
Vietnã do Norte, o senador democra-
ta afirmou: "Se o bombardeio conti-
nuar no nível atual, toda a frota de 
B-52 na Indochina - cerca de 100 
aviões - será derrubada num prazo 
de três meses, pois em onze dias de 
ataques já perdemos onze aviões. 
Afirmo como ex-piloto: não há um 
alvo sequer era todo o Vietnã que 
compense o altíssimo preço que esta-
mos pagando, sem considerar os pro-
blemas morais desta guerra." 

"Este é o bombardeio aéreo mais 
issassino de toda a história, declarou 
McGovern. "Ê uma política de assas-
sinato em massa, realizada-em nome 
do povo americano. Espero que o po-
vo deste país se levante contra isso." 

SOLJENITSYN 
Mais dois escritores norte-america-

nos, Robert Penn Warren e Bernard 
Malamud, ambos ganhadores do Prê-
mio Pulitzer, decidiram doar os royal-
ties de suas obras publicadas na Uni-
ão Soviética para Alexandre Soljenit-
syn. Há quinze dias, o escritor Albert 
Maltz já tinha feito o mesmo ofereci-
mento, comunicando ao governo so-
viético sua intenção de transferir para 
Soljenitsyn os 31 mil rublos (cerca de 
200 mil cruzeiros) a que tem direito 
pela publicação de suas obras na 
URSS. 

O caso poderia parar por aí, mas a 
história e realmente complicada: 
Soljenitsyn acabou de receber 450 
mil dólares pela publicação de seu 
"Agosto, 1914", e receberá mais 300 
mil brevemente. Além disso, o prê-
mio Nobel que ganhou em 1970 ren-
deu-lhe mais 70 mil dólares. 

Talvez baseando-se nessas cifras e 
no fato de aJURSS não participar da 
Convenção Internacional de Direitos 
Autorais, a ministra da Cultura da 
URSS, Yekaterina A. Furtseva, afir-
mou, em entrevista, que Maltz não 
tem direito a dinheiro algum, pela pu-
blicação de suas obras, e que Alexan-
der Soljenitsyn "está bem de vida". 

O escritor soviético apressou-.se a 
negar as declarações da ministra, di-

zendo que estava "profundamente to-
cado", com o oferecimento de Malt-
zer, e reafirmando que -realmente se 
encontrava em sérias dificuldades fi-
nanceiras. A explicação para as, "difi-
culdades financeiras do escritor, <jue 
acabou de receber milhares de dóla-
res, foi dada pelo seu procurador, o 
advogado suíço Fritz Heeb: "Ele não 
tocará nesse dinheiro. Planeja deixá-
lo, em testamento, para ser utilizado 
em causas sociais". 

SETEMBRO NEGRO 
No fim da semana passada, quatro 

guerrilheiros palestinos do Setembro 
Negro, acompanhados por dois minis-
tros tailandeses e pelo embaixador do 
Egito em Bangkok, voaram dessa ci-
dade para o Cairo. Era o epílogo de 
um drama de suspense que durou 18 
horas. Os guerrilheiros, depois de se 
apoderarem da embaixada, ameaça-
ram matar seus reféns, em número de 
seis, se Israel não libertasse 36 cama-
radas palestinos e não devolvesse os 
corpos de dois outros, mortos duran-
te um seqüestro frustrado. As autori-
dades tailandesas cercaram a embai-
xada, enquanto pressionavam diplo-
matas dos países árabes para atuarem 
como mediadores. Depois de tensas 
negociações, os guerrilheiros aceita-
ram sair do país para o Cairo, com 
salvo-condutos, mas exigiram que os 
dois ministros e o embaixador que 
agiram como mediadores os acompa-
nhassem como garantia. Depois de li-
bertarem os seus reféns, embarcaram 
num avião da Empresa Aérea Tailan-
desa. Alguns oficiais tailandeses tam-
bém embarcaram, juntamente com 
outras pessoas. O ministro das Rela-
ções Exteriores de Israel, Abba Eban, 
disse que seu país não havia feito ne-
nhuma concessão aos quatro palesti-
nos. Os reféns aprisionados pelo co-
mando palestino foram quatro diplo-
matas israelenses e duas de suas mu-
lheres. O embaixador não estava no 
local no momento da invasão. 
(Reuter). 

ISRAEL OCUPA 
Israel vai construir uma nova cida-

de perto de Rafah, a sudoeste do Es-
treito de Gaza, para ocupar definiti-
vamente o Sinai. Os planos aprovados 
na semana passada pelo governo, pre-
vêem a transferência de cerca de 350 
famílias para o local, até 1975. O jor-
nal independente Ha'aretz informou 
que alguns ministros, reservadamente, 
esclareceram que a nova cidade tem 
"possibilidades de se transformar em 
algo maior," no futuro. "Se isto 
acontecesse", acrescenta o jornal, "as 
autoridades teriam que executar seu 
plano para uma cidade-porto, provi-
soriamente chamada Yamit, adjetivo 
derivado de "yam" (mar). 

De qualquer forma, esta cidade 
foi planejada para estabelecer a linha 
de uma nova fronteira. A região é de 
grande importância tanto estratégica 
quanto economicamente, pois ao 
mesmo tempo que controla a tradi-
cional rota de invasão do Egito para a 
Palestina, parece ser a extremidade 
lógica da ponte terrestre que vai de 
Eilat, no golfo de Aquaba até o Medi-
terrâneo. Além disso, formaria uma 
corrente de cidades costeiras, junta-
mente com Haifa e Tel-Aviv. 

Quem mais incentivou a criação 
de Yamit foi o Ministro da Defesa, 
general Dayan, membro do conselho 
ministerial que propos o novo desen-
volvimento urbano. A decisão gover-
namental de criar uma cidade — que 
não precisa ser necessariamente 
Yamit - coincide com o início de um 
programa de "estrangulamento" nos 
campos de refugiados próximos de 
Rafah. Já estão sendo abertas amplas 
estradas através do campo, fazendo 
com que mais de 110 famílias árabes 
se desloquem para outro lugar. 

Segundo afirmação do general 
Shlomo Gazit, coordenador do Minis-
tério da Defesa nas áreas ocupadas, 
seriam oferecidas casas em novos su-
búrbios, próximos dali à maioria das 
famílias. As outras famílias continua-
riam nos locais não atingidos pela 
passagem de estradas, mas habitariam 
casas bem maiores e mais confortá-
veis. Ao contrário das estradas cons-
truídas em outros campos de refugia-
dos no ano passado, estas teriam uma 
finalidade mais social do que militar. 
(The Guardian) 

Cr$ 2,00 por palavra. Artigos não são 
contados. Mande o seu anúncio de 
qualquer parte do Brasil, acompanha-
do de um cheque visado, ordem de 
pagamento ou vale postal para Edito-
ra Inúbia Ltda, no valor correspon-
dente e será publicado. Rua Abade 
Ramos, 78 (Rio). Para usar "cartas 
para a redação sob o n.°" adicionar 
Cr$ 3,00 ao total. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MUSI CA 

PIANO Steinway e sons 1/4, mara-
vilhoso em perfeito' estado de conser-
vação. Rua Barak) de Sertório, 64. 
ótimo preço. Rio 
PIANO BENTLEY - Apto. Inglês, 
novo, verdadeira jóia — Vendo 3a. 
parte do valor banqueta luxo e me-
trônomo. Ocasião. Rua Barão de Ipa-
nema, 22/702. Cop. Rio 

PESSOAI S 

UNIVERSITÁRIA (SP) procura ou-
tra para dividir apartamento. Cartas, 
contendo dados de personalidade, in-
teresses, etc, para UNIVERSITÁRIA, 
A/C "Estadão". 

SERVI ÇOS 

Compro qualquer tipo de selos, na-
cional ou estrangeiros. Escrever para 
a Caixa Postal 1195, Porto AlegVe — 
Rio Grande do Sul — Brasil. 

INGLÊS - 2a. época - Estudante da 
SBCI dá aulas p/1.° grau - Tel. 
228-9663 
MATEMÁTICA - Aula particular 
Art. 99 (1.° e 2.°) Vestibular 20,00 
Prof. Solon 228-4035 Rua Maxwell 
349 ap. 301. Rio 
MOEDAS DE PORTUGAL e outros 
países, selos, cédulas, prataria, qua-
dros e objetos antigos em geral. Com-
pro e permuto p/coleção. Só atendo 
pessoas idôneas. Todos os dias até 21 
horas. — 225-1621 - Rio 

FÉRI AS tjcZVUTSRPONLJIHFEDCBA

SALVADOR 

p n m u w m 
RECI FE 

M •  MIEIS 
B ELO HORI ZONTE 

JOttNNT HART •  SO C A t  C A S 

CURI TI BA 

nsim* .mü 'Jim? 

ARRAIAL DO CABO - Praia do 
F o r n o C a b o F r i o . Á r e a 
2.628.200,p0m2. Aceito propostas 
p/decisão imediata de compra. Rua 
Gal. Glicério. 364 /1103 Tels. 
225-2384 e 265-3277.Rio 
FAZENDINHA 269.000 m2 3 min. 
centro de Três Rios, linda/moderna 
residência, casas caseiros, estábulo, 
pastos, pomar, jardins, lago, galpão, 
força — excelente p/indústria. 
260.000 em 40 meses. 242-9676 Rio 
RIO DAS OSTRAS - Bosque, qua-
dra da praia, vendo esquina c/500 
m2. Cr$ 65.000,00 è vista. Inf. Silvio 
P u t z i g e r . CRECI 3226. Tel. 
246-9620. Rio 
ARARUAMA k. 85,300 mts. Lagoa 
casa c/móveis, luz, água vendo 22 mil 
à vista ou alugo 3 meses. 245-6390 
Rio 

-
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GUIA DO 
RIO 

CINEMA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Imagens — Undigrudi nacional. De 
Luiz Rosemberg Filho. Cinemateca 
do MAM, terça-feira (dia 2), 18h30m. 
Entrada Franca. 

O Anjo Negro — Primeiro longa-
metragem do crítico baiano (fez três 
curtos antes) José Umberto. Com Má-
rio Gusmão e Eliana Tosta. Cinemate-
ca. quarta, 18h30m. Entrado franca. 
Debate com a presença do autor. 

Rei dos Milagres — Realização co-
letiva do "Grupo Glauber Rocha" 
(Francesco Altan, Gianni Barcelloni e 
Joel Barcelos). Com Joel Barcelos, 
Glauber Rocha, Hugo Carvana. Cine-
mateca, quinta, 18h30m. Entrada 
franca. Debate com a presença dos 
autores. 

Escada de Serviço (Die Hinter-
treppe, 1921) - Primeiro filme do Ci-
clo William Dieterle (1893-1972), ar-
tesão de algum fôlego artístico que 
teve o azar de ser inferior a Michael 
Curtiz quando esteve na Warner Bross 
e a Billy Wilder quando passou para a 
Paramount. "Escada de Serviço", de 
Lupu Pick e Leopold Jessner, só valu 
como curiosidade expressionista e pe-
la presença de Dieterle como ator. Ci-
nemateca, sexta, 18h30m. Legendas 
em inglês. 

Sonho de Uma Noite de Verão (A 
Midsummer Night's Dream, 1935) — 
A peça de Shakespeare com o máxi-
mo de luxo provido pela Warner. Die-
terle co-dirigiu com Max Reinhardt. 
Salvam-se os cenários e a fotografia 
de Hal Mohr (Oscar). Com James 
Cagney, Olivia de Havilland, Mickey 
Rooney, Anita Louise. Cinemateca, 
sábado, 20h30m. Versão original. 

O Corcunda de Notre Dame (The 
Hunchback of Notre Dame. 1939) -
A mais famosa (junto com a de Lon 
Chaney, 1923) versão do clássico de 
Victor Hugo, mas quase tão medíocre 
quanto as outras. Com Charles 
Laughton e Maureen O'Hara. Cene-
mateca, sábado, 18h3Óm. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A partir de quinta-feira, no Cine-
ma I, em sessões diárias, à meia-noite, 
os Melhores Filmes de 1972, segundo 
o voto de toda a crítica carioca. 

Sérgio Augusto 

Entre os EUA e o fascismo 

SHOW 

Jô Soares — Ame um Gordo An-
tes que Ele Acabe — Um comediante 
inteligente cujo humor certamente re-
siste à perda da lendária gordura. Ma-
gro, Jô volta ao Rio para interpretar 
textos seus e de outros humoristas 
com mais agilidade e a mesma graça 
A partir do dia 5 no Teatro da Lagoa, 
Av. Borges de Medeiros, 1426. 

Chico Anísio — Uma Noite Com 
Chico Anísio — O outro comediante 
inteligente, e que sempre foi magro, 
volta a apresentar seu humor, menos 
imaginativo do que o de Jô, mas com 
um texto ainda melhor e baseado em 
tiradas maliciosas. Temporada espe-
cial de verão, a partir do dia 4 no 
Teatro Ginástico, Av. Graça Aranha, 
187. 

ART ES PLAST ICAS 

Coletiva de Litografia — Em meio 
às numerosas e ridículas "coletivas de 
natal" essa é talvez a única que apre-
senta algum interesse. É que o pú-
blico carioca raranpente tem a chance 
de ver trabalhos originais de artistas 
importantes como Picasso, Miró, Vas-
sarely e outros, mesmo representados 
por obscuras litografias, como é o ca-
so dessa mostra da Galeria Arte Uma. 
Galeria Arte Uma, Rua Francisco 
Otaviano, 67-C. xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

Há trinta anos, navios mercantes 

brasileiros eram torpedeados em 
nossa costa, na altura da entrada da 
Bahia de Todos os Santos, transpor-
tando passageiros, carga e tropas des-
tinadas a prevenir a possibilidade de 
ataque nazista ao saliente do Nordes-
te. Há trinta anos, o Brasil entrava na 
guerra contra o Eixo Berlim-Roma-
Tóquio, isto é, a mais poderosa orga-
nização política e militar que o ho-
mem conhecera, ate então, para defe-
sa de privilégios e para o exercício do 
terror c da violência. As comemora-
ções praticamente não existiram, o 
aniversário passou cm brancas nu-
vens, como se estivesse ligado c lem-
brasse coisas insignificante ou cuja re-
cordação fosse incovenicntc. No si-
lêncio feito para esquecer o aconteci-
mento, houve uma espécie singular de 
comemoração: Hélio Silva lançou 
1939: Véspera de Guerra e 1942: 
Guerra tio Continente; no primeiro, 
são apreciados os fatos ocorridos em 
1939 c 1940; no segundo, os fatos 
ocorridos em 1941 e 1942. Dadas as 
circunstâncias, foi uma maneira signi-
ficativa de comemorar. Particular-
mente diante do esforço organizado 
para esquecer. 

Trata-se dos volumes decimo pri-
meiro e décimo segundo daquilo que 
o autor convencionou chamar O Ci-
clo de Vargas. Pela amplitude, no 
tempo, e pela profundidade das trans-
formações históricas, tal ciclo tem 
particular interesse e nos ajuda a 
compreender o que vem acontecendo 
em nossos dias, em nosso País. Seria 
impossível analisar, com o mínimo de 
critério e atenção, a matéria contida 
nos volumes anteriores: fenômenos 
históricos da importância do Tenen-
tismo, da Revolução de 1930, do Es-
tado Novo, para só mencionar alguns, 
exibiriam tratamento especial. Esta 
analise limita seu alcance, pois, ao 
problema da guerra c da participação 
inicial do Brasil nela, ao que esta con-
tido nos dois volumes editados em 
1972, os dois volumes que vieram 
romper um silêncio que tem suas 
boas razões. Ponjue, na verdade, se a 
obra total que Hélio Silva vem empre-
endendo, guarda interesse invulgar, 
tem importância, para o conhecimen-
to do Brasil, a parte consagrada à 
guerra: junta à importância algo mais, 
a oportunidade. 

O homem, na realidade, esquece 
depressa e isso talvez seja uma forma 
de ajudar a viver, ajudar a suportar a 
carga que lhe cabe, por vezes dema-
siado pesada. Os que viveram os tor-
mentosos e amargos dias em que o 
nazismo levantou contra a humani-
dade sua terrível ameaça já começar 
ram a esquecer a fisionomia sinistra c 
os feitos que o regime hitlcrista apre-
sentou, suas mazelas detestáveis, suas 
conseqüências nefastas. E, hoje, são 
também as criaturas amadurecidas, 
para não falar nos jovens, que não vi-
veram aqueles dias c, portanto* não 
sentiram o que eles continham. Para 
lembrar aquela fase - que deveria es-
tar gravada na memória de cada um a 
fo^o - os volumes organizados por 
Hélio Silva são providenciais. Porque, 
na verdade, o chamado Ciclo de Var-
gas correspondeu, no Brasil, à fase as-
ccncional do nazismo c do fascismo 
no mundo. Ao ser compelido a parti-
cipar da guerra contra as potências 
que estavam submetidas a tais regi-
mes, o Brasil estava, por sua vez, sub-
metido a regime idêntico: o chamado 
Estado Novo. Que 0 Barão de Itararé, 
em sua singular maneira de sintonizar 
a realidade, dizia ser "o estado a que 
chegamos". Como foi possível que se 
concretizasse o paradoxo de entrar o 
Brasil na guerra contra o nazismo, se 
o seu regime era uma cópia do nazis-
mo? Daí a conveniência de lembrar 
os antecedentes, para compreensão 
clara daquela decisão, de profundas 
conseqüências políticas aqui e de sig-
nificação capaz de motivar o esforço 
pelo esquecimento. 

O mundo que seria, depois, deno-
minado ocidental e cristão, foi abala-
do, cm fins de 1929, pela maior crise 
econômica e financeira que já conhe-
ceu, iniciada numa sexta-feira negra, 
na Bolsa de New York, propagando-
sc, rapidamente, a todas as áreas e 
continentes. No Brasil, seus efeitos 
foram gravíssimos e repercutiram na 
inquietação política que, passando 
pela luta sucessória, para a Presidên-
cia da República, desembocou no 
mo.vimento militar de 1930, que li-
quidou a República Velha. A nova. 

Como o Estado Novo 
se aproximava do 

fascismo mas se aliou 
às democracias na II 

Guerra. Victor Lemos. 

1939: VÉSPERA DA GUERRA; Hé-
lio Silva; Editora Civilização Brasilei-
ra; 469 páginas; Cr$ 50,00. 

1942: GUERRA NO CONTINENTE, 
Hélio Silva; Editora Civilização Brasi-
leira. 448 páginas; Cr$ 45,00. 

inaugurada em regime provisório, en-
frentaria com medidas inéditas aquela 
crisc. E a crise afetou particularmente 
a produção e o comércio do café, 
cujos preços declinaram depressa. 
Nossa capacidade de importar ficou 
reduzida c, conseqüentemente, tive-
mos de tomar medidas drásticas. Uma 
delas: a suspensão do serviço da dívi-
da externa. Pouco a pouco, a econo-
mia brasileira foi se recuperando do 
abalo. Dois traços daquela recupera-
ção merecem lembrança: a necessida-
de de substituir importações, produ-

iniciada em 1935, estado de sítio, es-
tado de guerra, lei de segurança na-
cional, etc.) Na forma, imitava os re-
gimes oriundos do avanço nazi-fascis-
ta no mundo; no conteúdo, era bem 
diferente. A identidade formal ope-
rou com primazia até o ano de 1940, 
o primeiro de guerra real, se esquecer-
mos a arrasadora ofensiva nazista na 
Polônia, em setembro de 1939. Foi 
em 1940, realmente, quando as for-
ças nazistas atacaram a Bélgica, a Ho-
landa c a França, que a guerra come-
çou de fato. Pois bem, a 11 de junho 
de 1940. falando a militares, numa 
bclonave, Vargas anunciava uma posi-
ção inédita na história brasileira. No-
te-se, o discurso foi pronunciado a 11 
de junho: a 14, registrava-se a queda 
de Paris e a 22 a França capitulava, 
deixando a Inglaterra solitária na lu-
ta. 

Qual a tônica do singularíssimo 
pronunciamento de Vargas, a 11 de 
junho de 1940? Conquanto fosse de 
sua maneira a forma ambígua, ele a 
dispensa nesse pronunciamento. Jul-
gava que a vitória nazista eram favas 
contadas? Começava, como de pra-
xe, para gerar a antinomia, situando a 
solidariedade continental, a que o 
Brasil continuava fiel (nos Estados 
Unidos, a corrente neutralista c isola-
cionista predominava ainda). Anun-
ciava mudança profunda na história 

zindo aqui murto do que antes impor-
távamos - definindo a fase de indus-
trialização por substituição de impor-
tações, de que tanto se fala agora — c 
a necessidade de substituir o café, co-
mo produto agrícola de exportação, 
pelo algodão, aproveitando a maior 
parte da estrutura de produção cafe-
eira: terra, mão-de-obra, transportes. 
Para o comércio externo brasileiro, 
no entanto, o café era uma coisa c o 
algodão seria outra, embora o valor 
viesse a se equiparar, no fluxo expor-
tador: o cafe colocava o Brasil como 
produtor maior e os" Estados Unidos 
como consumidor maior, mas o algo-
dão colocava o Brasil e os Estados 
Unidos como produtores e, conse-
qüentemente, como concorrentes. 

A crise do regime, aqui, iniciada 
em 1930, não seria resolvida senão 
em 1937, com a instauração do lista-
do Novo. Ora, o Estado Novo era o 
modelo brasileiro de regime nazista e 
fascista. Assim, ainda pela identidade 
de regime, o Brasil se aproximava da 
Alemanha e do Japão, distanciando-
se dos listados Unidos. 

O Estado Novo foi instaurado em 
novembro de 1937; o ano de 1938 
assinalou, assim, a montagem de sua 
estrutura e a liquidação das resistên-
cias remanescentes (na maior parte, já 
arrasadas, com a legislação repressiva 
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CI NEMA 

A Policia Agradece - Produção 
italiana 1971 - Direção de Stefano 
Vancini "Meu filho Nero", antigo fil-
me com Glória Swanson, foi uma das 
chanchadas dirigidas pelo cineasta 
que, então, se assinava Steno. Mudan-
do o nome para Stefano Vancini e 
voltando-se para temas bem distancia-
dos das comédias que fez durante 
tanto tempo, o diretor aparece agora 
com "A Polícia Agradece". O ponto 
de partida para o filme foi uma pes-
quisa sobre o Esquadrão da Morte 
brasileiro, e Stefano quer mostrar que 
esse é um fenômeno comum a socie-
dade fascistas, onde é forte a repres-
são. Filme obrigatório. A partir do 
dia 1.°, no Cir.e Belas Artes, Sala Por-
tinari. 

Muro das Maravilhas — Direção de 
Joe Massot. Um cientista que passa 
horas a observar as sedutoras poses da 
filha de sua vizinha. A trilha sonora 
do filme é do ex-beatle George Harri-
son. Com Jane Birkin. Na sessão mal-
dita do Cine Marachá, dia 3, às 22.30 
hs. 

Uma sombra passou por aqui_ — 
Direção de Jack Smight. Adapt, 

dos povos: "Marchamos para um fu-
turo diverso de quanto conhecíamos, 
em matéria de organização econômi-
ca, social ou política, e ̂ sentimos que 
os velhos sistemas e formas antiqua-
das entram em declínio". Conclama-
va os brasileiros a "compreender a 
nossa época e remover o entulho das 
idéias mortas e dos ideais estéreis", 
pois a economia equilibrada, "não 
comporta mais o monopólio do con-
forto e dos benefícios da civilização 
por classes privilegiadas". Definia, 
com calor pouco comum em seus 
pronunciamentos: "Por isso mesmo 
o Estado deve assumir a obrigação de 
organizar as forças produtoras, para 
dar ao povo tudo quanto seja necessá-
rio ao seu engrandecimento como co-
letividade. Não o poderia fazer, entre 
tanto, com o objetivo de garantir lu-
cros pessoais, exagerados ou limita 
dos a grupos cuja prosperidade se ba-
seia na exploração da maioria". Seus 
conceitos políticos eram também in 
cisivos, condenando os "liberalismos 
imprevidentes" e esclarecendo que a 
democracia econômica devia substi-
tuir a democracia política, enfatizan-
do: "Não há mais lugar para regimes 
fundados em privilégios e distinções". 
Era dessa natureza o nosso regime, 
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do livro de ficção científica de 
Bradbury "The llustrated Man". Rod 
Steiger é um vagabundo, antigo bisca-
teiro num parque de diversões e que 
tem o copor todo tatuado. As tatua-
gens criam vida e contam uma histó-
ria quando se olham para elas. Com 
Claire Bloom e Robert Drivas. No Ci-
ne Cosmos 70, do dia 4 ao dia 10 de 
janeiro. Horário normal. 

Matadouro 5 — Direção de George 
Roy Hill. Do livro de Kurt Vonnegut 
Jr. o bom filme que recebeu o Prêmio 
Especial do Júri em Cannes 1972 e na 
Espanha o Grande Prêmio de Prades 
1972. Quebrando a cronologia, Billy 
Pilgrim (Michael Sacks) viaja por seu 
passado e futuro. No Cine Liberty. 
Horário normal. 

T EAT RO 

Sonho de uma noite de verão -
Comédia de Shakespeare. Teseu v y 
casar com Hipólita, rainha das A ^ / 
zonas. Devem antes cumprir o ritual 
de espera de quatro dias e quatro noi-
tes, quando aparecerá a lua cheia. Di-
reção de Kiko Jaess. Com Jonas 
Bloch, Ronaldo Ciambroni, Irene Te-
reza, Clemente Viscaino, Tereza Tel-
ler, Olney Cazarré. No Teatro Maria 
Della Costa, R. Paim, 72. 

EXPOSI ÇÕES 

Museu de Costume - Ampliando 
seu acervo o MASP inaugurou o Mu-
seu do Costume que colecionou rou-
pas desenhadas por Darcy Penteado, 
Manabu Mabe, Ziraldo, Volpi, entre 
outros. As peças, selecionadas pelo 
que apresentam de criativo, foram ce-
didas pela Rhodia, que possuía a co-
leção dos tempos em que organizava 
desfiles para a FENIT. 

MÚSICA 

O Jogral - Contando com um fiel 
público existem várias "casas de sam-
ba" em S.Paulo. A mais antiga e tra-
dicional delas está de endereço novo 
e apresentando shows às 23 horas e 
1.15 da madrugada, na R. Maceió, 
68. No elenco da casa estão Hélio 
França, Noitinha, Hílton Accyoh, 
Celso Miguel, Selma e Betina cantan-
do. O conjunto do sanfoneiro £ pia-
nista Zé Neto e o regional de Evandro 
do Bandolim com os ritmistas da casa 
compiF*am o show. 

Ana Maria 
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"regime da ordem e da paz brasilei-
ras". A repercussão desse discurso foi 
imensa: nos arraiais fascistas e nazis-
tas mereceu aplausos furiosos, mas 
foi visto com extrema desconfiança 
na área oposta, inclusive nos Estados 
Unidos, onde Roosevelt preparava a 
opinião para a guerra. Mas aqui, tudo 
era tocado nesse compasso, com o Es-
tado Maior do Exército, em relatorio 
de julho de 1940, falando nas "sur-
preendentes e incomparáveis vitórias 
das armas germânicas \ 

Quando, em junho de 1941, Hi-
tler abriu a campanha contra a URSS, 
sua posição de salvador da civilização 
ocidental e cristã assumiu nova im-
portância, fazendo com que as simpa-
tias pelo Eixo aumentassem, nas áreas 
conservadoras. O segundo semestre 
de 1941 foi de apogeu dessa tendên-
cia, no Governo brasileiro. Mas em 
dezembro, quando os japoneses ata-
caram Pearl Harbor, surgiu a contra-
dição insuperável nas condições até aí 
vigentes: o Brasil ficaria com o Eixo 
ou com os Estados Unidos? Até aí, 
até a inépcia inglesa, ao apreender o 
armamento que o Brasil comprara à 
Alemanha, contribuíra para ajudar a 
posição pró-nazista. Nessa inépcia se 
encontrava ainda aquele ranço de ar-
rogância que a pátria de Churchill de-
fendia como prerrogativa de sua gran-
deza imperial. 

Para os Estados Unidos, em 1942, 
a situação brasileira se apresentava di-
fícil. Os temores norte-americanos as-
sentavam em bases objetivas: a alian-
ça potencial estabelecida pela identi-
dade de regime político entre o Brasil 
e a Alemanha; a existência, no Brasil, 
de colônias alemãs e italianas nume-
rosas e economicamente poderosas; a 
possibilidade de ações à longa distân-
cia, com forte apoio aéreo, dajjarte 
dos nazistas, pelo domínio da Africa 
do norte, desde o estabelecimento do 
governo colaboracionista de Vichy. 
Para neutralizar esse perigo, os Esta-
dos Unidos escolheram um caminho 

errado: pretenderam ocupar o salien-
te nordestino, defendendo eles aquilo 
que era nosso dever defender. E a in-
sistência nesse propósito quase per-
deu uma aliança que encontrara já 
tantas dificuldades para se alicerçar. 
Ela - a desconfiança cm nosso dese-
jo, mais do que em nossa capacidade 
para a defesa do Nordeste - repousa-
va em dados concretos, porém. Se os 
relatórios do general Miller, adido mi-
litar norte-americano aqui, situavam 
bem o problema, situavam também as 
suspeições. Um deles dizia: "As auto-
ridades do Exército brasileiro pare-
cem sentir verdadeiro horror da"pre-
sença de tropas americanas em terri-
tório brasileiro". Mas acrescentava: 
"O grupo está sob a presidência do 
General Góis Monteiro, chefe do Es-
tado Maior do Exército brasileiro, 
que é muito oportunista para que ne-
le se possa confiar. Ainda que não 
mantenha atitude inamistosa para 
com os Estados Unidos, não simpati-
za com a Inglaterra nem com a forma 
de governo democrático. O que foi 
dito sobre o General Góis pode ser 
aplicado ao General Dutra, visto que 
os dois trabalham em estreita colabo-
ração." 

Em agosto de 1942, finalmente, 
todos os disfarces tiveram de ser es-
condidos e arquivados: a 15, navios 
brasileiros eram torpedeados na costa 
do nosso País, junto à entrada da 
Bahia de Todos os Santos; a 22, o 
Brasil reconhecia a existência do esta-
do de beligerância com a Alemanha e 
a Itália; a 31, formalizava o estado de 
guerra com aqueles países. Até aí, a 
colaboração com os Estados Unidos 
era escondida, pairava a ambigüidade 
sobre todos os atos e decisões, as re-
sistências existiam por toda parte e 
criavam problemas que era impossível 
resolver. Em outubro de 1942, quan-
do Montgomery desencadeou a ofen-
siva marcada pela batalha de El-Ala-
mein,.e em novembro, quando os a-
liados desembarcaram no norte da 
África, as ameaças ao Brasil, por a-
ções externas de força, ficaram consi-

deravelmente reduzidas. %estava a 
ameaça interna. Mas esta mesmo, 
com a virada que se definia a cada 
passo, na sorte das batalhas, era subs-
tituída pelo arquivamento solerte de 
posições, pela mudança macia e sim-
plória, pelo disfarce cuidadoso. Ago-
ra, todo mundo era democrata, todo 
mundo era contra o nazismo e o fas-
cismo; os integralistas começaram a 
ser debochados, apelidados dç "gali-
nhas verdes", e mudavam de pele, pa-
ra longa hibernação, aceitando todos 
os remoques, fazendo-se de desenten-
didos, definindo-se com ênfase contra 
os agressores. 

As ambigüidades foram levadas ao 
extremo limite, e vidas brasileiras fo-
ram sacrificadas por ela. No fundo, 
ela residia naquela contradição: por 
alguns motivos, não era possível, ao 
Governo brasileiro, fugir à colabora-
ção com os Estados Unidos; por iden-
tidade de regime político, teria prefe-
rido colaborar com o Eixo. Claro que 
isso não se refere a todos os partici-
pantes do governo. 

Mas p fato de terem chegado ao 
fim tais possibilidades, apesar de tu-
do, representa uma lição da História 
e, é importante destacar, para isso, o 
papel da obra de Hélio Silva. Ao lon-
go dos primeiros anos da guerra, o 
Brasil assistiu ao processo complexo, 
cheio de contradições, entre a posi-
ção de forças políticas dotadas de 
considerável parcela de poder — que 
optavam pelo apoio ao nazismo em 
suas ações agressivas - e a realidade, 
que lhes impôs o revés de reconside-
ração daquela posição. Quando, em 
1943, o Brasil enfrentou a possibili-
dade — logo concretizada — de envio 
de uma força expedicionária, para 
combater as forças nazistas, surgiu 
entre os que se opunham ao Estado 
Novo - que era o nosso nazismo - a 
contradição: uns achavam que era 
preciso, primeiro, acabar com o regi-
me aqui; outros achavam que partici-
par da guerra era o caminho para aca-
bar com o regime aqui. Os primeiros 
ironizavam os segundos, até com ver-
sos que encontraram popularidade. 
Mas os segundos é que estavam com a 
razão. 
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atos públicos de seus sentimentos 
mais íntimos. Foi a luta, para empre-
gar uma expressão hoje muito gasta, 
pela dignidade da pessoa humana. Sa-
bemos que se assenta em duas condi-
ções. Primeiro, numa moral que im-
peça o uso do outro como um objeto 
qualquer; segundo, numa segurança 
pública que nos permita desenvolver-
se na hberdade do pensamento e da 
expressão. Esta última só o estado de 
direito pode assegurar. Basta falhar 
uma dessas condições para que uma 
conquista de tantos séculos desapare-
ça. O que diremos quando falham as 
duas? 

Que cada um de nós, Silvio San-
tos, assuma as responsabilidades de 
seus papéis. A engrenagem da vida so-
cial não anda se não a alimentarmos 
cotidianamente com os nossos com-
promissos. 

Atenciosamente 

José Arthur Giannotti 
São Paulo - SP zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Congresso 
e os autores 

Como estudante de Comunica-
ções da Faculdade Objetivo üe 

São Paulo e tendo uma orientação 
responsável na cadeira de Sociologia, 
chamou-me a atenção o artigo que 
OPINIÃO estampou em seu primeiro 
número (6/12 de novembro), na 2a 

página, "O Congresso se defende", de 
autoria de Júlio C. Montenegro. 

Nessa matéria é citado o levanta-
mento realizado por dois sociólogos 
da Universidade de Brasília a proposi-
to da atuação do nosso Congresso. Os 
nomes dos que procederam a essa a-
nálise, porém, foram omitidos. 

Interessado em inteirar-me dessa 
pesquisa de tanta relevância e oportu-
nidade, solicito o obséquio de facili-
tar nosso contacto com os sociólogos 
responsáveis por este trabalho, divul-
gando os nomes e endereços dos pro-
fessores. ( . . . ) 

Ricardo R. Carvalho 
São Paulo - SP 

• A pesquisa sobre a atuação do 
nosso Congresso foi feita pelos pro-
fessores Gláucio Ary Dillon Soares e 
Sérgio Abranches da Universidade de 
Brasília. 

O nac iona l 
popul i smo 

Estou acompanhando atentamen-
te o levantamento crítico dos 

problemas da economia nacional 

No OPINIÃO n? 5 dentro de uma 
mesma linha geral, vem uma matéria 
de excepcional importância para o 
entendimento de nossa situaçao eco-
nômica - 44A dívida externa brasilei-
ra". Os dados levantados são corretos 
e irrespondíveis. No entanto me pare-
ce que a interpretação destes dados 
está impregnada de alguns aspectos 
ideológicos do nacional-populismo 
que muito marcou a intelectualidade 
brasileira. O mesmo esquema que al-
guns dos colaboradores mais brilhan-
tes do OPINIÃO como Francisco de 
Oliveira, F. Henrique Cardoso e Fran-
cisco Weffort têm criticado em seus 
estudos mais recentes. 

Agora vejo que a matéria aborda-
da em OPINiÃO repercute no "Esta-
do de São Paulo". O editorial de eco-
nomia desse jornal, à página 34 do 
dia 13/12, é uma matéria com o títu-
lo: "Endividamento externo e sobera-
nia nacional". 

Apesar de discordar da linha geral 
cconomica deste jornal vejo que ele 
introduz nesta matéria (e abrindo, ou 
aceitando um debate indireto com 
OPINIÃO) alguns elementos impor-
tantes e mesmo corretos a se conside-
rar. ( . . . ) 

Josmar Fidélis Souza 
Recife - PE 

Os Estados Unidos 
de Tom Mix a Caim 

A defesa do ABC 
contra Havelange 

" . . . quando sua 
magnificência era 

contestada por um 
jogador, Cesar, do 
Palmeiras, a CBD 

pensava demonstrar 
toda sua autoridade.' 

Se Jean Marie Faustin Godefroid 
Haveiange ou o Senhor do Passo 

fossem da Paraíba ou Ceará, já estaria 
declarada pelo Rio Grande do Norte 
uma guerra contra aqueles dois esta-
dos, nos moldes da "guerra" Hondu-
ras X El Salvador, em 1970. Porque, 
antes de ter sido uma punição, sus-
pendendo o ABC por dois anos, a 
CBD simplesmente declarou guerra 
ao Rio Grande do Norte. Houve ma-
nifestações de peso contra a CBD, em 
Natal: do governador, dos deputados 
e vereadores. 

É simples compreender o que 
houve com o ABC. Difícil é entender 
punição tão rigorosa, porque, afinal, 
não foi esta a primeira vez que um 
clube pôs em campo jogadores em si-. 
tuação irregular. E quando isso acon-
teceu, mesmo no Rio, o resultado 
mais severo foi o clube infrator per-
der pontos. Não consigo entender a 
irritação que o ABC despertou entre 
os cartolas. O ABC é um time peque-
no e pobre, como a maioria dos clu-
bes nordestinos. Seu campo de fute-
bol é de areia fofa, e quando não há 
treino vacas e cabritos utilizam-no de 
passagem para o pasto. O clube de 
vez cm quando organiza campanhas 
entre torcedores para pagar os salá-
rios dos jogadores. O ABC não tem 
sequer uniformes de reserva c a dire-
toria só permitiu a troca de camisas 
no final dos jogos somente a partir da 
décima partida do Nacional. E o time 
não ganhara de ninguém, até então. 
Perdia uma partida atrás da outra, 
mesmo com o seu pequeno exército 
de Brancalconc de nove profissionais, 
que foi buscar no Rio de Janeiro. 

O ABC entrou no Nacional por-
que esse campeonato pretendia a in-

tegração dos clubes brasileiros, para a 
melhoria do futebol. Deu-se o contrá-
rio. Enganaram o ABC. Deram-lhe a 
chance de mobilizar a torcida, mas 
um milagre não é coisa fácil. O time 
começou a perder, tomou algumas 
goleadas, e, nu enianio, a torcida es-
tava lá, no campo, prestigiando como 
dizem os locutores. Perdeu tanto que 
só restou a possibilidade de ganhar de 
qualquer maneira. Uma questão de 
dignidade. E, com três jogadores irre-
gularmente colocados em campo, o 
ABC derrotou o Botafogo, surpreen-
dendo os apostadores da loteria es-
portiva. Foi uma festa em Natal, e no 
máximo os dirigentes abecedistas a-
guardavam - como disseram antes do 
jogo - a anulação da partida. Contu-
do, os cartolas foram mais longe. 
Num momento crítico, quando sua 
magnificência era contestada por um 
jogador, Cesar» do Palmeiras, a CBD 
precisava demonstrar toda a sua auto-
ridade. E nada melhor do que um clu-
be pequeno para esse fim. O ABC foi 
a vítima. Para a CBD esta punição 
quer dizer: "nenhum clube deve ten-
tar sair da linha, mesmo que por mo-

Em Natal, os protestos conti-
nuam. E continuarão por muito 
tempo, mesmo diante do silêncio do 
CRB (Alagoas), Santa Cruz e Náutico 
(Pernambuco), Ceará e Sergipe. A 
CBD, que estimulou a construção de 
grandes estádios de futebol, verá ago-
ra o Agnelão, no bairro de Lagoa No-
va, abandonado por falta de motiva-
ção. Célio de Souza, o técnico, disse, 
ao retornar ao Rio: "Os jogadores es-
tavam nus nos vestiários, mas nem is-
so desencorajou a torcida, e até se-
nhoras invadiram o local para me a-
braçar e agradecer." 

E uma injustiça o que se faz con-
tra o ABC. Só espero que um dia o 
Jean Marie Faustin Godefroid Have-
lange, ou o Senhor do Passo, apare-
çam em Natal. Na estrada que vai do 
aeroporto â cidade eles terão que pas-
sar em Lagoa Nova, onde fica o 
"campo" do ABC. E, segundo me dis-
se cm cárta um amigo de Natal, não 
será fácil passar dali. Assim espero. 

Talvani Guedes da Fonseca 
São Paulo - SP 

'Como se o czar russo 
ao tempo da guerra 

de secessão americana 
tivesse mandado 

arrasar o norte dos 
EUA para sustentar 

Jefferson no sul." 

Apocalipse 18:2 - Então excla-
mou com potente voz, dizendo: Caiu, 
caiu a grande Babilônia, e se tornou 
morada de demônios, covil de toda 
espécie de espírito imundo e esconde-
rijo de todo o gênero de ave imunda e 
detestável. 18:11 - E sobre ela cho-
ram e pranteiam os mercadores da 
terra, porque ninguém mais compra a 
sua mercadoria. 18:24 - E nela se a-
chott o sangue dos profetas e santos e 
de todos os que foram mortos sobre a 
Terral 

Todos os que contam hoje 62 
anos, aos 7 tomaram conheci-

mento da existência da Alemanha, a-
través das caricaturas publicadas nas 
revistas da época, em que soldados de 
bigodes duros jogavam crianças para 
cima e as aparavam na ponta de sua 
espada. Isso fez com que esses mi-
lhões de velhos, como autor, acabas-
sem votando incoercível aversão pe-
los "boches", como eram chamados. 
Aos 11 anos, mais ou menos, esses 
mesmos sexagenários de hoje, toma-
ram conhecimento da existência dos 
Estados Unidos, através de filmes, de 
um Tom Mix protetor dos fracos e 
das fotografias dos arranha-céus babi-
lónicos de Nova Iorque. Isso fez, por 
outro lado, com que os americanos 
fossem considerados o generoso povo 
dos super-homens e dos gênios de 
Aladim, mesmo porque Edison, o 
maior inventor do mundo, foi quem 
descobriu a maravilhosa lâmpada que 
ainda hoje usamos. 

Entretanto essa imagem que se 
gravou no subconsciente daqueles 
meninos inocentes, está sendo arran-
cada pela história, com a mesma do-
lorosa indiferença com que o enfer-
meiro, ao remover o curativo, vai ar-
rancando o esparadrapo colado à pe-
luda e sensível epiderme do operado. 

Antes de 1914 as grandes potên-
cias eram a Inglaterra, dominadora 
dos mares e das grandes colônias, o 
Império Austro-Hungaro, a Alemanha 
super-arrogante, o Japão jamais venci-
do, a França e a Rússia, cujo czar ga-
bava-se de ter efetuado, nos bancos 
londrinos, o maior empréstimo do 
mundo. Os Estados Unidos já eram 
uma nação poderosa e ajudavam essas 
grandes nações a tomar suas decisões, 
com uma espécie de voto consentido 
de Minerva. Mas, seja por uma prede-
terminação apocalíptica, seja pela 
burrice dos seus dirigentes, essas mes-
mas nações, ao tecerem as intrigas nas 
quais iriam cair, estavam preparando-
se para transformar os Estados Uni-
dos distantes e inacessíveis, no mais 
arrogante árbitro do mundo, processo 
que iria exigir duas fases históricas de 
pelo menos trinta anos. E veio, então, 
a primeira guerra mundial, em conse-
qüência da qual, o ouro emigrou para 
a América, enquanto a Alemanha era 
arrasada pelo Tratado de Versalhes, a 
Rússia era reduzida à miséria mais ne-
gra pela guerra e pela revolução bol-
chevista, e definitivamente desapare-
cia o Império Austro-Húngaro. So 
conseguiram sobrenadar, em meio aos 
destroços do imenso naufrágio geral, 
a Inglaterra, a França e o Japão. An-
tes da Segunda Guerra Mundial, por-
tanto, a França ainda retinha o seu 
império, o Japão já dominava parte 
da China e era voz dominante na Ásia 
e a Inglaterra colonial ainda era a po-
tência naval mais poderosa do mun-
do. Mas os Estados Unidos, apoiados 
nos lucros fabulosos obtidos na pri-
meira guerra, haviam se transforma-
do, já, se não na mais temida, pelo 

, menos na mais respeitada nação do 
mundo, não só por sua riqueza e de-
senvolvimento assombrosos conse-
qüentes, como pela moral que Wilson 
tentou imprimir às deliberações inter-
nacionais, em torno da paz. 

Foi então, que apareceu Hitler, o 
cavaleiro apocalíptico. Como que de-

sempenhando o papel de agente con-
tratado pela CIA de hoje, esse Átila 
dos novos tempos invadiu a Polônia, 
embora não pudesse ignorar que nem 
a França e nem a Inglaterra se mante-
riam neutras na horrível conjuntura e 
que assim sendo, a Europa seria des-
truída para gáudio dos mercadores 
dos Estados Unidos que, já riquíssi-
mos, iriam faturar, no próximo negó-
cio, mais de 40 bilhões de dólares. 
( . . . ) 

Lá por 1945 os Estados Unidos 
eram tao respeitados e, com tanto a -
puro haviam concluído a montagem 
da sua sofisticada máquina de condi-
cionamento (cinema, produção, mo-
da, imprensa), que o mundo não pas-
sava de um quintal da imensa fazenda 
americana. (. . .) 

Estamos agora em 1963, marco 
histórico da evolução política e tal-
vez social do mundo. Até aqui a 
imagem dos Estados Unidos, graças 
ao brilhante John Kennedy, que ven-
ceu duas paradas com a Rússia, ain-
da é ótima, embora muito agre-
dida. Nesse preciso ano, porém, o 
Complexo Industrial Militar, que é o 
Quartel General dos mercadores da 
morte dos Estados Unidos, através da 
CIA e do Pentágono, resolveu faturar 
novamente e enfrentar novos desa-
fios. Precisava negociar, e, para isso, 
era necessário usar o armame n t c » ^ 
estava acumulando, à espera de ' 
tes. Os excedentes de guerra, o mâíè-
rial obsoleto que sobrara do conflito 
anterior, já haviam sido vendidos a 
todas as nações miseráveis e atrasa-
das, cujos chefes militares ostentas-
sem mais medalhas ganhas sem com-
bate. Cientes é o que não faltava. En-
tre parêntesis: o cliente do Complexo 
Industrial Militar (os mercadores aa 
morte) é o próprio povo norte-ameri-
cano. O lucro vem de fora, após o 
êxito nos empreendimentos. 

Mas onde instalar o balcão? Foi a 
Indochina a vítima escolhida ( . . . ) 

Acontece que as coisas não saíram 
• como estavam nos cálculos da CIA. O 
presidente Kennedy, apesar de pres-
sionado j>elo chefe do Estado Maior 
do Pentágono, general Lyman Lemni-
tzer, não quis embarcar na aventura 
dos mercadores da morte, embora ti-
vesse concordado (que poderia fazer 
contra? ) com o envio de 16.000 con-
selheiros militares para o^Vietnã. Isso 
foi lá pelos fins de 1963. Conseqüên-
cia: o presidente foi assassinado e, em 
seguida seu substituto inicia a escala-
da da guerra, que já dura nove a ^ 
sem ter atingido os objetivos de t i -
po e de sucesso, previstos pelo Pentá-
gono. Só houve lucros e não pouco. 
Até agora os Estados Unidos ja quei-
maram no Vietnã perto de duzentos 
bühões de dólares, dinheiro suficiente 
para salvar o mundo da fome e da 
doença. 

Após o início da guerra não decla-
rada, começaram as reações do senti-
mento humano, tanto fora, como 
dentro dos Estados Unidos. Então 
35% da sua população vão lentamen-
te tomando posição e os 65% restan-
tes passam a enfurecer-se contra os 
pacifistas. ( . . . ) 

Fim de 1972. Nixon quer reele-
ger-se. ( . . . ) Nixon diz que vai termi-
nar a guerra e, baseado em consignas 
de honra militar, ganha a eleição co-
mo todos previam, porque o outro, o 
oponente, pedia o fim do conflito, 
sem tripúdios de valentão covarde, 
sem basófias de vencedor e até com 
deliberada humildade de quem reco-
nhece que seu país cometeu um cri-
me. Acreditou ingenuamente que 
venceria, mas aqueles mesmos 35% de 
jovens que o convocaram, não falha-
ram. 

Nixon foi eleito. Há pouco, dando 
um presente de Natal em nome do 
menino de Jesus às crianças do Viet-
nã, mandou que se arrasasse o peque-
no e fraco país. Tal como se o czar 
russo, ao tempo da guerra de secessão 
americana, e com o mesmo poder, ti-
vesse mandado arrasar o Norte dos 
Estados Unidos, para sustentai Jeffer-
son Davis no poder, na condição de 
presidente do Sul. O sofrimento ago-
ra causado só pode ser medido, calcu-
lando-se o sofrimento de toda a guer-
ra européia, nos seus cinco anos de 
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destruições, pois já se lançaram mais 
bombas 110 Vietnã do Norte, do que 
naquelas duas guerras c em cada se-
mana tem-se lançado o corresponden-
te a duas bombas iguais a de Hiroshi-
ma. É fácil, portanto, imaginar a des-
graça humana, as mutilações, as lou-
curas que esse criminoso de guerra, 
tão ou mais monstruoso do que os 
que foram enforcados em Nurem-
berg, esse bárbaro sedento de sangue, 
o maior Caim da História, em termos 
de qualidade e quantidade, já causou, 
só na semana do Natal. 

Neste momento as reações do 
mundo, não são, mais, aquelas de 
1918 a 1963, quando, com o assassi-
nato de John Kenríedy, çomeçou a 
grande virada, ou como as de 1920, 
quando as telas exibiam Tom Mix e 
Buck Jones, o mocinho que com seis 
balas, sem recarregar o revólver, ma-
tava toda a quadrilha de mexicanos 
bêbados e estupradores de brancas. 
( . . . ) O povo japonês sente, nesse 
bombardeio desumano, bárbaro, o 
mesmo horror que sofreu nos bom-
bardeios de Tóquio, Hiroshima e Na-
gasaki e deve sentir, como conseqüên-
cia inelutável, um ódio frio, arreben-
tando-lhe o coração. A Rússia e a 
China têm motivações históricas, sen-
timentais e ideológicas para sofrerem, 
também, em sua consciência, se não 
na própria pele, as queimaduras hor-
ríveis de napalm, que estão torturan-
do as vítimas indochinesas dos bom-
bardeios. A Alemanha, que duas ve-
zes foi derrotada militarmente, so-
mente porque viu suas cidades desa-
parecerem pelo fogo, graças às bom-
bjL incendiárias vindas dos listados 

J ^ H i o s (a Rússia não praticou bom-
Wrucio aéreo), por historicamente 
pecadora que tenha sido (Lídicc, Co-
ventry, Londres) deve estar provando 
o mesmo amargor que todos estão so-
frendo, mundo inteiro, dos basquima-
nos da África aos esquimós dos pólos, 
freme de indignação, ante a barbárie 
que presencia c ja deu o seu veredie-
tum, antes mesmo dos bombardeios 
de Dezembro. Os Estados Unidos não 
são, portanto, o mocinho herói de 
outrora, porque derrubaram a másca-
ra do vilão repugnante e perverso que 
sempre apresentaram, na imagem do 
infeliz mexicano, de quem roubaram 
tudo, até a honra. Lste, por seu tur-
no, tem hoje a consciência muito 
mais serena c nítida do seu papel his-
tórico nos próximos acontecimentos 
c sabe o que deverá fazer, quando 
chegar a hora. Desta vez, portanto, 
( . . . ) o punido maior será o maior 
Caim da História... Ou será que nin-
guém ainda percebeu que o colosso 
está muito mais doente dentro de 
suas próprias contradições, do que fo-

Cel. Plínio Rolim de Moura 
São Paulo - SP 

"É realmente o 
melhor chocolate.'' E ? 

A LactazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e a Dan-Top 
dizem que o chocolate que 

vendem é realmente 
chocolate. OPINIÃO 

reafirma sua 
denúncia do n.° 4. 

Em sua edição de 13 a 20 de no-
vembro corrente, V.Sas, publi-

cam uma reportagem do Sr. José de 
Alencar sob o título "Vendem Baba-
çu como Chocolate". Em negrito 
V.Sas, colocam: "L vendido como 
chocolate. O gosto é o mesmo. . . " 

A certa altura, quando se referem 
às fábricas que compram gordura de 
coco hidrogenada, V.Sas, incluem 
nossa firma como uma das comprado-
ras. É evidente que não estamos afir-
mando categoricamente que nossa fir-
ma se inclui entre aquelas que esta-
riam substituindo manteiga de cacau 
por gordura de coco hidrogenada na 
fabricação de chocolate. Porém, o 
título da reportagem e as afirmações 
em negrito induzem fatalmente à 
confusão, o que poderia resultar em 
danos a uma empresa cujos produtos 
desfrutam do mais alto conceito no 
mercado brasileiro. 

Desejamos afirmar que aquilo que 
vendemos como chocolate, com gosj 
to, cheiro e aparência de chocolate é 
realmente o melhor chocolate, elabo-
rado com a mais atualizada técnica, e 
os cuidados que um alimento de alto 
padrão exigem 

Sc antes de publicar sua reporta-
gem, o repórter José de Alencar nos 
tivesse dado o prazer de sua visita, 
teria recebido informações e provas 
suficientes para não publicar alguma 
coisa que, pela forma de apresenta-
ção, possa estabelecer qualquer dúvi-
da na mente do consumidor. Poderia 
ter constatado que somos a fábrica de 
chocolate no Brasil que mais conso-
me manteiga de cacau. Poderia, final-
mente, ter se informado de que gor-
duras hidrogenadas são normalmente 

utilizadas no mundo inteiro para a fa-
bricação de caramelos c vanos re-
cheios de produtos, cobertos com 
chocolate ou não. ( . . . > 

Indústrias de Chocolate Lacta S.A. 
São Paulo - SP sronlihedcaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA

"A Dan-Top não 
compra CBS 

( . . . ) Acontece que em sua 2.a 

(segunda) edição, no artigo intitulado 
"Vendem Babaçu como Chocolate", 
encontrei o nome da Dan-Top, entre 
as firmas que compram CBS constan-
temente. 

Ora, a CBS só é fabricada pela An-
derson Clayton, e há mais de 2 (dois) 
anos que a Dan-Top não compra ma-
téria-prima dessa firma. 

Informamos-lhes, outrossim, que 
compramos Manteiga de Cacau, das 
firmas: Indeca. Ind. e Com. de Cacau 
Ltda. (SP) e Barreto e Araujo. Produ-
tos de Cacau S.A. (BA). 

Esperando que esta seja recebida 
pelos Srs. não como uma crítica, mas 
sim como informação, colocamo-nos 
a inteira disposição. 

Chocolates Dan-Top Fiorentina Ltda. 
São Paulo - SP 

• A Chocolates Dan-Top Fiorentina 
Ltda. foi uma das indústrias pioneiras 
no uso de CBS que, por volta de 
1968, era importado. Com o início 
da fabricação da gordura no Brasil, 
passou a comprar da Anderson Clay-
ton. Segundo informa a carta enviada 
à redação, a empresa deixou de rece-
ber matéria-prima da companhia na-
cional. Entretanto, não informa se as 
importações também foram suspen-
sas. - * 

Quanto à carta enviada pela In-
dústria de Chocolates Lacta, mais 
uma vez nossa denúncia foi confirma-
da conforme já havia sido feito pelo 
Sindicato das Indústrias de Produtos 
de Cacau e Balas de São Paulo (ver 
OPINIÃO n.° 4). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na seção OPI NI ÃO são publ icadas as cartas dos leit ores 
e debat es sobre t emas sugeridos pela redação ou pelos 
leit ores.  

OPI NI ÃO publ ica apenas o que j ulga essencial  nas cartas 
recebidas de seus leit ores,  por economia de espaço.  Só pu-
bl icamos cartas de leit ores que dêem o nome complet o e 
endereço ou t elefone.  

Jovens : URSS x EUA 
Leonard Barden 

Oencontro l ischcr-Spassky signi-
ficou, entre outras coisas, uma 

disputa entre dois métodos diferentes 
de treinar jovens talentosos. Spassky, 
como a maioria dos grandes mestres 
soviéticos, educou-se cm xadrez no 
Palácio de Jovens Pioneiros da sua ci-
dade, onde os caçadores de talento de 
Leningrado logo notaram suas possi-
bilidades e designaram-no para estu-
dar com Vladimir Zak, um treinador 
de mestres. 

O início da carreira de Fischer se-
guiu um caminho diferente, imitado 
depois por outros jogadores america-
nos. Ele obteve seus primeiros suces-
sos cm torneios curtos organizados 
segundo o sistema suíço, uma espécie 
de scmi-eliminatória cm que ganhado-
res jogam com ganhadores, mas os 
perdedores continuam a competir e 
enfrentam outros perdedores. Durante 
a década passada os torneios de fim-
de-semana seguindo o sistema suíço 
proliferaram de tal modo nos Estados 
Unidos que atualmente sobrepujam 
os esquemas competitivos. 

Torneios de fim-de-semana, com 
três rodadas diárias aos sábados, são 
para gente jovem e em boa forma físi-
ca. Torneios escolares são a forma de 
xadrez que mais cresce nos Estados 
Unidos, c os que mais rapidamente 
estão se expandindo são os torneios 
para menores de doze anos. 

O problema básico é o prestígio 
nacional. Será que os americanos, que 
forçam os seus dentes-de-Ieite a prati-
car em torneios suíços nos fins-de-se-
mana, terão melhores resultados que 
os russos, com sua ênfase em treina-
dores? 

O esquema americano recebeu um 
estímulo significativo, neste verão, 
quando o novaiorquino Peter Wins-
ton, de 14 anos, tornou-se mestre 
após cinco anos de torneios de fim-
de-semana. A partida desta semana 
saiu na revista Chess Life and Review; 
nela Winston derrota um grandemes-
tre e comenta displicentemente, nu-
ma nota de rodapé, que a partida "se-
rá incluída no livro (de Peter Wins-
ton) sobre torneios a ser publica-

t do. . . na primavera de 1974". Os co-
mentários dos iances baseiam-se nas 
anotações do próprio autor mirim na 
Chess Life and Review. 

Peter Winston (Nova Iorque; 
Walter Browne (Austrália): 

Defesa Benoni Moderna 
1 P4D P4BD 2 P5D C3BR 3 

P4BD P3R 4 C3BD PxP 5 PxP P3D 6 
P4R P3CR 7 P4B B2C 8 B5C+. O 
sistema Taimanov, que é uma linha 
segura contra a agressiva abertura de 
contra-ataque das negras. O CR negro 
é forçado a reejar (porque se 8 
.. . CD2D? ou 8 . . . B2D? 9 P5R) 
e as brancas ficam livres para fortale-

cer o centro. 
8 . . . CR2D 9 B3D 0-0 10 C 3B 

C3T II 0-0 TIC 12 C2D B5D+ O 
livro de Harston. The Benoni, sugere 
12 . . . P4C D 13 CxP (13 P4TD é 
mais seguro) P5B 14 BxP TxC 15 
BxT D3C+ 16 R1T DxB c; embora o 
matéria! esteja equilibrado, as negras 
têm excelente jogo. Winston diz que 
"é possível que esta variante seja o 
fim do sistema Taimanov", mas este 
comcnta'rio reflete um certo dogma-
tismo juvenil - por exemplo, as bran-
cas poderiam jogar 12 R1T para evi-
tar as combinações sobre a diagonal 

. negra. -
13 R1T C3B 14 C3B C5CR? É 

mais lógico 14 . . Bxt 15 PxB 
P4CD. 

15 BxC BxC 16 PxB PxB 17 P4B 
TIR 18 P5R T5C? A torre será for-
çada a recuar depois eom perda de 
tempo. Seria melhor 18 . . . B4B, 
mas não 18 . . . PxP 19 PxP CxP? 20 
CxCTxC 21 B4B. 

19 P3TR C3T 20 D3D P4TD 21 
B3T T5T 22 D3C B2D 23 TRIR. 
Ameaça 24 PxP, que se fosse jogado 
sem esta preparação permitiria 24 
. . . T5R com contrajogo. 

23 . . . C4B 24 P4C C5T 25 C5C! 
Com a ameaça decisiva de 26 C4R. O 
resto da partida é um massacre, com 
o grandemestre apertadíssimo de 
tempo. 

25 . . . PxP 26 C4R PxP 27 CxP 
TxB 28 DxT D2B 29 TxT+ BxT 30 
TIR B2D 31 CxB DxC 32 D7R DxD 
33 TxD P6B 34 R1C R1B 35 TxP 
P4B 36 P5B P5B 37 P6B Abando-

Problema n.°  9 

As brancas dão mate em dois lan-
ces, contra qualquer defesa (por J. H. 
Billington). 

Solução do N. °  8:  

1 T6D (ameaça 2 DxT). Se 1 
. . . TxT 2 C4C, ou se T5D 2 T6R, 
ou se T outra casa 2 B2T, ou se BxT 
2 D7C, ou se RxT 2 D7B 
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• ENTERREM MEU CORAÇÃO 
NA CURVA DO RIO. Dee Brown. 
Edições Melhoramentos. Cr$ 26,00 
— massacre dos índios americanos 
durante a conquista do oeste. 
• CHAVES DO URBANISMO, 
Robert Auzelle, Civilização Brasilei-
ra, Cr$ 18,00 - Defesa do urbanis-
mo comunitário voltado para o 
bem-estar do homem. 
• A GUERRA DO BOM FIM, 
Moacyr Scliar, Expressão e Cultura, 
Cr$ 18,00 — visão da guerra do 
Oriente médio, abrangendo costu-
mes e relações judias. 

• A BATALHA QUE STALIN 
PERDEU, Vladimir Dedijer, Arte-
nova, Cr$ 18,00 — conflito entre a 
Rússia e a Iugoslávia. 
• PARA LER OS QUADRI 
NHOS, Moacy Cirne, Vozes. Cr$ 
10,00 — análise da relação estrutu-
ral dos quadrinhos com a arte con-
temporânea. 
• O HOMEM TECNOLÓGICO, 
Victor C. Frekiss. Zahar, CrS 15,00 
— análise da tecnologia e do homem 
que se utiliza dela. 
• A GUERRA SUJA, Mar .o 
Puzzo, Expressão e Cultura, CrS 
20,00 — os problemas de um solda-
do depois da guerra. 
• DRUMMOND RIMA ITABIRA 
MUNDO, Emanuel de Moraes, José 
Olympio, CrS 25,00 - análise da 
obra de Drummond e sua tlcnica. 

G ARQUITETOS DO FUTURO 

antologia organizada por Peter 
Hainning, Expressão e Cultura, Cr$ 
18,00 — realismo mágico. 
• INTRODUÇÃO A FILOSOFIA 
DA EDUCAÇAO. George F. Knel 
ler, Zahar, Cr$ 18,00 - teoria do 
conhecimento educacional. 
• GULTURA DE MASSA E CUL-
TURA POPULAR, Ecléa Bosi, Vo-
zes, Cr$ 18,00 - análise da literatu-
ra das mulheres operárias. 
• HISTÓRIA E DESENVOL-
VIMENTO, Caio Prado Júnior, Bra-
siliense. CrS 12.00 - O Brasil e o 
mercado externo, as relações com o 
capitalismo monopolista. 

• HISTÓRIA DE CRONÓPIOS E 
FAMAS, Júlio Cortázar, Civilização 
Brasileira, Cr$ 16,00 — caricatura 
de urna realidade irracional. 
• NIXON x MCGOVERN: AS 
DUAS AMÉRICAS, Paulo Francis. 
Livraria Francisco Alves, Cr$ 25.00 
- crítica ao Establishment e às elei-
ções americanas. 
• PSICOTERAPIA, OCIDENTE 
E ORIENTE. Alan Watts. Record, 
CrS 18.00 - as relações entre a li-
beração oriental e as terapias oci-
dentais. 
• UM CÀO UIVANDO PARA A 
LUA, Antônio Torres, Gernasa. 
CrS 12,00 - a vida de um intelec-
tual brasileiro e as pressões sociais. 
[ ' OBRAS COMPLETAS DE 
OSWALD DE ANDRADE, volume 
IV, CivtSizaçao Brasileira, CrS 
10 00 - idéias filosóficas, estéticas 

e pol íticas de Oswald. 
• O ROMANCE ESTÁ MOR 
RENDO? Ferenc Fehér, Paz e Ter-
ra, Cr$ 14,00 — tese que defende o 
desenvolvimento do romance. 
• MÚSICA POPULAR, TEATRO 
E CINEMA, José Ramos Tinhorão, 
Vozes, Cr$ 20,00 — relação entre 
música, teatro e cinema como 
meios de divulgação. 

• NINGUÉM MATA O ARCO 
ÍRIS, José Cândido de Carvalho, Jo-
sé Olympio, CrS 22,00 - a mitol 
gia urbana. 
• PERSPECTIVAS SOCIOLa 
GICAS, Peter L. Berger, Vozes, CrS 
15,00 — visão humanista da sociolo-
gia. 

• A COMUNIDADE TERAPÉU-
TiCA, Maxwell Jones. Vozes, CrS 
20,00 — utilização das forças sociais 
nos atuais métodos terapêuticos. 

• ANTOLOGIA HUMANÍSTICA 
ALEMÃ, seleção de Wolfang Lan-
genbucher. Globo. Cr$ 35,00 - li-
teratura alemã desde a Idade Médk< 
até a segunda metade do século XX. 

• DA SUBSTITUIÇÃO DE 
IMPORTAÇÕES AO CAPITALIS 
MO FINANCEIRO. Mana da Con 
ceição Tavares. Zahar, Cr$ 20,00 -
ensaios sobre a economia brasileira. 

• ESTA É A VERDADEIRA HIS 
TORIA DO PARAÍSO, Millor Fer 
nandes. Livraria Francisco Alves 
CrS 25.00 
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O fogo do Bem contra o Mal 
NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

inguém descrê da vitória defini-
tiva do Bem sobre o Mal. Mas a 

verdade é que, na velha peleja que se 
desenrola como um interminável 
Campeonato Nacional, de vez em 
quando ocorrem algumas surpresas. 
No campo em que essa luta está mais 
claramente representada — o policial 

as surpresas foram muitas, em 
1972. Atletas houve que repentina-
mente trocaram de camisa, abando-
nando — pelo menos temporariamen-
te - as cores que pareciam defender 
com muito entusiasmo, como é o ca-
so de Nélson Duarte. Outros tiveram 
que descalçar definitivamente as chu-
te iras - Liece de Paula Piirto - , e 
ainda outros, apesar dos esforços dos 
departamentos médicos das duas 
equipes para colocá-los em forma -
Lucio Flávio e-Fernando C.O. - , tive-
ram que desistir de entrar em campo 
ainda este ano, embora sempre pro-
metendo que, na primeira chance, 
voltarão ao time titular com o maior 
ardor. 

Surpresas não houve, no entanto, 
em determinados setores. O de assal-
tos a bancos, por exemplo. A caça 
constante ao homem que a polícia 
considerava o camisa 10 nesse tipo de 
jogadas, Liece de Paula Pinto, e sua 
morte conseqüente, não diminuiu em 
nada o ritmo de jogo dos assaltantes. 
As empresas de segurança, que proli-
feraram a partir de uma decisão go-
vernamental, continuaram a colocar 
nas portas dos estabelecimentos ban-
cários homens fardaapareça. E como 
entregarem suas armas ao primeiro as-
saltante que apareça. E como estes 
foram' muitos em 1972, pode-se di-
zer tranqüilamente que, em mais de 
100 assaltos registrados só no Rio, 
eles renovaram - sempre contando 
com a maior boa vontade dos guardas 
de segurança - constantemente seu 
arsenal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Vi at ur as Pol i ciais" 

Os jornais esmeraram-se em apre-
sentar, desses assaltos, os aspectos 
mais jocosos. Assim, houve o caso da 
loura assaltante que morreu de rir 
quando, ao entrar no banco e pergun-
tar pelo gerente, ouviu de um caixa a 
assustada resposta: "Ele já está no ba-
nheiro". E, bem nesse fim de ano, em 
Nüópoiis, o assalto em que o tesou-
reiro do banco tocou o alarme no jus-
to momento em que os assaltantes 
entravam, e passou a esperar pela sal-
vadora presença da policia. Esta, no 
entanto, não apareceu, pois todas as 
chamadas "viaturas policiais" de Ni-
lópolis estavam sem gasolina há vários 
dias por absoluta falta de verbas. 

Se no capítulo dos assaltos a 
bancos a maioria dos gois foram as-
sinalados pelos bandidos, nesta verda-
deira zona do agrião que é o tráfico 
de drogas a polícia andou, se não 
marcando tentos, pelo menos prati-
cando jogadas sensacionais. É verdade 
que em velada tabelinha com os ho-
mens do Bureau de Narcóticos norte-
americano, velhos e consumados atle-
tas neste tipo de jogo, com os quais 
temos muito que aprender (e que es-
tão sempre dispostos a ensi-
nar). 

'Dolarzinho de maconha' 

A chamada luta contra as drogas 
se desenvolve em várias faixas. A mais 
simples é exercida pelos detetives dis-
tritais, que se limitam a prender um 
ou outro traficante - quando se trata 
de uma denúncia ou, com mais 
freqüência, os viciados. Estes são, na 
verdade, o objetivo principal dos 
policiais. Geralmente rapazes de clas-
se média para cujas famílias um fla-
grante é, no mínimo, desconfortante, 
ele$ raramente chegam à última ins-
tância dos tribunais. É o caso, agora 
público, dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bruninho - Lívio Bruni 
Jr. —, que três cóleras dizem ter sido 
preso por Nélson Duarte com algu-
mas pastilhas de LSD. Não há ne-
nhum processo contra Bruninho na 
justiça, mas no inquérito contra Nél-
son Duarte há uma alusão ao fato de 
o pai do rapaz ter dado Cr$ 40 mil ao 
policial para que este esquecesse o 
flagrante. 

Menos afortunados que os Bruni-
nhos, os rapazes presos nas proximi-
dades dos morros da Providência e de 
São Carlos com seu dolarzinho de 

No final do jogo 
para o povo, em 1972 

restam, de um lado 
os assaltantes; do 

outro, os carrões da 
polícia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Por Aguinaldo Silva zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 2 P 0 U CI A 

maconha escondido debaixo do saco 
acabam diante dos juízes. E estes, em 
algumas varas, fatalmente os absol-
vem, com uma alegação que deixa fu-
mosa a polícia: não podem aceitar, no 
flagrante, apenas o testemunho do 
policial que realizou a diligência. 

Desta verdadeira "preliminar" que 
é a caça sistemática - e inútil ao 
viciado —, passando pela menos fre-
qüente prisão do traficante, ou pela 
menos freqüente ainda apreensão de 
importantes remessas de drogas, che-
ga-se ao jogo principal - o da luta 
contra o tráfico organizado. Em 
1972, o passo positivo, neste setor, 
foi dado pelos "paladinos da luta 
contra o tóxico" - cujas conferências 
lembram aqueles livros de educação 
sexual do começo do século, os quais 

Mas até os narco-men - talvez por 
excesso de zelo - cometem enganos. 
E tudo indica que, em 1972, um vas1 

to engano, no terreno da luta contra 
as drogas, foi cometido no caso dos 
mafiosos. 

Paradisíaca, ainda que a sugerir 
coisas menos santas - um dos seus 
hotéis chama-se Bordelão a Ilhabe-
la, um lugar perdido no litoral paulis-
ta, tornou-se repentinamente, para 
desepero dos seus moradores, o quar-
tel-general da Máfia no BrasiL Guia-
dos por Helena Ferreira, ex-mane-
quim a quem quatro meses de prisão 
transformaram num verdadeiro Anjo 
Exterminador, policiais prenderam, 
um após outro, franceses (corsos) 
italianos (da Sicilia) e brasileiros apa-
rentemente envolvidos num vasto pla-
no de objetivos finais terríveis: trans-
formar o Brasil em base para o tráfico 
de heroína rumo aos Estados Unidos, 
fortalecendo a chamada "conexão la-
tino-americana". (Agora que a "cone-
xão francesa" foi desbaratada - e 
nunca foi tão fácil, a julgar pelo pri-
mário filme-livro Operação França). 

As primeiras investigações não 
deixaram margem a dúvidas. Afinal, 
entre os presos, estava o temível Don 
Tomaso Buscetta, o possível matador 
do jornalista Mário di Mário (vide O 
Caso Mattei). E o condenado à morte 
na França Christian-Jacques David, 
cujo apelido, Le Beau Serge, podería-
mos traduzir menos literalmente para 
Sérgio Coisinha-Fofa. Além disso, fo-
ra através de Lucien Sarti, traficante 
famoso morto pela polícia mexicana, 
que Helena, o 4 manequim", conhece-
ra todos estes tipos mal encarados 
que, durante meses, enfeitaram as pá-
ginas policiais. 

Toda uma longa e complicada his-
tória foi armada em torno do chama-
do "ramo brasileiro da Máfia". Numa 
fazenda no interior de São Paulo o 
4ópio seria destilado e transformado 
na mais pura heroína. Um campo de 
pouso na Ilhabela serviria para a par-
tida das remessas do tóxico. O grande 
número de turistas estrangeiros no lo-
cal serviria para disfarçar a possível 
presença de pilotos estrangeiros. Tu-
do parecia caminhar para um desfe-

diziam que masturbação enlouquece 
e mata. Estes sumiram do primeiro 
plano ante a ação cada vez mais in-
tensa da Polícia Federal, cuja primei-
ra grande jogada foi a ppreen?xutsrponljihfedaZVUTSRQPONMLJIFEDCBA ío -
em conexão com federais arge* tinos 
e norte-americanos , em age ,to, de 
60 quilos de heroíni embarcados no 
navio Mormac-Altair cm Buenos 
Aires, e com & _»o a Nova York. O 
caso mereceu manchetes nos jornais e 
tornou público uma coisa: a luta an-
ti-tóxico no país entrava numa fase 
de organização — já existente em ou-
tros países latino-americanos, como a 
Argentina e o México - bem ao estüo 
do Bureau de Narcóticos norte-ameri-
cano, cujos Narco-Men andavam a 
cumprir misteriosas missões em nosso 
território: um deles chegou até a dar 
uma entrevista ao jornalista Roberto 
Hillas, de O GLOBO. 

cho sensacional. É verdade que, em 
nenhum momento das investigações, 
houve qualquer alusão à possível 
apreensão de qualquer quantidade de 
heroína, ainda que modesta. 

Os mafiosos mais votados foram 
todos expulsos (Dom Tomaso Buscet-
ta, remoçado por duas plásticas e um 
feliz implante de cabelos, está agora 
em Ucciardone, a temível prisão de 
Palermo), e os jornais esperaram a de-
núncia que daria margem ao proces-
so. Esta saiu, afinal, no dia 19/12, 
quando o Promotor Hélio Pinheiro da 
Silva a entregou ao juiz da 6.a Vara 
Federal, e é decepcionante: o mais 
grave crime de que Tomaso Buscetta 
e acusado, é de ter registrado, no 
Brasil, um filho inexistente. Chris-
tian-David é acusado de falsificação 
de documentos, e Michel Nicole, o 
terceiro homem da "Máfia" no Brasil, 

de "fazer inserir no registro de nasci-
mento do filho com Maria da Glória 
Sepero declaração falsa". Ninguém é 
acusado de tráfico - ou mesmo porte 
— de drogas, e todos os artigos do 
Código Peçal em que foram indicia-
dos permitem responderem ao pro-
cesso em liberdade. Os mafiosos são 
todos figuras notórias no baixo-mun-
do internacional. Onde as polícias es-
taduais carioca e paulista, que inicia-
ram as investigações, cometeram o 
engano? Talvez na pressa de prendê-
los, antes mesmo de ter provas defini-
tivas de que eles montavam aqui uma 
base de operações. 

O jornal O Estado de São Paulo 
(9.12.) tem uma opinião muito parti-
cular sobre a Operação Ilhabela: 

"Na verdade, o desmantelamento 
da suposta quadrilha favoreceria ele-
mentos da própria polícia, interessa-
dos em explorar, com proveito exclu-
sivo, o grande mercado do tráfico de 
entorpecentes, que até agora tem si-
do, no País, objeto de prospecções 
não muito profundas, embora com 
evidente sentido profissional". 

Como uma pedra atirada no meio 
da Lagoa Rodrigo de Freitas em dia 
de mortandade de peixes, no entanto, 
a Operação Ilhabela espalhou sujeira 
em ^odas as direções. E, embora as 
denuncias posteriores tenham coloca-
do esta primeira em segundo plano, 
foi Helena Ferreira, o Anjo Extermi-
nado, quem apontou Nélson Duarte, 
o homem que teria recebido US$ 40 
mil de Lucien Sarti, em janeiro, para 
libertá-lo. E se a polícia acreditou em 
todas as denúncias feitas por Helena, 
como não acreditar especialmente 
nesta? 

Nélson Duarte. Don Tomaso Bus-
cetta. Lúcio Flávio Vilar Lírio. Mariel 
Mariscot. Fernando C.O. Helena Fer-
reira. Liece de Paula Pinto. Amado Ri-
beiro. El Gringo (o assaltante que ata-
ca em Nüópoiis montado num cavalo 
e cantarolando canções country, no 
melhor estüo Roy Rogers). Um time 
completo à frente ou atrás do noticiá-
rio policial, ou jogando ecleticamente 
nas duas posições. As páginas de polí-
cia aí estão, e não nos deixam mentir. 
No eterno e cansativo campeonato 
disputado entre o Bem e o Mal, mui-
tas partidas foram jogadas. Desde as 
peladas nos campos enlameados da 
Baixada Fluminense em que a polícia 
foi fragorosamente derrotada, até 
clássicos como aquele jogado no con-
vés do Mormac-Altair, no qual o Bem 
obteve brilhante vitória. 

Mas, para ambos os lados, as vitó-
rias foram passageiras. E as perspecti-
vas indicam, para 1973, novos resul-
tados surpreendentes. Um deles pode 
resultar do processo contra o Deteti-
ve Nélson Duarte. Citemos outra vez 
o Estado de São Paulo (9.12): 

"Em São Paulo, tivemos o triste 
exemplo de policiais, denunciados 
por crimes infamantes, que não só 
permaneceram nos quadros policiais, 
em serviço ativo, mas foram até mes-
mo promovidos, elogiados e condeco-
rados por meritórios serviços presta-
dos à coletividade. Ora, a impunidade 
desses crimes constitui fator de recru-
descimento da corrupção". 

O Advogado Laércio Peleçrino 
não tem dúvidas de que Nelson 
Duarte será considerado inocente. O 
Advogado Newton Faissal não tem 
dúvidas de que Benedetto Buscetta, o 
filho de Don Tomaso, conseguirá de 
volta a sua cassada cidadania brasilei-
ra. O Advogado de Helena Ferreira 
espera tirá-la ainda essa semana da Pe-
nitenciária de Bangu e devolvê-la 
(com alguns quilinhos a mais) às pas-
sarelas da vida. Tudo indica, portan-
to, que embora jogando em times di-
ferentes, estes brilhantes atletas terão 
a oportunidade, em 1973, de erguer 
acima da cabeça reluzentes taças Jules 
Rimet. 

Quanto à torcida - quer dizer, o 
povo - , depois de se manifestar apai-
xonadamente pelos dois lados, lhe 
restará apenas o caminho que leva pa-
ra fora do estádio, onde o esperam, 
de um lado, os velados assaltantes es-
condidos por trás das árvores, e do 
outro, os carrões da polícia, a lhe fa-
zer perguntas irrespondíveis, a amea-
çá-lo com a falta constante de do-
cumentos, as duas facções obrigan-
do-o a bancar o audaz trapezista e 
praticar, pela vida afora, um precário 
equüíbrio. 

Acima de 
seu som 
habitual 

Música brasileira 
em 1972. 

Por Afonso Celso 
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Foi o ano da free-music, a música 

livre gerada do jazz, o imi 
so, às vêzes até mesmo estruttf 
Com ensinamentos trazidos por Her-
meto Paschoal, GUberto Gil, Walter 
Franco (o autor de "Cabeça"), 
Egberto Gismonti, Tamba Trio, Cae-
tano Veloso e até Astor Piazolla, a 
música brasileira ultrapassou as bar-
reiras de seu som habitual. Nada de 
muito novo, porém. Desde os chorões 
(músicas) aos cantadores (letra), as 
raízes e frutos da música brasileira 
sempre deveram-se mais a intuição 
que a técnica de seus criadores. E na 
free-music, versão nacional, o que há 
de inovador é a incorporação de ele-
mentos da chamada música erudita 
contemporânea - aonde até então 
apenas algumas experiências tro pi ca-
listas tinham chegado. 

Evidentemente, esta não foi a úni-
ca tendência do ano - como também 
não foi a mais forte comercialmente. 
Imperou a ratificação de caminhos e 
as pesquisas e descobertas pessoais 
dos autores trabalhando individual-
mente. Müton Nascimento, Paulinho 
da Viola, Jorge Ben, principalmente, 
acrescentaram algumas sa*das a seus 
estüos respectivos, consolidados 
1972. Súbito, do casamento cornar 
música regional americana, trazida 
nas asas da tendência doce e amarga 
de alguns dos últimos rocks, brotou 
uma versão nacional enxertada pela 
própria música caipira brasileira, o 
rock ruraL Com ele Sá, Rodrix e Gua-
rabira e Rui Maurity solidificaram as 
respectivas carreiras. 

Outra tendência, porém, transfor-
mou-se num como do cacoete. Lem-
brando uma época de devastadores 
boleros, quando a música internacio-
nal começava a tornar-se mais que 
rentável, surgiram os novos Bobby 
Flemings (Moacyr Silva) e Român-
ticos de Cuba (Severino Araújo, Lirio 
Panically), Terry Win ter (o brasileiro 
filho de ingleses Tommy Standee), 
Light Refletions (um conjunto for-
mado em São Paulo), o Sunday 
(idem) e incontáveis outros ascende-
ram às paradas de sucesso com o ci-
nismo das imitações bem feitas, algo 
como produtos finais de um longo 
aprendizado incitado por uma inva-
sao cultural. 

Apesar deste uníssono maciço e 
incomodo, o da música comercial in-
ternacional, chegaram ao Brasil os 
lançamentos estrangeiros. Pink 
Floyd, Emerson Lake e Palmer, Ten 
Years After, Slade, Jerry Lee Lewis, 
Chuck Berry e os novos fenômenos 
Alice Cooper e T. Rex, além de algu-
mas boas edições que já ofereceram 
opções mais estimulantes. Nem por 
tanto movimento, porém, foi um ano 
sorridente. Basta ouvir o Lp "Caeta-
no e Chico juntos e ao vivo" (Phil-
lips). Os dois mais poderosos astros 
da música brasileira tiveram cinco vê-
zes suas palavras abafadas por ruídos 
de palmas comandados não exata-
mente pelas mãos afáveis dos especta-
dores. Foram censurados, como mui-
tas músicas que não puderam vir à luz 
em 1972. 

• 1 ii - -
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Medici e suas 
estatísticas 
de fim de ano 
A POESIA 
ACABOU zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O MUNDO EM 1972 
Em 10 páginas,  um serviço especial Le Monde,  The Guardian,  Opinião.  
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Hie campo.) ubi 
Amazonia fu i t 

"Bolsa não é jogo0 

E o que é então ? 

Este é o deserto onde 
a Amazônia existiu: 
Se o homem destrói 
Hiroshima em três 

segundos, por que não 
destruir a Amazônia 

em três décadas? xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
uatro meses faz, coincidiu nas 
bancas de jornais do País a pre-

sença de duas revistas ilustradas, uma 
semanal a outra mensal, ambas de ti-
ragem respeitável, que em reportagem 
especial versavam um mesmo assunto 
sob angulação oposta. "Safari à brasi-
le i ra" (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAManchete, 26/8, págs. 
114-115), com subentendidos de go-
zação, ostentava, na sugestão da cor, 
e em página inteira, toda a adiposida-
de de um ex-governador de Estado e 
ex-senador da República transforma-
do em caçador, tendo a seus pés uma 
anta, "abatida do lado paraguaio". A 
outra revista (Realidade, ag. 72), em 
trabalho de fôlego, 24 páginas colori-
das, defendendo nossa fauna e flora, 
oferecia aos leitores, em foto de meia 
página, u na anta viva, com a legenda: 

sua caça é terminantemente proibi-
da". Aí tem o País, a um tempo, pa-
radigma péssimo que vem de cima, e 
defesa inteligente das nossas ameaça-
das riquezas, cuja duvidosa sobrevi-
vência está sendo muito chorada, em 
prosa e verso, não fossemos o País do 
romantismo atávico e da atávica inefi-
ciência das leis. A revista, aliás, repete 
o apelo emotivo: "Ou preservamos, 
ou mudamos o hino nacional... nos-
sos bosques tinham mais vida". Mais 
exatamente, devíamos deixar de fazer 
literatura. Ou preservamos de vez, ou 
metemos na cadeia. ( . . . ) Nem se diga 

Sue a anta não tenha fugido do caça-
or para o "lado paraguaio", ou que 

o Paraguai permite o privilégio a polí-
ticos brasileiros. Seria outra das nu-
merosas piadas com que os brasileiros 
costumamos eludir nossos problemas 
e nossos... deveres. A revista limi-
tou-se a mostrar, com sangüinolenta 

4 ironia, um exemplo entre milhares, 
dos quais a Nação, impávido colossos 
grandeza etc.etc., não toma conheci-
mento. Também se tomasse, com isto 
não reteria a los matadores, habitua-
dos a sustos bem maiores nas selvas. 
E ainda aqui surge da moita todo o 
nosso sentimentalismo capenga, que 
não tolera touradas no Pais, mas 
acompanha, meio ancilosado, a carni-
ficina em suas matas e em seus rios, 
verdadeira compensação para a ausên-
cia de touradas, porque, depois de 
abatidos com gloria, come-se tanto a 
carne do peixe-boi como a do touro, 
com desvantagem apenas para o pri-
meiro; pois o touro bípede cria o 
quadrúpede, e o peixe-boi ninguém 
cria, só mata. 

Fornecendo-nos a lista, com fo-
tos, de nada menos de 58 espécies 
de mamíferos, aves, répteis, peixes e 
plantas em vias de extinção (confor-
me catálogo da Fundaçao Brasileira 
para Conservação da Natureza), a se-
gunda revista vem fortemente apoia-
da, entre outros exemplos mês por 
mês multiplicados, pelas declarações 
da botânica inglesa Margaret Mee (O 
Globo, 19/9/72). Eiã voltava de sua 
segunda viagem à Amazônia, aonde 
fora, não para derrubar pau-rosa com 
incentivos fiscais, mas para catalogar 
espécies vegetais em agonia. A cientis-
ta não se alarma apenas com o corte 

agora incrementado das nossas madei-
ras de lei, mas com a outra novidade 
que encontrou em sua segunda via-
gem: a extração da lenha, que lhe pa-
rece agora "uma das mais importan-
tes indústrias do Amazonas". Então, 
quando será que iniciaremos a expor-
tação de lenha? Não deixariam de 
existir incentivos fiscais para tal in-
vestimento. Se dizemos que lá exis-
tem cinco milhões de quilômetros 
quadrados de madeira para constru-
ções e fogões, esta filosofia de como-
dismo cínico não vai levar muitos 
anos para dar seus frutos. A este res-
peito precisamos reler o que disse um 
homem respeitado lá fora, nosso 
maior ecólogo, Paulo de Tasso Alvim 
(Veja, 19/7172, páginas amarelas). Es-
ses resultados aí estarão, quando a 
Transamazônica, depois de pronta, 
ainda antes do asfalto, tiver demons-
trado, contra quaisquer cálculos do 
bem intencionado Governo Brasilei-
ro, que a finalidade precípua de "in-
tegração" (belíssima palavra), para 
muitos bons brasileiros e bons sujei-
tos^ ali, consiste em multiplicar por 
mil e dez mü as enormes clareiras de 
deserto já agora existentes. Se o ho-
mem destrói Hiroshima em três se-
gundos, porque não poderá destruir 
em três lustros a maior hiléia do mun-
do? Então, governos futuros, imitan-
do experiências já presentes, irão "re-
florestar": com quê? Com espécies 
estrangeiras. E pasmem os mortos. 

Integração. Para tudo e a propósi-
to de tudo, todo o mundo usa esta. 
palavra, e por ela se entende tanta 
coisa quanto o número de cabeças. 
Não podemos pretender "integrar", 
expulsando de lá um hipotético es-
trangeiro ladrão, para colocarmos no 
lugar dele os ladroes de cá, pois nem 
a estes, verde-amarelos, pode perten-
cer o que é de toda a Nação. E se 
dizem estar explorando o que com-
praram, maldito metal e péssimo ne-
gócio do Governo, se as suas vendas 
não vierem fortemente condiciona-
das, obrigando-o a reinvestir os lucros 
da transação para recriar as riquezas 
destruídas, as mais das vezes insubsti-
tuíveis. Seria carregar água em cesto. 
Trata-se de estudar para saber! Saber 
se o que para lá levarmos através da 
estrada vai compensar o que os novos 
"bandeirantes" de lá estão querendo 
tirar, fazendo dela via de escoamento 
da rapina dos nossos derrubadores de 
madeiras preciosas, dos nossos estri-
padores de animais e peixes raros, dos 
nossos arrancadores de orquídeas. Se-
não, inclusive, nossos espalhafatosos 
hotéis de "turismo" na Amazônia vão 
mostrar o quê? Mais ou menos aqui-
lo que Virgílio mostrou ao velho 
Enéias, no campo de cinzas: hic cam-
pus ubi Tróia juit - este é o deserto 
onde a Amazônia já eral (...) 

Razões, um pouco de sobrevivên-
cia e muito de ganância, um pouco de 
patriotismo e muito de egoísmo, na 
História, empurraram terras a dentro 
tanto a "marcha para oeste" dos nor-
te-americanos, como as nossas "ban-
deiras". Cá e lá, o desbravamento co-
mo ideal e a bandeira como pretexto, 
no saco da conquista vinha a pilha-
gem. Na corajosa penetração para a 
Amazônia, a Nação assumiu o risco. 
Ela não pode evitar a presença dos 
salteadores à beira da estrada. Mas 
pode evitar o assalto. Nosso Governo, 
com os poderes fantásticos que hoje 
tem, se não evita, será cúmplice? 
( . . . ) 

t 
Elzeário Schmitt 
Lages - SC 

Numa entrevista 
na TV o Ministro 

aconselhou os 
operadores da Bolsa 

a "comprar, comprar 
comprar". Mas 

com que roupa? 

Epreciso muita insensibilidade, ig-
norância ou má-fé, de parte do 

Presidente da Bolsa de Valores para 
declarar, em público, que "Bolsa não 
é jogo, nem clube de corretores ou 
REPASTO PARA ACIONISTAS MA-
JORITÁRIOS". Passou a ser tudo is-
so e mais alguma coisa depois que os 
poderes públicos, provavelmente com 
a melhor das intenções, procurou ani-
má-la, para atrair capitais do público. 
É o que veremos mais abaixo. ( . . . ) 

1) a Bolsa de Valores do Rio de 
Janeiro modorrava de 1966 a 1969, 
quando em 1970 o governo teve a 
idéia de a ela recorrer para atrair eco-
nomias de particulares para formação 
de capital ae giro de industriais e co-
merciantes, renovação de equipamen-
to, etc., etc.. Até então, alguns corre-
tores, representando pequeno núme-
ro de operadores, a movimentavam 
sem maiores oscilações ou conseqüên-
cias. Praticamente não havia jo^o. 

2) aberto o capital ao público, 
com os incentivos governamentais e a 
propaganda capciosa que se seguiu; 
com o Banco do Brasil a frente, trans-
formado em bandeira de especulação, 
distribuindo enormes bonificações 
oriundas de lucros discutíveis, foram 
atraídos milhares de operadores, que 
provocaram a vertiginosa e ininter-
rupta alta de fins de 1970 a 1971. 
Muita gente se desfez de suas mora-
dias, automóveis, valores, contraíram 
empréstimos, tudo com a finalidade 
de operar na Bolsa! O comércio ficou 
às moscas e o mercado de imóveis se 
retraiu, por falta de dinheiro. A gera-
ção de hoje conheceu um "encilha-
mento" semelhante ao descrito por 
Taunay... 

3) como todo foguete que tem o 
seu limite de alta, em dado momento 
a bolsa entrou a degringolar. Por sor-
te foi evitado o crack. Subia um de-
grau animada por uma propaganda 
velhaca, para descer dois ou três. Vol-
tou, praticamente, às cotações ini-
ciais. Os prejuízos foram enormes. 
Muita gente se arruinou, porque, sem 
elementos para resistir, foi constran-
gida a liquidar suas posições e apurar 
os prejuízos. ( . . . ) 

4) foi um gordo "repasto" para os 
acionistas majoritários, que venderam 
suas emissões com ágio de 100 a 

200% ou mais - BARATEANDO 
ENORMEMENTE OS SEUS CON-
TROLES ACIONÁRIOS - e reco-
lhendo farto capital de giro. Magní-
fico, também, o repasto para os ex-
ploradores profissionais da Bolsa. 

5) verificado o aviltamento das co-
tações, os acionistas, detentores das 
maiorias, ENTÃO BARATAS, se vi-
ram em condições de comprar as suas 
próprias ações dos incautos que acre-
ditaram neles. Para isso puderam se-
servir dos próprios recursos que lhes 
foram ensejados pelos acionistas subs-
critores! 

6) terminado o regabofe, alguns 
milhares de subscritores incautos 
mais fortes estão se agüentando, 
A G U A R D A N D O UMA ALTA 
EVENTUAL DAS COTAÇÕES PA-
RA SE RETIRAREM, vendendo suas 
ações com prejuízos reduzidos. Essa 
massa de incautos - alguns milhares 
- vai pesar por muito tempo contra a 
alta de ações na Bolsa. Daí a inocui-
dade das insinuações dos que preten-
dem ainda ver a Bolsa animada. Tão 
cedo não haverá altas consideráveis. 
As decepções dos prejudicados afas-
tou-os da Bolsa durante muito tem-
po. 

7) assim, a manobra governamen-
tal, que tinha boas intenções e pode-
ria ter contribuído para o desenvol-
vimento nacional se tivesse sido, em f 
tempo, policiada a execução da medi-
da, redundou num grosso assalto à 
economia popular atraída à Bolsa, pa-
ra engordar, ainda mais, os opulentos, 
não contentes com o crédito farto, a 
proteção tarifária e o CÂMBIO EM 
BAIXA (tapis roulant das indústrias 
que custa caro aos 100 milhões de 
brasileiros pelo encarecimento do 
custo de vida). 

8) convém ter em conta que a 
massa de operadores que aguarda a 
alta das cotações para se retirarem, se 
constitui, hoje, numa séria ameaça, 
porque, se desanimarem - ou não pu-
derem aguentar muito mais tempo as 
posições - podem procurar vender as 
suas ações a qualquer preço, o que 
seria um desastre completo. 

9) para os prejudicados pela aven-
tura bolsista constitui uma brincadei-
ra de mau gosto o fato do Ministro da 
Fazenda - compelido a se explicar -
ter aconselhado numa entrevista na 
TV aos operadores a "comprar, com-
prar, comprar". Com que roupa? Po-
deriam perguntar os arruinados. De-
pois desse conselho a Bolsa caiu ainda 
mais... Agora vem um ex-Ministro 
da Fazenda, algo atrasado e sonolen-
to e proclama: "Bolsa não é jogo". O 
que então se praticou nela? O que 
foi feito para evitar o "jogo"? 

Carlos Amorim 
Rio de Janeiro - GB 

As nossas inesgotáveis 
formulas democráticas 
A formação de um segundo parti-

do político representante dos se-
tores governamentais, anunciada re-
centemente por membros da ARE-
NA, lembra sob certos aspectos â fór-
mula utilizada pelos grandes trustes 
da indústria e do comercio. Estes, ao 
fundar empresas basicamente simila-
res às suas, criam diante do público 
um adversário (manso) a investir e fa-
zer ofertas mais sensíveis e preços 
mais baixos, para fazer-lhes concor-

rência. Agindo dessa maneira conse-
guem eliminar (ou diminuir) o poder 
do real inimigo, consolidando o do-
mínio do mercado e absorvendo duas 
faixas de consumidores, obviamente 
com grandes aumentos nos lucros. 

Assim fez a Kibon, conforme de-
núncia formulada pelo jornalista Hé-
lio Fernandes na Tribuna da Impren-
sa, ao se ver impedida de elaborar cer-
tos produtos quf* - condenados nos 

continua na página 23 

A categoria 
sem direitos 

Existem mais de 2.000 servidores 
no D.E.R. (Departamento de Es-

tradas de Rodagem) de São Paulo su-
jeitos ao Regime da Categoria de Pes-
soal para Obras. Todos eles tem mais 
de 7 anos de serviço, alguns com mais 
de 10 anos. 

Esta CATEGORIA é inconstitu-
cional na CHINA, na RÚSSIA, nos 
Estados Unidos e nos etc. No Brasil 
também é inconstitucional a hedion-
da Categoria, só que o D.E.R. de São 
Paulo ainda não percebeu esta reali-
dade e continua esbulhando, explo-
rando mais e cada vez mais seus servi-
dores. 

Esta Categoria está extinta desde 
1967, conforme o Art. 104 da Cons-
tituição Federal de 15 de março de 
1967. Para os servidores desta Cate-
goria não existem Direitos adquiri-
dos, somente Deveres e Ordens a se-
rem cumpridas. Citarei alguns Direi-
tos que são NEGADOS aos servidores 
desta Categoria: 

1 - 0 Direito de ter Assistência 
Médico-Hospitalar é NEGADO. 

2 - 0 Direito de Aposentar-se é 
NEGADO. 

3 - 0 Direito de receber acrésci-
mos salariais é NEGADO. 

4 - O Direito de FALECER tam-
bém é NEGADO. (O falecimento do 
servidor desta Categoria, não propor-
ciona pensão para os seus dependen-
tes (esposa e filhos). 

5 - 0 Direito de reclamarmos os 
Direitos acima mencionados também 
é NEGADO. 

Sem mais, os 2.000 servidores do 
D.E.R. de São Paulo, agradecem. , 

Mauro Ribeiro 
Campinas - SP 

A falsa 
esquerda 

I ^ T o último número ( . . . ) , saiu uma 
Jmm reportagem sobre a atual situa-
ção política do Uruguai. 

Peigunto: Como chegou o Uru-
guai, uha da democracia, a este esta-
do de coisas? 

Entre as causas da falta de liberda 
de naquele país, destaca-se uma: a 
ação irresponsável, desumana e pro-
vocativa dos Tupamaros, irmãos gê-
meos de todos os pseudo-revolucioná-
rios que proliferam na A.L. nos últi-
mos anos. A reportagem mostra o cli-
ma de terror, as torturas medievais, o 
medo generalizado. Os pseudo-es-
querdistas uruguaios deram força à * 
ala reacionária do Exército que, em 
nome da repressão ao banditismo, vai 
criando o seu próprio banditismo. Os 
pseudo-esquerdistas, na sua estupidez j ^ P 
histórica, que vem de Bakunine pas-
sando pelos anarquistas espanhóis du-
rante a guerra civil, deram e conti-
nuam dando pretextos à reação mili-
tar, à ala direita do Exército, para ir 
transformando quartéis em saias de 
tortura. Esses esquerdistas fazem ob-
jetivamente o jogo das forças anti-
democráticas, dão legalidade aos atos 
dos fascitas, dão "cobertura" à re-
pressão. Todas as pessoas inteligentes 
e honestas, incluindo os militares, 
que não fizeram cursos de nível su-
perior para se transformarem em car-
cereiros desprezados pelo povo, não 
devem confundir democratas e pa-
triotas ou mesmo socialistas com os 
pseudo-esquerdistas da chamada linha 
ultra-radic^l. 

José Maciel da Silva 
São Paulo 
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Estatísticas da desnutrição 

Cientistas do Nordeste estão acumulando 
informações desalentadoras sobre a 

situação alimentar da região, especialmente 
entre as crianças com idade pré-escolar. 

Por Ivan Maurício, correspondente no Recife. 

CzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
om sua invejável coleção de hon-
rarias acadêmicas e sólida repu-

tação de autoridade cm problemas de 
nutrição, o cientista pernambucano 
Nelson Chaves chega aos 66 anos so-
frendo aguda c indisfarçável crise de 
pessimismo^ Após acumular diplomas 
em medicina, nutrição c saúde públi-
ca, além de estágios cm sete universi-
dades estrangeiras, e publicar 300 tra-
balhos e nove livros sobre nutrição, 
especialidade que adotou nasdu.-> úl-
timas décadas, o Dr. Chaves já não 
sustenta a voz calma, marcada por 
gestos proverbialmente lentos. De sua 
experiência, ele retira apenas uma in-
dagação nervosa: "o nordeste brasilei-
ro está no sétimo lugar do mundo em 
mortalidade infantil. E o índice de 
desnutrição da Zona da Mata * , em 
Pernambuco, chega a 70%. Não esta-
remos atendendo tarde demais a essas 
crianças; 

pesquisí 
trição aa Universidade Federal de 
Pernambuco, fundado por Nelson 
Chaves em 1956, encontram-se razões 
decisivas para justificar as angústias 

Ç ^ l o velho professor, teoricamente apo-
-'sentado desde que deixou a direção 

executiva de seu Instituto, no come-
ço do ano passado. Um levantamento 
sistemático de toda a Zona da Mata 
aponta uma incidência de desnutrição 
próxima dos 70%, um terço dos quais 
são casos graves. "A taxa de mortali-
dade na região é de 176 mil nasci-
mentos", afirma o pesquisador, "e no 
caso dos sobreviventes, sabe-se que a 
desnutrição grave provoca atrofia no 
encéfalo em desenvolvimento e lesões 
do sistema nervoso central, provavel-
mente irreversíveis". 

Essas informações c conclusões 
desalentadoras não foram obtidas 
apenas em confortáveis laboratórios 
instalados pela Universidade, ou ma-' 
nipulados por artes aritméticas de um 
aposentado ranzinza. Nelson Chaves 
ainda trabalha dez horas por dia no 
Instituto de Nutrição, oficialmente 
como consultor, mas na prática como 
o general solitário de uma guerra sem 
muitas esperanças, que tenta vencer 
há oito anos. Desde 1965, o cientista 
meticuloso convive cotidianamentc 
com o improvisado técnico em supri-

(f^f mentos, responsável pelo funciona-
- mento regular de cinco Centros de 

Educação e Recuperação Nutricional, 
montados na Zona da Mata e equipa-
dos com refeitório, laboratório de 
pesquisas e áreas de recreação. 

Numa experiência inédita no país, 
os Centros Nutricionais recebem as 
crianças em idade pré-escolar todos 
os dias às sete horas da manhã e for-
necem três refeições, mais dois lan-
ches intermediários, preparadas pelas 
próprias mães, que trabalham num 
rodízio com turnos semanais. Há seis 
cardápios preparados com frutas c 
produtos da própria região - char-
que, feijão, jerimum, quiabo, maca-
xeira, cuscus, etc. - e nenhum deles 
custa mais de Cr$ 1,50. A dieta ga-
rante 1.370 calorias diárias, com 33 
gramas de proteínas, e a despesa com 
cada criança, incluindo material, salá-
rios, médicos e aluguel, é de Cr$ 2,70 
por dia, ou seja, trinta vezes menos 
que um leito-dia de qualquer hospital 
do INPS cm Recife. 

Contudo, o número total de crian-
ças atendidas pelos Centros é inferior 
a 800 e o Instituto de Nutrição ainda 
não conseguiu apoio financeiro de ne-
nhuma organização nacional para 
suas pesquisas. Seus patrocinadores 
são a Nestlé, Fundação Ford e Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS). A 
persistência do professor Chaves pode 
ser explicada pela existência de um 
programa mais ambicioso. Nos labo-
ratorios de campo seus auxiliares tes-
tam a preparação de uma mistura ba-
rata c concentrada para alimentar 
adultos e crianças do nordeste. Há 
quinze pesquisadores trabalhando no 
projeto e a fórmula mais recente, co-
nhecida como Nutriene-V parece ter 
características promissoras. O produ-

to, uma farinha de cor creme e 17 
sabores diferentes, pode ser produzi-
da industrialmente ao preço de Cr$ 
3,12 o quilo (pregos de 1971) e foi 
considerada por técnicos da OMS co-
mo ideal para complementar a dieta 
dos desnutridos cronicos da região. 
Na preparação entram predominante-
mente proteínas vegetais obtidas a 
partir do feijão macassa, considerado 
uma praga pelos agricultores nordesti-
nos, e milho, completadas com leite 
integral cm pó vitaminas sintéticas. 
Ate agora não houve interesse de in-
dústrias pelo novo produto. "Natural-
mente ele iria competir com outras 
misturas proteicas comerciais", reco-
nhece Chaves com certa resignação. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Não há interesse 

Na verdade, há um recente e po-
deroso candidato à fabricação do Nu-
triene-V: a Central de Medicamentos, 
do governo federal. O interesse 
repentino data de outubro último, 
quando foi anunciado mais um pro-
grama de impacto para os próximos 
anos, ou seja, a criação do Instituto 
Nacional de Nutrição (INAM), que 
disporá inicialmente de Cr$ 450 mi-
lhões para tentar elevar o padrão ali-
mentar dos brasileiros. Na exposição 
de motivos do projeto que cria o 
INAM, anunciou-se oficialmente que 
os homens do nordeste consomem 
diariamente de 1.400 a 2.000 calorias 
e 36 gramas de proteínas, enquanto a 
exígua média brasileira é avaliada em 
2.500 calorias e 65 gramas de proteí-
nas. E uma pesquisa da OMS realiza-
da no Recife recentemente, mostrou 

"O fechamento de 
várias usinas 

atingiu as famílias 
pesadamente e 

criou o subconsumo' 
diz o professor 
Nelson Chaves. 

que 65% dos mortos submetidos à au-
tópsia apresentavam graves sintomas 
físicos de desnutrição. Na mesma ci-
dade, um inquérito aplicado em cem 
famílias que freqüentam o Centro de 
Saúde do bairro de Boa Vista, um dis-
trito habitado por operários, revelou 
que todas completavam sua quota 
diária de calorias tomando aguarden-
te. 

As providências acenadas pela cria-
ção do INAM e especificamente o in-
teresse da Central de Medicamentos 
pelo Nutriene-V serão suficientes pa-
ra extirpar as conseqüências dessas ci-
fras dramáticas? O solitário professor 
Nelson Chaves admite ĉ ue sim, mas 
teme a perda irremediável de mais 
uma geração de crianças. 

Em Amaraji, uma cidadezinha de 
seis mil habitantes perdida entre os 
ricos canaviais de Pernambuco dá in-
dicações constrangedoras de que as 
previsões sombrias são verdadeiras: 
entre junho e dezembro de 1968, o 
juiz de paz registrou 121 óbitos de 
crianças com menós de um ano, con-
tra apenas 79 certidões de nascimen-
to; e nos onze primeiros meses do 
ano seguinte nasceram 89 crianças, 
enquanto 221 morreram. Para Nelson 
Chaves, "a crise econômico-social da 
agroindústria da cana no nordeste 
tem contribuído grandemente para a 
desnutrição. O fechamento de várias 
usinas atingiu as famílias pesadamen-
te e criou o subconsumo, ou quase 
que a ausência de consumo. Quanto 
pior é a crise, maior é a desnutrição". 

Na região açucareira o homem en-
vclhçcc precocemente. Aos 40 anos 
tem a aparência de um velho, com 
pequena capacidade física e nenhuma 

agilidade mental. Os motivos desse 
aniquilamento precoce podem ser en-
contrados num trabalho encomenda-
do pela UNESCO, sobre as relações 
entre a fome e a capacidade cerebral. 
O pesquisador chileno Fernando 
Monckeberg conseguiu provar que em 
caso de desnutrição grave, ocorre 
uma atrofia do encéfalo e o preenchi-
mento do espaço por um líquido 
idêntico ao encontrado na espinha 
dorsaL Uma criança já tem no primei-
ro ano de vida 70% do cérebro de um 
adulto; e aos quatro, 90% da massa 
encefálica definitiva. Ou seja, a crian-
ça faminta pode ter a cabeça preen-
chida, em parte, por um líquido abso-
lutamente incapaz de acionar pensa-
mentos. 

"Tudo faz crer que a desnutrição 
até o primeiro ano de idade, se é gra-
ve, ameaça provocar deficiências irre-
cuperáveis. Resta apenas determinar 
exatamente qual é esse limite de ida-
de", explica o professor Chaves. 

Um exemplo: no ano passado fo-
ram aplicados testes para medir o 
quociente intelectual de 109 crianças 
de três municípios de Pernambuco. 
Os resultados indicam que o nordeste 
está recebendo a herança de uma ge-
ração de mutilados. Em Gameleira, 
foi registrado um QI médio de 78, 
que na escala de Terman indica indi-
víduos com inteligência embotada. 
Em Ribeirão e Água Preta verifica-
ram-se médias ainda mais assustado-
ras: 72,4 e 73,3 respectivamente. Na 
mesma escala de referência, este é o 
limite da debilidade. Um ponto abai-
xo estão os débeis mentais francos, o 
último degrau antes da imbecilidade. 

Mor t e pela f ome 

Os problemas de alimentação no 
campo, particularmente no caso do 
nordeste, são mais agudos, informam 
os ortodoxos números oficiais. Mas o 
Balanço Alimentar Brasileiro, prepa-
rado pela OMS por encomenda do go-
verno, revela que Recife, com seus 
1,2 milhão de habitantes e uma renda 
média superior aos próprios padrões 
nacionais, tem na nutrição deficiente 
a principal causa de mortalidade in-
fantil: 69% dos óbitos nos cinco pri-
meiros anos de vida da criança são 
provocados pela fome. Num seminá-
rio sobre o êxodo rural, organizado 
pela Universidade de Pernambuco, a 
pediatra Helena Moura revelou que 
"de cada mil meninos que nascem, 
cem não completam o primeiro ano 
de vida". E justificou a marca aterra-
dora, lembrando soturnamente outro 
recorde negativo: "dez por cento das 
crianças do Recife, menores de cinco 
anos, adormecem de estômago vazio, 
sem saber o que lhes acontecerá no 
dia seguinte". 

No futuro, os adultos produzidos 
nesse ambiente precário serão "indi-
víduos inferiorizados física e intelec-
tualmente,'verdadeiras legiões de mu-
tilados que terão reduzida capacidade 
de aprendizagem", conclui amarga-
mente o pesquisador Álvaro Vieira de 
Melo, também pernambucano, antigo 
aluno do professor Chaves e atual di-
retor do Instituto de Nutrição. 

Por isso, talvez, o INAM está nas-
cendo envolto por cuidadosas refe-
rências às dificuldades que terá de en-
frentar. Sua primeira tarefa, "a des-
peito do grande esforço realizado nos 
últimos anos", será a de proceder a 
uma "reavaliação das atuais iniciati-
vas governamentais em matéria ali-
mentar e nutricional", diz a apresen-
tação da iniciativa oficial. No nordes-
te, o professor Chaves, com sua auda-
ciosa experiência alternativa de ali-
mentação, não espera ser ouvido nes-
sas discussões de reavaliação. 

* a Zona da Mata envolve o Re-
cife como um cinturão fértil. Nela, 
estão as maiores usinas de açúcar do 
estado; são grandes propriedades que 
ocupam mão-dc-obra geralmente assa-
lariada. No sertão c no agreste, mais a 
oeste, os problemas com a desnutri-
ção são menos severos, apesar da ari-
dez do solo. No agreste, há a policul-
tura, com pequena e média proprie-
dade, além das culturas próprias dos 
agricultores sem terra, autorizadas pe-
los proprietários; e nos sertões, a den-
sidade demográfica é baixa e de qual-
quer maneira ainda persiste uma ativi-
dade pecuária, que fornece proteínas. 

Os oito Grandes 
números do 
Presidente Medici 

Desde 1970, Ano I do Milagre 
Brasileiro, os números ocupam 

os lugares mais importantes nos pro-
nunciamentos oficiais. Os governan-
tes falam como se as estatísticas, ci-
fras e expressões como "Produto Na-
cional Bruto", "balanço de pagamen-
tos", "reservas internacionais", fos-
sem tão familiares ao povo quanto 
palavras como saúde, bem-estar e -
por que não? - felicidade. 

O Presidente do Brasil, General de 
Exército Emílio Garrastazu Médici, 
começou seu mandato há mais de três 
anos com uma linguagem completa-
mente diferente. Seu primeiro discur-
so, no dia 30 de outubro de 1969, -
depois de o país ter vivido meses de 
crise com a doença do presidente an-
terior, Costa e Silva - deixou des-
lumbrados muitos dos presentes ao 
Congresso Nacional, reaberto espe-
cialmente para empossá-lo: 

"Venho do minuano. 
Este vento faz pensar no campo, 

meus amigos. 
Este vento vem de longe, 
vem do pampa, vem do céu". 
Falando através das imagens dos 

versos de um desconhecido poeta dos 
pampas, Augusto Meyer, o austero 
General chegou prometendo a con-
córdia e a democracia. "Chamo a 
Igreja, aceno à imprensa, e brado ao 
povo para que me ajudem a ajudar o 
homem a ajudar-se a si mesmo". Um 
mês depois, na Convenção da Arena, 
num discurso ainda carregado de lite-
ratura, anunciava que pretendia "dei-
xar ao término de meu período go-
vernamental, definitivamente instau-
rada a democracia em nosso 
país . . . " 

Os tempos - ou outras coisas -
parecem ter mudado, desde aqueles 
agitados dias de fins de 1969, quando 
os militares discutiam em seus quar-
téis quem deveria suceder ao General 
presidente paralisado por um derrame 
cerebral. A poesia acabou. O discurso 
da semana passada do Presidente Gar-
rastazu Médici, com o ponto de vista 
oficial sobre os resultados do ano de 
1972, é uma demonstração extrema-
da do estilo matemático de tratar as 
questões nacionais. Como supremas 
realizações da política seguida pelo 
seu govérno, o Presidente apresentou 
oito números: 

• crescimento do Produto Inter-
no Bruto - PIB - da ordem de 
10,4%; 

• um aumento de apenas 14% no 
índice de custo de vida da Guanaba-
ra; 

• superavit de 2,4 bilhões de dó-
lares no balanço de pagamentos; 

• 4 bilhões de dólares de reservas 
internacionais - mais que o dobro 
das reservas do ano anterior; 

• 3,9 bilhões de dólares de expor-
tações, nas quais os "manufaturados" 
contribuíram com mais de 1 bilhão: 

• 4,2 bilhões de dólares de im-
portações (um número que supera em 
300 milhões o das exportações, mas 
não diminuiria o brilho dos anterio-
res, uma vez que, segundo o Presiden-
te, "a parcela financiada (das impor-

tações) e o ingresso de capitais do ex-
terior compensaram largamente essa 
diferença"); 

• E, por último, um número que 
não é um resultado de '72 mas sim 
um objetivo a ser atingido no ano que 
começa: 12% de aumento do custo de 
vida em 1973. 

Longe do tom do homem que 
chamava povo, igreja e imprensa para 
ajudá-lo, o discurso do Presidente foi 
o de uma pessoa que nada mais tem a 
fazer senão anunciar vitórias, nada 
tem a rever senão reafirmar o cami-
nho escolhido, e que nada tem a te-
mer porque está convicto do apoio e 
da confiança do povo. Prometeu con-
tinuar com "os mesmos propósitos", 
"a mesma objetividade", "a mesma 
racionalidade" e, por essa forma, 
"corresponder ao apoio que não lhe 
tem regateado a família brasilei-
r a . . . " 

É certo que grandes industriais e 
banqueiros, países e instituições que 
ajudam o governo com seu apoio po-
litico e financeiro aplaudiram o dis-
curso dos Oito Grandes Números do 
Presidente; além de concordarem 
com a orientação geral da política 
econômica da administração federal 
esses grupos e instituições entendem 
a mensagem política que está travesti-
da com a roupagem matemática dos-
Oito Grandes Números. 

Mas o que precisaria ser melhor 
demonstrado é que a eventual "famí-
lia brasileira" tenha o mesmo entu-
siasmo pelas estatísticas apresentadas. 
E o motivo não é apenas a falta de 
conhecimento para entender o frio 
jargão econômico da fala presiaen-
cial. Diz "O Estado de São Paulo", o 
mais influente diário^ político da gran-
de imprensa brasileira, que nesse caso 
tem extrema autoridade para falar 
porque concorda e acredita na since-
ridade e no valor dos números apre-
sentados: "Ninguém, no Brasil, hoje, 
tem autoridade para dizer o <jue o po-
vo pensa do momento historico, do 
redime, do passado, do futuro. Não 
ha dados que permitam avaliar os sen-
timentos profundos do corpo social".. 

Outro jornal, "O São Paulo", ór-

f ío oficial da arquidiocese de São 
aulo, num editorial que comentava 

o discurso de ano novo do Presidente 
qualificando-o de uma mera enumera-
ção dos êxitos da revolução no cam-
po etonômico-financeiro, apontava 
de certa forma quais seriam os canais 
de expressão fechados que possibilita-
riam avaliar o que pensam as grandes 
camadas sociais: "A notícia que augu-
ramos para todo o Brasil, no ano no-
vo que despontou cheio de esperan-
ças, é a do retorno à plenitude demo-
crática, que inclui pelo menos a auto-
nomia dos três poderes da República, 
sem hipertrofismo de qualquer um. 
anistia geral dos presos por simples 
razões de discordância política, as 
eleições diretas com a mais ampla 
participação popular nas grandes de-
cisões c no destino do pais, a restau-
ração do instituto do Habcas corpus. 
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a plena e construtiva liberdade de im-
prensa e, ainda, o retorno ao espera-
do "estado de direito". 

Mas pode ser um erro considerar o 
discurso do Presidente meramente 
econômico. Na verdade, se bem que 
tenha utilizado uma linguagem funda-
mentalmente econômica, a fala do 
presidente Medici foi um pronuncia-
mento eminentemente político, as-
similável pelas forças que são o sus-
tentáculo político do governo. Por 
que o Presidente deixou de se referir 
a certos problemas considerados co-
mo tradicionalmente "políticos", tais 
como o retorno á plenitude democrá-
tica, volta ao estado de direito, resta-
belecimento das liberdades funda-
mentais, revogação do Al-5, etc.? É 
verdade que antes de assumir a presi-
dência, e nos dois primeiros meses de 
seu mandato, o General Medici pro-
meteu conduzir o país à plenitude do 
reçime democrático. Mas o Presidente 
Medici, nunca definiu, em qualquer 
pronunciamento,^ o que entendia jpor 
'regime democrático". Naquela épo-
ca, no ano que se seguiu à crise que 
levou ao AI-5, e em seguida, com a 
nova crise aberta com a doença do 
Marechal Costa e Silva, a conjuntura 
política ainda estava ostensivamente 
conturbada. O General, que acabava 
de assumir a presidência, não sabia 
que futuro lhe aguardava. É provável 
que foi antes a situação e a preocupa-
ção do momento que levaram o gene-
ral a fazer discursos mais poéticos e 
menos austeros que os de agora, em 
que misturava apelos aos desconten-
tes, com promessas de abertura de-
mocrática, talvez para aumentar sua 
base de sustentação política. 

Mas os tempos passaram. Interna-
mente, o regime obteve êxitos em 
controlar os descontentes. Externa-
mente, obteve êxito em conseguir o 
apoio financeiro de que necessitava. 
O modelo adquiriu nitidez e passou a 
anunciar e propagar suas vitórias eco-
nômicas. Surgiu mesmo a nova teoria 
da "democracia social", que justifica-
va a ordem política vigente no país -
ou seja, o governo não poderia retor-
nar à "velha democracia", que poria 
em risco os êxitos de sua politica eco-
nômica. Os objetivos políticos cen-
trais perseguidos pelo governo esta-
vam sendo atingidos: crescimento 
acelerado do PIB, aumento das ex-
portações, controle da inflação, e ain-
da a indispensável ajuda financeira do 
exterior sob a forma de investimentos 
e, sobretudo, empréstimos. Não é isso 
que faltava ao país? E não é isso que 
está acontecendo? Por que então fa-
lar de velhos problemas, como demo-
cracia, etc.? 

Dessa forma, a linguagem do go-
verno foi se adaptando aos que esta-
vam satisfeitos com essa política, que 
dela não reclamavam, e que inclusive 
nela influíam. As mensagens políti-
cas, travestidas com uma roupagem 
econômica, seguramente são entendi-
das por aqueles que possuem a chave 
para decifrar tal linguagem. Externa-
mente, pelos países e instituições que 
ajudam o governo com seu indispen-
sável apoio político e financeiro. In-
ternamente, pelos grandes empresá-
rios - industriais e banqueiros - que 
também Usufruem dos resultados des-
sa política. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dos oito números apresentados 
pelo Presidente Médici, cinco se 

referem ao setor externo da econo-
mia (superavit na balança de paga-
mentos, reservas internacionais, ex-
portações e importações globais, e ex-
portações de produtos industrializa-
dos). Os outros são: crescimento do 
PIB de 10,4%, aumento do custo de 
vida da Guanabara de 14% e fixação 
do índice de 12% para o aumento do 
custo de vida em 1973 (sobre custo 
de vida e inflação, ver matéria ao la-
do). 

A predominância dos dados que 
refletem as relações do Brasil com o 
exterior em 72, revelam a importân-
cia estratégica que estas relações tem 
na economia do país. Da lista apre-
sentada pelo Presidente, faltaram al-
guns dados importantes como o mon-
tante da dívida externa, o serviço des-
sa dívida, o comportamento do setor 
de serviços na balança de pagamentos 
e a participação das empresas estran-
geiras no desenvolvimento nacional. 

Lm primeiro lugar, que são esses 
2,4 bilhões de dólares de superavit na 
balança de pagamentos? Se o Brasil 
teve em 1972 um deficit na balança 
comercial (exportação menos impor-
tação de mercadorias) e um deficit na 
conta de serviços (fretes, seguros, 

royalties, juros, lucros enviados ao 
exterior, etc.), o superavit final só po-
de ter sido produzido pela entrada 
maciça de capitais externosTN a medi-
da em que um país esteja disposto a 
se endividar, que ofereça poucos ris-
cos e muitas garantias aos banqueiros 
internacionais, encontrara sempre 
quem esteia disposto "a fornecer-lhe 
créditos. No Brasil, o crédito externo 
é um dos instrumentos essenciais ao 
funcionamento da economia: toma-se 
empréstimos externos para financiar 
desde projetos regionais de desenvol-
vimento até o capital de giro das em-
presas. £eu volume elevou a dívida 
çxterna acumulada á mais de 1(1 bi-
lhões de dólares no final de 7.2, e o 
serviço dessa dívida em 1973 (amorti-
zações e juros) deverá atingir, aproxi-
madamente, I biffiao de dolaresT 

Os USS 4 bilhões de reservas in-
ternacionais também são produto dos 
financiamentos obtidos no exterior. 
Durante os últimos três anos, a maci-
ça entrada de capitais externos levou 
o Brasil a acumular nos bancos es-
trangeiros, grandes quantidades de di-
visas. Essas divisas são a "sobra" do 
que opaís utiliza ém~seus planos de 
desenvolvimento internos e do que 
.ele precisa para cobrir a dívida exter-
na a curto prazo. Essa "sobra" é en-
tão depositada cm bancos do exterior. 
£j)or estas divisas o país recebe uma 
taxa de juros inferior à que paga pe-
los empréstimos que as originaranj. A 
necessidade de manter uma soma tão 
grande de dinheiro como "reservas" 
visa manter a credibilidade do país 
junto aos financiadores estrangeiros. 

Os 3,9 bilhões de dólares de ex-
portações - mais 1 bilhão que no ano 
passado - é a maior vitória do gover-
no do ponto de vista das relações 
com o exterior. Café, açúcar, algo-
dão, carne, farelo e óleo de soja, que 
foram responsáveis por mais de 600 
milhões de dólares, do 1 bilhão que 
as exportações cresceram. Essa situa-
ção mostra como o desempenho das 
exportações brasileiras ainda depende 
fundamentalmente de alguns produ-
tos primários, das cotações interna-
cionais que eles merecem e de fatores 
climáticos determinantes de suas sa-
fras. 

O USS 1 bilhão de exportações de 
produtos industrializados, levanta lo-
go de início uma pergunta: o que é 
para o governo, "produto industriali-
zado"? Antes de 1971, as exporta-
ções brasileiras eram divididas sim-
plesmente em "produtos de base" 
(matérias-primas em bruto e prepara-
das) e "produtos manufaturados" (ar-
tigos acabados e alguns bens interme-
diários). Depois de 71, a Carteira de 
Comércio Exterior do Banco do Bra-
sil — CACEX — introduziu a nova e 
um tanto imprecisa categoria de 
"produtos semi-manufaturados", que 
engloba muitos artigos antes incluí-
dos na lista de "produtos de base". 
Ao lado dos manufaturaados, esses 
artigos passaram a ser chamados de 
"produtos industrializados". Merca-
dorias como cera de carnaúba, madei-
ra de pinho cerrada, óleos vegetais em 
bruto, manteiga de cacau, couros cur-
tidos, estanho em bruto, etc., antes 
incluídas nas categorias de matérias-
primas em bruto e preparadas, subi-
ram de categoria e passaram a enri-
quecer a lista de "bens industrializa-
dos". Grande parte desse crescimen-
to se deve à nova classificação da CA-
CEX. 

Finalmente, os 4,2 bilhões de dó-
lares anunciados pelo Presidente Me-
dici como resultado das importações 
mostram um deficit na lança co-
mercial de 300 milhões de dólares (já 
quedas exportações foram dc 3,9 bi-
lhões). Ate 1969, a receita da> expor-
tações tinha sido suficiente para pa-
jjar as importações. Desde então, as 
compras no exterior passaram a cres-
cer mais depressa que as vendas, pro-
duzindo deficit s repetidos em 70 e 
71, e agora cm 72. f. provável que as 
compras que o país realiza no exte-
rior fiquem cada ano mais difíceis dc 
serem controladas, já que nelas pre-
domina a importação dc máquinas e 
equipamentos que o país não fabrica, 
e que são essenciais para a expansão e 
a manutenção das atividades indus-
triais internas. 

E se o crescimento das exporta-
ções, muito mais sujeito a variações 
conjunturais dc difícil previsão, con-
tinuar atrás das importações, será ne-
cessário aumentar o valor dos finan-
ciamentos externos, da dívida c das 
reservas internacionais. Tudo a for-
mar o conjunto coerente que até airo-
ra tem permitido o crescimento do 
P I B e da dependência do B r j s i l em 
relaçao acTcxtcrior. 

A goela da inf lação zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aloysio Biondi 

De repente, tudo como nos velhos 

tempos. Fim de ano, festejos à 
vista, e a imprensa diária ganhava de 
volta um prato guardado na geladeira 
há bem uns dois anos: aumentos de 
preços em série e a níveis já esqueci-
dos. Tarifas dos Correios, até mais 
100%; imposto predial na Guanabara, 
até mais 80%; em São Paulo, idem; 
taxa de estacionamento mais 100%; 
Companhia Telefônica, mais 66%. De 
cambulhada, aumentos em torno de 
5% para a gasolina e outros combustí-
veis, e mais 20 por cento em média 
para cigarros. 

Essa enxurrada de altas fez com 
que, de repente, tudo fosse como nos 
velhos tempos: o próprio presidente 
da República exigindo reconsideração 
de alguns dos reajustes feitos; o Mi-
nistro da Fazenda reunindo-se com 
banqueiros e empresários para discu-
tirem a contenção de preços, e, final-
mente, a demissão de quem se pres-
tasse ao papel de "bode expiatorio" 
- como nos velhos tempos, rolou a 
cabeça de quem nada tinha a ver com 
o peixe, no caso, o presidente da Co-
fap dos dias de hoje, isto é, a Sunab. 

Tudo como nos velhos tempos? 
Que riscos antigos a inflação brasilei-
ra deixou de apresentar, e que proble-
mas novos ela passou a colocar? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Est opim 

No segundo semestre de 1971, a 
carne', nos açougues, passou de 5,00 a 
8,00 cruzeiros. Os jornais, caluda. Os 
índices da Fundação Getúlio Vargas, 
caluda. A batata passou de 0,80 a 
2,50 cruzeiros. A carne de charque de 
8,00 para 13,00 cruzeiros. O tomate 
de 1,00 para 2,50 cruzeiros. Jornais e 
Fundação, caluda - ou melhor, con-
tinuaram a apresentar previsões de 
que a inflação, este ano, iria situar-se 
na casa dos 15 por cento. 

Por que a obsessão com esse nú-
mero? Em mensagem à Nação no dia 
31 de março de 1972, o presidente da 
República manifestara seu desagrado 
ante a persistência da inflação nos 
primeiros meses do ano, e, provavel-
mente, ante a taxa inflacionária de 
1971, que fora de 19,5 por cento. O 
pronunciamento teve desdobramen-
tos na área política, com tremendo 
corre-corre em alguns setores ministe-
riais e rumores sobre substituição de 
ministros. Mas as águas serenaram 
quando ministros e autoridades do 
abastecimento realizaram espalhafa-
tosas reuniões, propagadas aos quatro 
ventos pela imprensa, com empresá-
rios e, sobretudo, com donos de su-
permercados, advertidos para que 
contivessem os preços. Os tempos fo-
ram passando, os índices continua-
ram a apresentar uma face tão limpa 
e impenetrável quanto um buda, a 
imprensa idem. 

Final de ano. Tudo preparado pa-
ra a festa dos êxitos estatísticos. O 
caldo começa a entornar, com a ava-
lanche de aumentos, "transferidos" 
para 1973. 

Falsa Placidez 

Os índices que medem o aumento 
de preços ou de custo de vida em um 
país são sempre calculados precaria-
mente (sua debilidade foi detalhada-
mente explicada nesta coluna; "índi-
ces, conta de chegar", "Opinião" de 
4 a 11/12 de 1972), dando à opinião 
pública a impressão de que eles não 
correspondem à realidade. Além des-
sa sua deficiência intrínseca, eles pò-
dem ainda ser "dosados", pelas auto-
ridades, que "seguram" os preços ou 
os custos de um determinado item 
para evitar que os índices cresçam. 
Dois exemplos ajudam a entender 
bem esse jogo. O aumento de 100 por 
cento nas tarifas do Correios escanda-
liza, à primeira vista. No entanto, é 
preciso ver que esses preços estavam 
congelados há nada menos dc cinco 
anos. 

O congelamento, ou "controle" 
de preços para certos produtos ou se-
tores, enquanto o restante da econo-
mia continua a fixar livremente seus 
preços e seus lucros, tem efeitos terrí-
veis. As usinas siderúrgicas brasileiras, 
em sua esmagadora maioria, apresen-
taram prejuízos em 1969, devido à 

A inflação, que na 
verdade chegou a 
15,7%, poderia ter 
sido maior se os 

aumentos de janeiro 
entrassem em vigor 

em dezembro de 1972. 

contenção de seus preços. As siderúr-
gicas que se danem? Não é bem as-
sim. O país acabou perdendo com a 
história (em economia, não há moeda 
de um só lado; qualquer medida de-
sencadeia efeitos paralelos). A expan-
são das siderúrgicas brasileiras foi 
atrasada - porque elas não tinham di-
nheiro para investir na ampliação. Es-
se atraso (que a fanfarra em torno do 
Plano Siderúrgico Nacional fez a opi-
nião pública esquecer) tem o seu pre-
ço, representado pelas centenas de 
milhões de dólares que o Brasil está 
gastando na importação de aço. Ou-
tro "custo" não do desenvolvimento, 
mas de uma política econômica. 

Força Pol ít ica 

Economia é um jogo político. 
Não se pode obrigar a Volkswagen ou 
a IBM a enfrentar prejuízos devido à 
contenção de preços, exclusivamente 
de seus produtos. Mas é perfeitamen-
te possível arruinar as empresas per-
tencentes ao Governo (caso das side-
rúrgicas, em sua maioria), porque sua 
direção, evidentemente, não poderá 
protestar. Não é demais lembrar, por 
exemplo, que durante anos, por força 
de uma política cambial irrealista, a 
Petrobrás via sua rentabilidade redu-
zida, e enfrentava problemas da falta 
de recursos para ampliar suas pesqui-

Não se pode obrigar 
a VW e a IBM a 

enfrentar prejuízos 
devido a contenção de 
preços. Mas é possível 
arruinar as empresas 

do governo. 

sas e operações. Como é também pos-
sível esmagar a agricultura com pre-
ços baixos, por uma característica 
que salta aos olhos. Quando milhares 
de lavradores são arruinados pelo bai-
xo preço de um produto, sua tragédia 
não emociona ninguém, já que eles 
estão dispersos pelos cafundós do 
Brasil. No entanto, se uma ativida-
de industrial enfrenta problemas, o 
socorro surge imediatamente já que 
uma crise de desemprego na zo-
na urbana teria um impacto muito 
maior sobre a opinião pública, e daria 
origem a toda sorte de problemas, in-
clusive no terreno político. 

Vel ho Realej o 

Há o hábito, no Brasil, de criticar 
o Estado como administrador. Às ve-
zes, por tradição; quase sempre, por 
interesses outros. 

Na luta contra a inflação, especifi-
camente, é muito cômodo chamar a 
atenção para as elevações de impostos 
"exagerados" ou os aumentos dos 
serviços públicos. É muito cômodo, 
por dois motivos. Diretamente, é uma 
forma de não falar nos altos lucros 
das empresas. Indiretamente, é uma 
forma de encobrir todas as distorções 
mais gerais, da política econômica, 
que estão beneficiando as empresas, 
ou faixas da população. Um exemplo 
claro? Foi considerado "escandalo-
so" o aumento de 80% no imposto 
predial da Guanabara para os imóveis 
da Barra da Tijuca - região para a 
qual, segundo os planos oficiais, o 
Rio deve crcsccr. Mas a Barra é um 
deserto. Vai abrigar somente constru-
ções dc alto luxo. Quando se reduz o 
imposto para a Barra, o listado tem 
que retirar dinheiro dc outro lado pa-
ra prosseguir o plano de urbanização. 
O outro lado pode ser, exatamente, 
os subúrbios dc população miserável, 
que deixam dc receber até mesmo os 
serviços mínimos a que teriam direito 
com base nos impostos que pagam ao 
Estado. 

O Presidente da República foi 
bem claro em sua mensagem de fim 
de ano à Nação: "o índice do custo 
de vida na Guanabara montou a 14 
por. cento" em 1972, e depois estabe-
leceu como meta "limitar em 12 por 
cento o aumento do custo de vida no 
ano vindouro". 

Menos claras foram as considera-
ções da imprensa ao comentar esses 
dados, afirmando que a "inflação" 
foi de 14 por cento, c será agora de 
12%. Custo de vida não é inflação. A 
inflação em 1972 foi de 15,7 por cen-
to, - e devidamente "dosada". 

Por quê? É simples. A Fundação 
Getúlio Vargas calcula, na verdade, 
três diferentes índices de preços: 

a) índice de custo de vida: mede 
os aumentos nos preços para o consu-
midor nas áreas de alimentação, ves-
tuário, habitação, artigos de residên-
cia, assistência à saúde e higiene, ser-
viços pessoais e serviços públicos. Tu-
do, para o consumidor comum. 

b) índices de preços no atacado: 
medem os aumentos nos preços dos 
bens de consumo duráveis (eletrodo-
mésticos, móveis, etc.) e não duráveis 
(alimentos, tecidos, artigos de limpe-
za, etc.), e dos bens de produção, isto 
é, utilizados na fabricação de outros, 
como matérias-primas, materiais dc 
construção, máquinas, veículos e 
equipamentos. Tudo, no atacado. 

c) índice de custo de construção, 
que mede a elevação dos materiais de 
construção e de mão-de-obra no se-
tor. 

Como é medida a inflação? Por 
um quarto índice, resultante da com-
binação desses três. O índice geral ctap 
preços é calculado multiplicando-se^^f-
custo de vida por 6 (peso 6, em lin-
guagem técnica); o índice de preços 
no atacado por 3 (peso 3), e o índice 
de construção por 1 (peso 1), soman-
do-se esses resultados e dividindo a 
soma por 10. Em 1972, esses índices 
subiram 14,0%, 15,9% e ^ ^ ( c o n s -
trução), respectivamente. O resultado 
foi um índice geral de preços - ou 
uma inflação - da ordem de 15,7 por 
cento, segundo a Fundação. 

Transbordament o 

A inflação teria sido maior, evi-
dentemente, se os aumentos "dosa-
dos" ou adiados para janeiro tivessem 
entrado em vigor cm dezembro. Mas, 
se a tática de retardar permitiu que o 
resultado de 1972 estivesse apenas 
0,7% acima dos 15% previstos, ela, ao 
mesmo tempo, prometia índices bas-
tante desconfortáveis para este come-
ço de ano, colocando em dúvida* a 
meta dos 12% — para o custo de vida 
- proposta pelo presidente. O proble-
ma da carne ilustra dramaticamente a 
situação. Na prática, a carne já estavq^v 
sendo cobrada a 8,00/9,00 cruzciro^Pj 
o quilo, mas acontece que a tabela - -
estabelecia preços entre 5,00/6,00 
cruzeiros. No calculo do custo de vi-
da a Fundação levou em conta os pre-
ços da tabela, e não os efetivamente 
cobrados ao consumidor. Quando a 
tabela, nos primeiros dias de janeiro, 
foi oficialmente declarada como mor-
ta, os preços que todo mundo fingia 
ignorar passaram a ter existência ofi-
cial - e, portanto, deveriam ser leva-
dos em conta pela Fundação, nos cál-
culos dos índices deste mês de janei-
ro, fazendo-os disparar, porque a car-
ne tem um grande peso na fórmula 
desses índices. 

As perspectivas para o começo de 
ano, assim, justificavam o corre-corre 
que se estabeleceu, com reuniões no 
Ministério da Fazenda de que partici-
param empresários, governadores e 
secretários da Fazenda. 

Quais as diretrizes anunciadas pa-
ra conter os preços? Elas são de dois 
tipos, basicamente: 

• Controle direto dos preços — 
sempre que determinado produto (a-
grícola ou industrial) subir em dema-
sia, o Governo poderá até mesmo de-
terminar sua importação, para produ-
zir uma baixa. Em se tratando de pro-
dutos que estão sendo exportados, as 
vendas ao exterior poderão ser difi-
cultadas, através dc simples proibi-
ção, ou outras medidas. 

• Controle direto dos custos - pre-
ponderantemente, pcnsa-sc em redu-
zir o custo do dinheiro, isto é, as ta-
xas de juros pagas pelas empresas ou, 
em última análise, pelo consumidor. 

Essas medidas são de fácil implan-
tação? Até que ponto elas não se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> 



e aqui fui notificado de que não con-
sideravam eles oportuna a imediata 
convocação do Congresso e o restabe-
lecimento projetado do regime demo-
crático, pelo que durante a doença do 
presidente Costa e Silva eles assumi-
riam o governo. Não se dando o cum-
primento ao dispositivo constitucio-
nal que atribui ao vice-presidente a 
substituição do Presidente da Repú-
blica. Disseram os ministros militares 
naquela ocasião que, certos de que eu 
iria cumprir o acertado com o Presi-
dente Costa e Silva, entendiam que a 
segurança nacional sofreria riscós e 
poderia vir a ser sacrificada. Por esse 
motivo, a Junta assumiu o governo, 
promulgando novo Ato Institucional, 
promoveu modificações profundas no 
texto do projeto da emenda constitu-
cional que já estava preparado, pro-
mulgando em 17 de outubro de 1969 
a Emenda Constitucional N.°l e de-
clarando extintos os mandatos do 
Presidente e Vice-Presidente da Repú-
blica, que iriam até 1971". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este ano o 32 partido? xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA
OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cx-vice-prcsidcnte Pedro Aleixo 

promete que em 1973 o Brasil 
terá um terceiro partido político con-
correndo com a Arena e o MDB. Ele 
confia que até agosto - prazo limite 
dado pela nova lei eleitoral - o Parti-
do Democrático Republicano, PDR, 
comprirá as formalidades legais é es-
tará se preparando para disputar as 
eleições de 1974. 

Em entrevista a Julio Cesar Mon-
tenegro, de OPINIÃO, na semana pas-
sada, faloq sobre o nov« partido. 

O - Por que o senhor considera 
necessária a tormaçao do terceiro Par-
tido? 

PA É facilmente demonstrável 
que as duas organizações partidárias 
que aí estão, a ARENA e o MDB fo-
ram expedientes provisórios utiliza-
dos para que se pudesse fazer funcio-
nar o Poder Legislativo em suas diver-
sas casas, depois que todos os parti-
dos políticos existentes no país tive-
ram sua dissolução decretada pelo 
AI-2 de outubro de 1965. De meras 
organizações provisórias, acabaram 
sendo convertidos cm permanentes, 
mediante simples atos complementa-
res. Em verdade, ninguém contestaria 
que são artificiais as entidades parti-
dárias existentes e que se não for per-
mitida a criação de novos partidos 
acabaríamos tendo nem mesmo o 
precário bi-partidarfcmo que aí está, 
no qual os papéis de situacionismo e 
de oposicionismo são distriduídos ou 
impostos de cima, num autêntico mo-
no-partidarismo, sem que se permita 
ao eleitor qualquer espécie de opção. 

O - Já que os eleitores também 
não foram convocados para contri-
buir com suas idéias para o programa 

^ d o PDR, não lhe parece que o tercei-
V. To partido também seria imposto "de 

cima para baixo"? 
PA - A publicação do manifesto 

c do programa do PDR é feita em 
obedicncia a dispositivos da lei orgâ-
nica dos partidos. Mas neles está es-
crito que tão logo seja feito o registro 
no Supremo Tribunal Eleitoral, todos 
os filiados serão ouvidos para que se 
estabeleça em definitivo o programa a 
ser cumprido e sejam indicados os ro-
teiros e os recursos de execução. 

O — Por que não ouviu antes os 
interessados? 

PA - Porque qualquer mudança 
só pode ser feita nos estatutos depois 
do partido registrado. E para regis-
trá-lo há muitas dificuldades a vencer,-
principalmente depois das modifica-
ções feitas na lei pelo Ministro Alfre-
do Buzaid, exatamente com essa fina-
lidade. 

O - Existe desinteresse político 
que dificulta a organização de um no-
vo partido? 

PA - O desinteresse atual é o 
mesmo que observamos no período 
da ditadura de Getúlio. Mas isso não 
impede que preguemos novas idéias, 

j l . como aliás também fiamos naquela 
época. 

O — Qual a camada social na qual 
o PDR tem encontrado mais recepti-
vidade? 

PA - Não sei. Só depois de orga-

Confiante nas 
assinaturas que vem 

conseguindo em Minas 
para a criação de um 

novo partido 
Pedro Aleixo fala 
como será o PDR. 

nizado é que saberemos onde encon-
tramos maior apoio. Muitas vezes a 
pessoa assina a lista de adesão ao 
PDR apenas porque estou à frente de-
le. Afinal ninguém vive o dia-a-dia 
com o pão do civismo. 

O - Justamente porque o pão que 
alimenta o diaa-'ia tem que ser com-
prado, não daria popularidade ao 
PDR o apoio a reivindicações como o 
aumento de salários, por exemplo? 

PA - Não se pode empregar o 
partido em teses como essas que são 
demagógicas. Amanhã poderemos es-
tar no poder e ver que a solução não 
é o aumento dos salários. Alias, sem-
pre que os salários aumentam, os pre-
ços também sobem. Além disso, há 
uma técnica dc atuação comunista 
de, através dc constantes aumentos 
de salários, tornar impossível a exis-
tência dos empregadores. 

0 - 0 PDR dedicará seus esforços 
principalmente aos problemas de li-
berdades civis? 

PA - A verdade é que os proble-
mas económicos têm sido equaciona-
dos. Bem ou mal, a reforma agrária 

está sendo feita. Quando nós nos pro-
pomos a defender a tradição demo-
crática brasileira, o que fazemos é o 
mesmo que o movimento dc 64 se 
propôs a fazer, impedindo a implan-
tação no Brasil de uma democracia 
socialista, com a supressão das liber-
dades públicas, que era planejada em 
Palácio. 

0 - 0 senhor ouviu o último dis-
curso do presidente Médici? 

PA - Teve alguma coisa diferente 
dos anteriores? 

O — Bem, o presidente pratica-
mente não falou em política. A cria-
ção de um novo partido implica num 
debate político que não é, pelo me-
nos, desejado no momento. Como es-
pera vencer esta dificuldade? 

PA - Quando estou dominado 
por uma convicção não devo me guiar 
pela possibilidade de êxito. O que in-
teressa é saber se as idéias são ou não 
justas, defensáveis. Pense na resposta 
que receberia um repórter que na 
época do Brasil-colônia fosse pergun-
tar aos patriotas se, face ao poderio 
de D. João VI ou Pedro I, valeria a 
pena lutar pela Independência. 

O - Certo, mas quando, para con-
tinuar com o paralelo, José Bonifácio 
defendia a Independência, ele tam-
bém a preparava através de contatos 
com personalidades poderosas que 
procurava influenciar. Enfim, ele agia 
como o político que o senhor tam-
bém é. 

PA - Sei onde você quer chegar. 
É claro que eu também sou político, 
mas não seria tático no momento fa-
zer o que José Bonifácio não fez: di-
zer quem eram os simpatizantes da 
causa que defendia. 

O homem que não foi presidente zxvutsrponmlihgfedcbaVUTSQPONMLJIHFEDCBA

O advogado mineiro de 71 anos, 
Pedro Aleixo disputa eleições 

desde os 26 anos de idade. Desta lon-
ga vida politica, boa parte foi passada 
na oposição, primeiro à República 
Velha, depois ao Estado Novo de Ge-
túlio Vargas. Como um dos organiza-
dores da extinta União Democrática 
Nacional, UDN, participou de gran-
des batalhas parlamentares em que 
leis, decretos e projetos eram habil-
mente esgrimidos. 

Uma das passagens importantes de 
sua vida foi quando, escolhido vice-
presidente do Marechal Costa e Silva, 
deveria assumir a presidência devido a 
doença que afastou o Marechal. Co-
mo isso não se deu, é o que conta a 
seguir. 

"Quando em 1968 aumentou a 
contestação ao governo Costa e Silva 
e o Congresso rejeitou a licença para 
processar o deputado Mareio Moreira 
Alves, foi resolvida a decretação do 
Ato Institucional n.° 5, A1-5, em vir-

tude do qual pôde ser suspenso o fun-
cionamento do Congresso e foram de-
claradas suspensas as garantias tradi-
cionais de vitaliciedade, inamovibili-
dade e irredutibilidade dos vencimen-
tos do Poder Judiciário. Como tam-
bém foi abolida a garantia de "ha-
beas-corpus" para quantos fossem de-
tidos sob a suspeita de autoria de cri-
mes contra a ordem política, a segu-
rança nacional e a ordem econômica. 
Além de ser impedida a livre manifes-
tação de pensamento pela imprensa 
ou por qualquer outro meio. Confor-
me se tornou público depois, na reu-
nião do Conselho de Segurança Nacio-
nal de 13 de dezembro de 1968 eu me 
manifestei radicalmente contrário à 
promulgação do AI-5, que então con-
siderei não como a institucionalização 
da Revolução que impediu a implanta-
ção de um regime de natureza comu-
nista entre nós, mas sim como a insti-
tucionalização da própria ditadura. 
Algum tempo depois. precisamente 
em maio de 69, o presidente Costa e 

Silva me deu a incumbência de rever a 
Constituição de 67 e criar condições 
legais para a convocação do próprio 
Congresso Nacional, que como se viu, 
entrara em recesso desde 13112168. 
Para o desempenho da incumbência do 
presidente Costa e Silva, fui autoriza-
do a ouvir vários mestres de Direito 
Constitucional e recebi sugestões de 
numerosos setores dos ministérios e da 
administração pública do país. Afinal, 
depois de alguns meses de disputa, de 
debatido um ante-projeto por uma co-
missão convocada e presidida pelo 
próprio Presidente da República, dei 
redação final à emenda constitucional 
que receberia o n.° 1. Estava o traba-
lho pronto e devidamente assentado 
que a emenda seria promulgada em 
princípio de setembro de 69 e logo 
em seguida seria convocado o Congres-
so Nacional, quando adoeceu grave-
mente o presidente Costa e Silva em 
Brasília, sendo trazido para o Rio. En-
tão, a chamado dos ministros milita-
res, vim de Brasília para a Guanabara 

continuação da página 4 

chocam com toda a política econômi-
ca adotada até hoje? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Essas Cont radições 

Outubro de 1970. O ministro Del-
fim Netto explicava, ao Jornal do 
Brasil (19/10/70), a inflação daquele 
ano: "suprimida a alta dos preços da 
carne, a inflação este ano não teria 
passado ainda dos 13,8%. O Governo, 
entretanto, preferiu a verdade dos 
preços como forma de estimular in-
vestimentos, que resultarão em au-
mento futuro da produção e custos 
mais baixos". Explicava o Ministro, 
então, que a liberação dos preços da 
carne era uma forma de aumentar os 
lucros da pecuária, aumentando o in-
teresse dos empresários (inclusive es-
trangeiros) por ela, atraindo investi-
mentos para o setor, levando ao au-
mento futuro da produção. Não ape-
nas para atender ao mercado interno: 
o Brasil estava de olho no mercado 
externo, nas exportações, dentro do 
modelo voltado para o exterior, que 
então começava a ser implantado. 

É esse modelo que torna, hoje, as 
coisas mais difíceis. Para vários pro-
dutos agrícolas, os preços mundiais 
dispararam nos últimos anos. E, con-

forme explicava na mesma entrevista 
o Ministro Delfim Netto, "acontece 
que nós ligamos o Brasil ao mundo, 
através do comércio exterior, e por 
isso os preços internos estão buscan-
do se ajustar aos preços internacio-
nais. Além da carne, os casos do algo-
dão e do milho são exemplos nítidos 
disso". Em outras palavras, a carne, e 
outros produtos com possibilidades 
de exportação, passaram a ter seus 
preços, no mercado interno, determi-
nados pelo mercado internacional. É 
simples entender: um frigorífico que 
vende ao exterior se dispõe apagar, 
hipoteticamente, um preço 100 pelo 
boi para abate. As'cotações da carne 
sobem 50% no mercado mundial. O 
frigorífico se dispõe a pagar 150 pelo 
boi. Mesmo que a carne destinada à 
exportação seja apenas uma parcela 
da produção total, é evidente que o 
pecuarista vai "segurar" o gado, para 
tentar vender ao frigorífico exporta-
dor. Para os frigoríficos não-exporta-
dores, que só vendem no mercado in-
terno, começa a haver escassez do 
produto — a menos que eles se dispo-
nham a pagar o mesmo preço do fri-
gorífico exportador, o que, afinal, 
acaba ocorrendo. Está fechado o 
círculo. O consumidor brasileiro, de 
magra renda, vai pagar pela carne o 
mesmo que é cobrado no mercado 

mundial. 
Aparentemente, a solução é sim-

ples: cortar as exportações dos produ-
tos, agrícolas ou industriais, que es-
tão tendo seus preços "puxados" pe-
las cotações internacionais. Acreditar 
na simplicidade desse esquema é es-
quecer que, em economia, não exis-
tem dados isolados. É esquecer que o 
Brasil adotou um modelo de desen-
volvimento voltado para o exterior, 
dependente do exterior. Para atender 
à sua colossal dívida externa, o país 
precisa dc divisas. Para atender ao 
desmedido crescimento de suas im-
portações, o país amarrou-se à neces-
sidade dc divisas. Como deixar de ex-
portar, a esta altura? 

Um beco sem saída? Calma. Há 
sempre novos "instrumentos" à mão, 
em termos de política econômica. No 
ano passado, mesmo, o Brasil expor-
tou arroz. O Governo comprou a 100 
do produtor, e vendeu a 80 ao consu-
midor do exterior - subsidiou-o, em 
resumo. No ano passado, o Brasil im-
portou arroz. Comprou a 100, no ex-
terior, para colocá-lo a 80, no merca-
do interno. Prejuízo na ida, prejuízo 
na volta. O mundo continou a girar, 
as estatísticas continuaram a estou-
rar, ninguém perdeu. Aparentemente. 
Os 20 de prejuízo na ida, os 20 de 
prejuízo na volta, foram pagos pelo 

país. Ou, melhor, pela parcela da po-
pulação privada de serviços que esse 
dinheiro poderia suprir. A "flexibili-
dade" na política econômica significa 
conseguir mantê-la ao longo do tem-
po — mas é sinônimo, também, de 
custo social invisível. Dc espera maior 
pelos "frutos do desenvolvimento". 

Agora,  o Concret o 

Custo social, custo invisível, são 
conceitos que não têm sido levados 
em conta ate o momento, no Brasil. 
Sob esse aspecto, por isso, é grande a 
margem de manobra existente na luta 
contra a inflação. Onde então, con-
cretamente, podem surgir problemas 
mais sérios para a aplicação da nova 
estratégia contra a alta de preços? 

De um ponto de vista global, fica 
terrivelmente evidente a dependência 
do país em relação ao mercado inter-
nacional - de dinheiro. O Brasil, de 
dois anos para cá, está importando 
mais do que exporta. Quando se diz 
que há saldo no balanço de pagamen-
tos, isso significa que tem conseguido 
empréstimos em volume suficiente 
para cobrir esse deficit, c, ainda, pa-
gar os juros e amortizações de em-
préstimos anteriores. Mas, também, 
esses novos empréstimos terão que 
ser pagos - bem como seus juros, ou, 

cm outras palavras, é preciso novos 
empréstimos para isso. 

Ora, as empresas que funcionam 
no Brasil têm conseguido torrentes de 
empréstimos no exterior porque há 
excesso de dólares no mundo, em pri-
meiro lugar (o que, atenção, pode vir 
a mudar). E, cm segundo lugar, por-
que podiam estabelecer seus preços li-
vremente, realizar seus lucros livre-
mente - altos bastante para pagar ju-
ros e amortizar empréstimos de curto 
prazo. Essa característica da política 
dos últimos anos (endividamento in-
terno c externo das empresas) passa a 
ser colocada em cheque quando se 
cogita de contenção de preços - e, 
por extensão, dc contenção dc lucros, 
ou mesmo da ocorrência de prejuí-
zos como os que atingiram as side-
rúrgicas. 

Invertendo o raciocínio, e para 
não perder a deixa: as dificuldades 
atuais da luta contra a inflação estão 
apenas vindo à luz. Elas já existiam, 
subjacentes. A alta dc preços tem, en-
tre suas causas, duas diretrizes funda-
mentais da atual política econômica: 
a ênfase à exportação e ao endivida-
mento. Em outras palavras, a "aber-
tura para o exterior". Diretrizes pelas 
quais o país vem alimentando a infla-
ção e pagando um preço, sem que as 
estatísticas o revelem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_ 



EUA crit icam o Brasil? 
AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

legando razões de "justiça so-
cial", os Estados Unidos e os 

países escandinavos abstiveram-se nu-
ma votação realizada em dezembro 
passado no Banco Mundial, quando 
da aprovação de um empréstimo de 
26 milhões de dólares solicitado pelo 
Brasil ao Banco. 

A revelação foi feita pelo jornal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Washington Po st, que destacou que a 
"objeção norte-americana devera ter 
um grande impacto na América Lati-
na porque o regime militar do Brasil é 
considerado, de certa forma, o favori-
to do governo do presidente Nixon". 

Quinta-feira da semana passada, o 
embaixador do Brasil nos Estados 
Unidos, Araujo Castro, encontrou-se 
com o subsecretário adjunto dos 
EUA para assuntos interamericanos, 
Charles Meyer, em Washington, para 
discutir a abstenção norte-americana. 

O empréstimo - destinado a um 
plano de desenvolvimento agrícola 
que beneficiará 700 fazendeiros de 7 
estados brasileiros - acabou sendo 
aprovado, uma vez que a simples 
abstenção não funciona como um ve-
to. Mas na hora da votação, o delega-
do norte-americano, Robert Wiecz-
erowski, "expressou que era inconsis-
tente a atitude de exortar os países 
em desenvolvimento para que aumen-
tem a renda das classes menos despro-
vidas dando um crédito aos ricos fa-
zendeiros". Talvez o delegado dos Es-
tados Unidos quisesse referir-se a uma 
advertência feita em abril do ano pas-
sado pelo atual presidente do Banco 
Mundial, Robert McNamara. Naquela 
época, ao discursar na abertura da III 
Conferência das Nações Unidas para 
o Comércio e o Desenvolvimento, 
realizada em Santiago do Chile, 
McNamara, referindo-se à má distri-
buição da renda nos países em desen-
volvimento, afirmara: "na última dé-
cada. o produto nacional bruto per 
capita do Brasil cresceu, em termos 

Embora julgasse que 
o empréstimo a 
pecuaristas do 
Brasil não era 

"justiça social", 
o governo dos EUA 

não quis vetá-lo 

reais, a uma taxa de 2,5% ao ano, mas 
a parcela da renda nacional recebida 
pelos 407- mais pobres da população 
caiu de 10%, em 1960, para 8% em 
1970, enquanto que a parcela dos 5% 
mais ricos aumentou de 29% para 
38% no mesmo período. Em termos 
de PNB, o país estéve bem. Os muitos 
ricos estiveram bem. Mas durante a 
década, os 40% mais pobres da popu-
lação praticamente não foram benefi-
ciados . Além de citar o caso do 
Brasil, McNamara também fez críti-
cas ao México e à índia, países em 
que o desenvolvimento não vem be-
neficiando a maioria da população, 
que continua na miséria. 

Entretanto, aqueles que espera-
vam que no discurso do presidente do 
Banco Mundial seria seguido de uma 
modificação na sua política de con-
cessões de crédito, tiveram uma gran-
de <lecepção. Em setembro de 71, du-
rante a reunião anual do Fundo Mo-
netário Internacional - FMI - e do 
Banco Mundial, o delegado chileno, 
Alfonso Inostroza, acusou o banco de 
negar sistematicamente créditos ao 
governo do presidente Salvador 
Allende, cuja política econômica não 
pode ser qualificada de "concentra-
dora da renda". O delegado do Chile 
declarou que o Banco Mundial na 
prática atuou como um instrumento 

da política dos Estados Unidos, de-
pois que o governo do Chile recusou-
se a pagar a indenização à empresa 
norte-americana Kenecott Branden 
Corporation, pela desapropriação da 
mina de cobre de "El Tenientc". 

Será que a recente posição dos Es-
tados Unidos, abstendo-se de dar sua 
aprovação a um pedido de emprésti-
mo feito pelo Brasil, por motivos de 
"justiça social", revela alguma ten-
dência de modificação em sua atitude 
tradicional? Parece pouco provável. 
Nos resultados apresentados pelo BID 
para o ano de 72, o Brasil se coloca 
como o país mais beneficiado - rece-
beu cerca de 213 milhões de dólares 
de empréstimos. No mesmo período, 
o BID não registrou nenhum emprés-
timo ao Chile - o que parece confir-
mar as acusações levantadas pelo go-
verno chileno. O Brasil também é 
atualmente o maior cliente do Banco 
Mundial, tendo ultrapassado a índia, 
que até pouco tempo mantinha esta 
posição. E recentemente, o presiden-
te do Banco de Importação e Expor-
tação dos Estados Unidos — 
EXIMBANK - controlado pelo go-
verno dos Estados Unidos, declarou 
que a instituição concentraria seus es-
forços de financiamento no Brasil, 
durante o ano de 1973. O que parece 
indicar que, apesar de algumas atitu-
des isoladas, os Estados Unidos não 
renunciarão à sua tradicional política 
de utilizar seu poder e influência jun-
to às instituições internacionais e bi-
laterais de crédito, para apoiar aque-
les países que ele considera estarem 
aplicando uma política econômica 
condizente com seus interesses. Na 
verdade, as razões de "justiça social" 
estão longe de funcionar como crité-
rio a ser empregado entre os países 
desenvolvidos e os organismos inter-
nacionais, de um lado, e os países 
subdesenvolvidos, de outro. (Marcos 
Gomes) 

Orei do varejo 
e suas 25 éguas 

Os copos em alta sociedade 
A elite mineira 
quebrou 2 mil 

copos no reveillon zxvutsrponmlihgfedcbaVUTSQPONMLJIHFEDCBA

A saída providencial do governa-
dor Rondon Pacheco do aristo-

crático Automóvel Clube de Belo Ho-
rizonte, pouco antes das três horas da 
madrugada do dia 1.° de janeiro, evi-
tou que ele fosse atingido por uma 
das dezenas de cadeiras, mesas ou co-
pos que voaram por toda a boate e o 
salão momentos depois da sua retira-
da. Envolvendo mais de S00 pessoas, 
a briga foi das mais violentas já vistas 
em qualquer clube, de fazer inveja à 
mais ruidosa zona boémia do pais. Só 
meia hora depois, com a intervenção 
de forte contingente policial auxilia-
do por muitos investigadores, é que a 
briga acalmou, deixando muitas se-
nhoras elegantes desmaiadas pelas es-
cadarias e a boate bastante danifica-
da Mais sorte ainda que o governador 
teve o chefe do Serviço Nacional de 

Informações em Minas, Sr. Gilberto 
Pessoa, que, sentado numa mesa pró-
xima ao local onde a luta era mais 
intensa, por pouco não foi atingido 
por cadeiras atiradas em sua direção. 

Antes de a briga começar, quase 
toda a sociedade mineira se espremia 
no Automóvel Clube, o mais fechado 
da cidade - no "Salão Dourado", co-
mo é conhecido devido às suas cadei-
ras amarelas já gastas e desbotadas, 
ou na boate, onde a decoração verme-
lha escura, já superada e fora de mo-
da, lembra os conhecidos cabarés da 
Urca. Cansado de tanto pular e um 
pouco bêbado, o filho do banqueiro 
Vicente Araújo, o rapaz Silvio Araú-

jo, 24 anos, decidiu esfriar a boate 
jogando cerveja sobre todos os que 
passavam à sua frente. Irritadíssimo 
porque levou um banho, o filho do 
construtor Paulo Simone, Fabio Si-
mone, resolveu tirar satisfações com 
o inconveniente sócio e levou o pri-
meiro soco da noite. Instantes depois, 
quando a orquestra parou de tocar, 

eram copos voando por todos os la-
dos, cadeiras e mesas quebrando so-
bre cabeças, mulheres histéricas gri-
tando inutilmente e outras caindo de 
pernas para o ar. Diversos filhos de 
prósperos comerciantes aproveitaram 
a confusão para roubar garrafas de 
whisky pela metade. E não foram 
poucas as mulheres que perderam 
bolsas e até valiosos brilhantes duran-
te a desordem. 

No dia seguinte, os jornais quase 
nada noticiaram sobre o grande vexa-
me. Para o colunista Paulo Sergio, do 
Diário de Minas, o baile foi o mais 
animado da cidade - mas não acres-
centou à nota o seu característico 
"Oh dor". Apurou-se que 10 cadei-
ras, 5 mesas e aproximadamente 
2.000 copos foram quebrados. Mas 
para o médico Manuel Luis Martins 
Vieira, diretor social do Automóvel 
Clube, o prejuízo moral foi o maior 
de todos. De fato, pois pela primeira 
vez desde sua fundação, a polícia en-
trou no luxuoso clube. 

LEIA E ASSINE 

OPINIÃO 

Benzion Levy, uma 
das maiores 

fortunas de Minas, 
resolveu incrementar 

o turfe. Para isso, 
teria contrabandeado 

algumas éguas. 

Dono da maior rede de lojas de 
Minas Gerais e uma das maiores 

do país, a Embrava; dono do maior 
supermercado minei o Embravão; 
dono da autofinancL iora SPI; tendo 
arrojados planos para entrar na cons-
trução civil e para levar o Haras MG à 
condição de o maior do Brasil, o to-
do-poderoso Benzion Levy, o "Rei 
do Varejo" de Belo Horizonte, dono 
de 60% do comércio da cidade, está 
sendo processado como contrabandis-
ta de éguas. 

Foi numa noite chuvosa, no dia 
11 de outubro do ano passado, que o 
maior avião já visto em Belo Horizon-
te, o superjato DC8 CL 44-6 da Cana-
diar, procedente de Montevidéu, pou-
sou no aeroporto da Pampulha, tra-
zendo 25 éguas uruguaias e argenti-
nas. O próprio Benzion Levy deslo-
cou-se até o aeroporto, para coman-
dar pessoalmente a "operação" c logo 
ficou eufórico: em pleno vôo, já no 
território brasileiro, duas éguas ha-
viam parido dois potros. Minutos de-
pois, sem o pagamento dos tributos 
devidos, desacompanhados de qual-
quer documentação comprovatória 
do desembarque e também sem a pre-
sença obrigatoria de um fiscal do Mi-
nistério da Fazenda, já que o órgão 
foi devidamente ignorado, os 27 ani-
mais foram encaminhados para a es-
tância do sr. Benzion Levy, o moder-
no Haras Minas Gerais, no pequeno 
município de Vianápolis, distante 
menos de 30 km da capital. No dia 
seguinte, os jornais exultaram: "Fi-
nalmente o turfe mineiro poderá ser 
incluído na categoria internacional". 

Entretanto, um zeloso fiscal da 
Receita Federal e atento leitor de jor-
nais, sr. Antônio Hélio R. de Castro, 
percebendo a manobra, denunciou o 
contrabando. E Benzion abandonou 
o seu luxuoso escritório do último 
andar da maior das 27 lojas de sua 
rede, a antiga Guanabara, e, em Con-
tagem, na Inspeíoria da Receita Fede-
ral, tentou demover os funcionários 
do auto de infração, mas eles, apesar 
de certas ofertas, mantiveram-se irre-
dutíveis. 

A 9 de novembro, o Haras Minas 

Gerais recebia um auto de infração, o 
208-72, falando em multa sobre 
130% do valor da mercadoria, equiva-
lentes a CrS 143.326,69, fora o paga-
mento do imposto em si, de 37%, no 
prazo de 30 dias, não cumprido o 
qual a pena seria convertida em "pe-
na de perda". Para não perder a posse 
das éguas, Benzion assinou no mesmo 
dia o termo de "fiel depositário". 
Através do escritório de advogados A. 
Moreira, recorreu à Justiça Federal, 
com a interessante tese de que "não 
houve contrabando". 

As precauções do sr. Benzion Le-
vy agpra são para que a notícia não 
seja divulgada pela imprensa. E, em 
seu escritório decorado com posters 
de cavalos de corrida, Benzion expli-
ca: "Nós apenas esquecemos de con-
vidar o fiscal para assistir ao desem-
barque dos cavalos. No mais, foi tudo 
legal". Assim, como o fiscal não apa-
receu no aeroporto, Benzion também 
esqueceu de pagar os 37% sobre o va-
lor das éguas. 

O processo está há quase dois me-
ses na Delegacia Federal. Segundo um 
funcionário do escritório A. Moreira, 
o j .lgamcnto já ocorreu, o resultado 
deverá ser divulgado "nos próximos 
dias". Isento de pagar a multa de Cr$ 
143.326,69, Benzion ficaria obrigado 
apenas a pagar o imposto. Indepen-
tende do resultado, o processo será 
encaminhado posteriormente ao IV 
Conselho Contribuinte, no Rio, para 
novo julgamento. 

Contudo, mesmo que tenha de de- ^ 
sembolsar mais de CrS 150 mil refe- € 
rentes á multa e ao imposto não reco-
lhido, o "Rei do Varejo" foi, incon-
testavelmente, o grande vencedor des-
ta batalha com a Justiça. A multa de 
Cr$ 143.326,69 foi calculada sobre o 
valor da mercadoria fixado na nota 
de compra. Segundo os recibos, as 
éguas custaram pouco mais de CrS 
130 mil, ou seja, cada uma custou 
aproximadamente CrS 5 mil. Aos 
amigos mais íntimos, como o secretá-
rio do Conselho de Corridas do Hipó-
dromo Serra Verde, sr. José Adílson 
Vieira, o sr. Benzion afirma que cada 
égua custou aproximadamente CrS 
40 mil, o que totaliza Cr$ 1 milhão 
para as 25. Assim, sc a multa fosse 
calculada sobre o valor real da merca-
doria, Benzion teria de desembolsar 
CrS 1.300 mil e mais CrS 370 mil de 
imposto. 

No entanto, as éguas internacio-
nais de puro-sangue, compradas de 
tão longe e que deram tanto trabalho 
à Receita Federal e ao seu importa-
dor, custaram oficialmente pouco 
mais que qualquer pangaré vendido 
no interior mineiro. (Teodomiro Bra-
ga) zxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXVUTSRQPONMLIHGEDCBA

Mo rte  de  jo r n a l i s ta 
Os órgãos de segurança divulga-

ram um comunicado oficial, na 
quinta-feira da semana passada, infor-
mando sobre o "estouro", em São 
Paulo, de um "aparelho de imprensa" 
do Partido Comunista do Brasil e so-
bre a morte do jornalista Carlos Nico-
lau Danielli: "no dia 28 de dezembro 
findo, foi efetuada a prisão, por agen-
tes dos órgãos responsáveis pela segu-
rança interna, dc Carlos Nicolau Da-
nielli ("Antonio"), elemento de dire-
ção do Partido Comunista do Brasil -
o PC do B, da linha "chinesa", que 
forneceu informações permitindo a 
prisão de outros elementos". Ainda 
de acordo com as autoridades poli-
ciais, "por volta das 17 horas do dia 
30 de dezembro, Carlos Danielli foi 
conduzido, em diligência, à avenida 
Engenheiro Armando de Arruda Pe-
reira, proximidades da rua Cedros, lo-
cal esse em que o subversivo preso 
teria encontro, naquele horário, com 
elemento dc direção do PC do B. Na 
hora aprazada, um carro dc marca 
volkswagcn, de cor branca, placa 
CN-1006, passou vagarosamente pelo 
local c estacionou cerca dc 10 metros 
à frente. Ato contínuo, Carlos Nico-
lau Danielli correu em direção ao ci-
tado veículo, tentando empreender 
fuga, e, ao mesmo tempo, alertando 
os dois ocupantes do volks, que reco-
nheceu como sendo seus companhei-
ros, os quais abriram fogo contra os 
elementos dos órgãos de segurança, 
estabclcccndo-sc intenso tiroteio, do 
qual saiu mortalmente ferido Carlos 

Danielli ("Antonio"). Sempre atiran-
do, os ocupantes do volkswagen bran-
co empreenderam fuga, ficando Car-
los Danielli à mercê de sua própria 
sorte. A caminho do hospital para on-
de era conduzido, Danielli, não su-
portando os ferimentos, veio a fale-
cer". 

As circunstâncias dessa morte são 
semelhantes às notificadas pela polí-
cia no fim do ano passado: no dia 30 
de outubro, em São Paulo, os órgãos 
policiais informavam que Antonio 
Benetazzo, preso dois dias antes, fora 
levado a um "ponto de encontro" na 
rua João Bocmcr, no bairro do Brás, 
e "ao tentar fugir, foi atropelado por 
um caminhão, morrendo no local". 
No dia 10 dc novembro, as autorida-
des policiais do Rio comunicavam 
que ao ser levada para o "aparelho" 
de um seu companhiero, no Meier, 
Aurora Maria do Nascimento Furtado 
"saiu correndo e gritando em direção 
a um volks que estava estacionado 
nas proximidades, havendo em segui-
da intenso tiroteio entre agentes c os 
ocupantes do carro, depois do qual 
Aurora agonizava na rua". Em nota 
distribuída dia 5/01/73 os órgãos de 
segurança informaram ainda a morte 
no dia 20/12/72 dc Lincoln Cordeiro 
Oeste c Luis Ghilardini, que haviam 
sido presos no Rio a 20 de novembro. 
A morte dc mais estes dois é descrita 
como tendo sc dado em circunstân-
cias semelhantes às três outras citadas 
acima. (Genilson Cezar) 



CzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
omo nas ofertas de liquidação, 
uma faculdade do interior de 

São Paulo acena com inscrição gratui-
ta em seus vestibulares para quem 
conseguir arrebanhar mais cinco fre-
gueses. Outra, na Capital, contrata os 
serviços de Jean Manzon para um lon-
go e, como dc costume, chatíssimo 
filme promocional. É possível que, 
muito oreve, a concorrência entre Fa-
culdades torne o ensino superior bra-
sileiro um cliente tão fiel das agências 
de publicidade quanto as pastas de 
dente ou os desodorantes. Segundo 
cálculos do Ministério da Educação 
690 mil estudantes frequentaram, em 
1972, as 65 universidades e mais de 
seiscentas escolas isoladas existentes 
no Brasil - o que significa um au-
mento de 300% no total de matrícu-
las em relação a 1967 e de 200% em 
relação a 1969. A julgar pelos mais 
recentes pronunciamentos oficiais, 
são três as mais importantes conse-
qüências já palpáveis no "boom" uni-
versitário: 

1) Em primeiro lugar, ele vem 
provocando uma democratização da 
oferta de vagas, diante da multiplica-
ção das oportunidades para as »..asses 
mais baixas; 

2) Em segundo lugar, o crescimen-
to, a princípio desordenado, já está 
sob controle, e sepue a política de 
prioridade para as areas de Educação, 
Saúde e Tecnologia; 

3) E, por fim, numa espécie de 
humilde constrangimento, diante do 
próprio espetáculo pirotécnico, subli-
nha-se a preocupação cada vez maior 
com o declínio na qualidade do ensi-
no 

A educação pirotécnica 
A universidade abre afinal suas 

portas para todos? O crescimento 
deixou de ser caótico? 

É preciso saber qual a participa-
ção da iniciativa privada no aumento 
de vagas tão ruidosamente festejado. 
As estatísticas que mostram a dife-
rença entre o número de vagas ofere-
cidas pelas faculdades particulares e 
do governo não parecem despertar o 
interesse das autoridades e permane-
cem esquecidas. Nos últimos anos as 
escolas superiores particulares cfçsce-
ram vertiginosamente. Em sete anos 
- de 1965 até o ano passado - surgi-
ram no país 13 universidades particu-
lares (somando-se às onze anteriores) 
contra onze públicas. Estes números, 
contudo, dizem pouco. A exata di-
mensão do papel da iniciativa privada 
na expansão de vagas deve ser medida 
através da inflação de novas escolas 
isoladas, (73 novos estabelecimentos 
foram autorizados a funcionar duran-
te o ano letivo de 1971 pelo Conse-
lho Federal de Educação, contra 8 
autorizações em 1962). ^ 

Por outro lado, o aumento de va-
gas nas universidades públicas é pou-
co significativo diante das generosas 
ofertas da área privada. No Rio Gran-
de do Sul, por exemplo, a Universida-
de Federal anunciou a abertura de 
180 novas vagas nos últimos vestibu-
lares. Na mesma época a modestíssi-
ma Faculdade Portoalegrense de Filo-

A SEMANA 

Pol í t ica: pudicas 
a lusões a l iberdade 

Nem os observadores políticos 

mais perspicazes conseguiram 
descobrir nas entrelinhas do discurso 
de fim de ano do presidente Médici 
qualquer alusão a uma possível aber-
tura política cm 1973. Mas, mesmo 
sem o endosso do governo, o restabe-
lecimento dc liberdades políticas vol-
tou a aparecer na semana passada em 
alguns pronunciamentos importantes. 

No almoço promovido terça-feira 
pelo Clube dos Repórteres Políticos 
do Rio para homenagear o jornalista 
Carlos Castello Branco - colunista 
político do Jornal do Brasil - o ex-
Chanceler e ex-senador Afonso Ari-
nos, um dos convidados de honra, de-
clarou que o crescimento econômico 
do país "propicia as condições para a 
reabertura política, na qual seriam as-
segurados todos os direitos indivi-
duais". As palavras do ex-senador não 
devem ser tomadas ao pé da letra. Ele 
propôs o restabelecimento do que 
chama dc "democracia estatizante", 
conciliando habilidosamente dois 
conceitos conflitantes, e não conside-
rou que o restabelecimento do ha-
beas-corpus seja fundamental para a 
normalização da vida institucional do 
país. No dia seguinte o líder da oposi-
ção no Senado, senador Nelson Car-
neiro, criticava ferozmente Afonso 
Arinos dizendo que "o habeas-corpus 
representa a primeira conquista no 
sentido da plenitude democrática". 

Um outro pronunciamento foi fei-
to quarta-feira quando o Tribunal de 
Contas da Guanabara homenageou o 
Superior Tribunal Militar, que está de 
mudança para Brasília. Saudando os 
ministros militares, o ministro Ivã 
Lins defendeu o restabelecimento de 
"prerrogativas consideradas indispen-
sáveis ao sereno e imparcial exercício 
das altas funções da Justiça" e fez co-
piosos elogios ao STM misturando ci-
tações do recente discurso do minis-
tro Aliomar Baleeiro com frases do 
padre Antonio Vieira e Terêncio. 

Os políticos, por mais modestas 
que sejam as suas aspirações, nunca 
excluem a possibildiade de ocupar al-
gum dia a presidência da Republica. 
Flávio Marcílio teria sua grande opor-
tunidade cm maio, quando o presi-
dente e o vice-presidente da Repú-
blica visitarão Portugal por oito dias. 
Como presidente da Câmara, escolhi-
do pelo governo, Marcílio deveria as-
sumir a prcsidcncia na ausência dc 
Medici c Radcmakcr. Mas ao que pa-
rccc ele não é o homem indicado para 
o cargo c O Estado de São Paulo já 
faia na possibilidade de sua renúncia 
a prcsidcncia da Câmara. 

Na primeira semana do ano Médi-
ci determinou a criação de um grupo 
de trabalho que dentro de 60 dias de-
verá entregar um novo plano dc saú-
de. Na sexta-feira os jornais noticia-
ram a morte de 38 pessoas em seis 
municípios dc Goiás, vítimas da febre 
amarela. O ministro da Saúde, Mário 
Machado de Lemos, informou que a 
epidemia está sob controle, não ha-
vendo nenhuma possibilidade de se 
propagar nas grandes cidades. As in-
formações são menos tranquilizado-
ras no que sc refere à mortalidade in-
fantil. Segundo o Ministério da Saú-
de, em 1980 ainda deverão morrer 
19.475 crianças antes de completa-
rem um ano só nas capitais brasileiras 
(atualmente morrem 48.689 crianças 
por ano). Para reduzir o número de 
mortes o Ministério tem uma política 
do tipo assistencial. Mas muitos sani-
taristas acham que as causas da mor-
talidade infantil (e principalmente 
seu aumento nos últimos anos) decor-
rem da política geral de concentração 
de renda, que agravou as condiçoes 
de vida da população pobre. 

No domingo o Maracanã ficou 
cheio. Não de torcedores, evidente-
mente, porque os jogadores estão em 
férias, mas de candidatos ao vestibu-
lar. Mais de 51 mil candidatos dispu-
tam 18.884 vagas nas universidades 
do Grande Rio. A área mais conges-
tionada é a Biomédica onde 20.051 
candidatos disputam 4.249 vagas, o 
que corresponde a quase cinco candi-
datos para cada vaga; Como o governo, 
através de um artifício legal, conside-
ra os exames classificatórios, não 
existem mais excedentes. 

Depois de esperar mais de 18 anos 
o ex-tenente Bandeira acabou desis-
tindo de um novo julgamento, marca-
do para a próxima quinta-feira, dia 
11. Seus advogados, Pedro Paulo Pi-
res de Mck> e Wilson Lopes dos San-
tos, além de considerarem ilegal a de-
cretação de prisão preventiva, disse-
ram que não pretendem entrar numa 
sessão de júri para enfrentar "ás mes-
mas provas falsas" que levaram o ex-
ponente à prisão. Um novo julgamen-
to, segundo os advogados, so seria 
possível com a inclusão de novas pro-
vas, o que não seria realizável. Para 
cumprir o mandado dc prisão expedi-
do pelo I Tribunal do Júri a Polinter 
(Polícia Interestadual) iniciou uma 
caçada a Bandeira mesmo admitindo 
que "o caso está encerrado". A polí-
cia está preocupada com casos mais 
importantes. Agentes da Interpol de-
nunciaram em São Paulo que os 
membros da Máfia presos r^j^rasil 

O aumento das vagas 
nas universidades 
é um espetáculo 
brilhante. Mas o 
futuro do ensino 

está meio opaco. Por 
Maria Inês Alencastro. 

sofia, particular, acrescentou mais 
200 vagas às 300 antes oferecidas. No 
Ceará, as duas universidades particu-
lares abertas no princípio do ano (a 
Universidade Cearense Para o Traba-
lho e a Universidade de Fortaleza) 
são responsáveis por 41% das matrí-
culas no ensino superior. 

Os vestibulares refletem perfeita-
mente as características do cresci-
mento. Quando o Ministério da Edu-
cação anuncia mais 30 mil vagas nos 
proximos vestibulares, prudentemen-
te não discrimina a oferta do governo 
e das escolas particulares. Assim, ge-
nericamente, as estimativas podem in-
dicar que em 1973, 700 mil candida-
tos disputarão as 240 mil vagas dispo-
níveis - mantendo-se uma média, 
quase idêntica à de 1960, de três can-
didatos por vaga. Uma rápida olhade-
la nas estatísticas dos vestibulares nas 
universidades públicas (que se inicia-

ram cm todo o país às 8 horas da 
manhã do dia 7) mostra a importân-
cia da oferta das escolas particulares 
para a manutenção desta média can-
didato-vaga. Como os vestibulares são 
unificados, os dados são gerais, isto é, 
reúnem Faculdades mais ou menos 
procuradas. Tomando apenas os nú-
meros relativos aos cursos mais pro-
curados, a relação candidato-vagas al-
cança limites absurdos (Universidade 
Federal do Ceará, este ano 2 mil can-
didatos disputam 90 vagas na Facul-
dade de Medicina). 

A partir daí, as conclusões são evi-
dentes. A maioria absoluta dos candi-
datos tenta primeiro passar nos vesti-
bulares das universidades oficiais. Co-
mo a concorrência é cada vez mais 
feroz o candidato submete-se a um 
rigoroso treinamento. Para o treina-
mento, é essencial frequentar um cur-
sinho pré-vestibular. O cursinho só é 
frequentado por quem tem dinheiro. 
Quem não tiver dinheiro para o cursi-
nho ou para as anuidades nas escolas 
particulares, deve desistir ou, num úl-
timo esforço, tentar de novo. 

Seria possível conciliar ò aumento 
das vagas, baseado sobretudo na ex-
pansão das escolas particulares, com a 
política do governo de ordenar o 
crescimento do ensino superior se-
gundo prioridades previamente esta-
belecidas? Tanto na escolha dos no-
vos cursos a serem abertos como em 

sua distribuição das faculdades pelo 
país, nada indica que sim. 

As escolas particulares devem não 
só cobrar caro como escolher cursos 
de baixo custo operacional. Na área 
tecnológica - uma das consideradas 
prioritárias - a necessidade dc labora-
tórios torna o investimento vultoso e 
portanto desestimulantc. Na área de 
saúde, idem (o crescimento dos cur-
sos de Medicina é uma exceção que se 
justifica pela crença ainda predomi-
nante no país de que um diploma dc 
médico é.o melhor passaporte para o 
paraíso financeiro; Veterinária e En-
fermagem, no entanto, menos nobres 
segundo se acredita, permaneceram 
esquecidos). Resta, portanto, a área 
dc ciências humanas - onde se locali-
zam os cursos mais baratos e por isso 
mesmo os pontos culminantes do 
atual crescimento: filosofia, adminis-
tração dc empresas - e educação físi-
ca. Em São Paulo, das 23 escolas de 
educação física em funcionamento, 
apenas uma tem mais de três anos de 
vida e das 89 faculdades de filosofia, 
somente 27 funcionavam antes de 
1969. 

Na distribuição das novas escolas 
pelo país, o ensuio superior privado, 
como é muito justo, concentrou seus 
interesses nas áreas mais bem dotadas 
economicamente. É bem verdade que 
as zonas escolhidas são coincidente-
mente aquelas que já mostram claros 
sinais de saturação no mercado de 
trabalho para a maioria das carreiras 
visad.i . Deste pormenor, contudo, os 
novíssimos missionários a a cultura 
superior remunerada não têm culpa. 
Afinal, ninguém é perfeito. 

representam apenas 5 por cento da 
rede de tráfico de entorpecentes que 
continuaria atuando até agora impu-
nemente. 

Quebrando a monotonia do noti-
ciário de esporte nó período de férias 
dos jogadores, a revista Placar come-
çou a publicar as memórias de Almir 
Morais Albuquerque, o Pemambuqui-
nho, um dos jogadores mais violentos 
do futebol brasileiro. Almir faz algu-
mas revelações surpreendentes. Con-

fessa que tomou "bolinha" nos dois 
jogos entre Santos e Milan realizados 
no Rio em 1963 pela disputa da Taça 
Mundial de Clubes, provocando um 
pênalti no segundo jogo que acabou 
dando o título ao Santos. Jogando 
pelo Flamengo em 1965 na partida 
final do campeonato carioca contra o 
Bangu, tomou dois Dcxamil e acabou 
armando uma das maiores brigas da 
história do campeonato carioca.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Flá-
vio Pinheiro) 

Economia: da i n f l a ç ã o 
de 12 % a carne de 30 % 

Semana movimentada, com o dis-
curso de fim de ano do presiden-

te Médici, a liberação dos preços da 
carne, a exoneração do superinten-
dente da SUNAB, a denuncia do 
acordo do café solúvel por alto fun-
cionário do governo americano, os 
aumentos da gasolina, impostos e te-
lefone, e intensa atividade na área da 
Fazenda. 

Do discurso presidencial, o que 
mais rendeu foi a previsão da taxa in-
flacionária dc 12% para 1973. Além 
das primeiras providências tomadas 
por administrações estaduais e muni-
cipais para limitar a subida dos preços 
- redução de 42 para 14% no aumen-
to do Imposto Predial na Guanabara 
— a previsão serviu para moderar as 
expectativas de alta no empresariado 
e no povo em geral. Os governos sa-
bem que, no combate à inflação, o 
mais importante é criar um "clima" 
que desarme as tendências defensivas 
da população diante da subida dos 
preços. Na medida em que essas ten-
dências se traduzem cm aumentos an-
tecipados - cada um querendo garan-
tir a manutenção dc sua renda - é 
importante tranqüilizar os cidadãos 
dizendo que a taxa dc inflação vai 
baixar. 

A reunião de sexta-feira entre o 
ministro Delfim Netto e o setor em-
presarial foi outra grande dose de 
tranquilizante anti-inflacionário. Esta 
se fez necessária desde que, nos dias 
que sc seguiram ao discurso do presi-
dente Medici, começaram a circular 
notícias um tanto alarmantes sobre a 
formação dc "grupos dc choque" no 
Ministério da Fazenda para garantir a 
taxa dc 12%. O Conselho Interminis-
terial de Preços, dizia-sc, vai ser trans-
formado cm alguma coisa como as 
comissões dc controle do presidente 
Nixon, com autoridade para proibir 
qualquer aumento acima do teto pre-

visto. O Conselho de Política Adua-
neira vai ficar de olho no abasteci-
mento interno, pronto para liberar as 
importações de todo e qualquer pro-
duto escasso. "As autoridades estarão 
vigilantes para assegurar o cumpri-
mento do objetivo presidencial". 

Ora, isso tudo podia criar tensões 
c temores prejudiciais ao "clima". Os 
órgãos de informação, na sua ênfase 
de criar credibilidade para os objeti-
vos oficiais, estavam sendo mais rea-
listas que o rei, e transformando os 
12% do presidente Médici numa guer-
ra contra as forças inflacionárias. A 
própria reunião de Delfim *com os 
empresários estava sendo esperada co-
mo um pacto para reduzir os custos 
de produção industriais e agrícolas. 

O que se viu, no entanto, foi um 
ministro alegre c fagueiro, chcio de 
dados otimistas sobre o comporta-, 
mento da economia em 1972, e sem 
nenhuma preocupação cm impor 
compromissos aos empresários. Os re-
sultados do ano passado foram tão 
bons, a produtividade cresceu tanto, 
o setor industrial comportou-se tão 
bem, que em 1973 não será preciso 
instituir novos controles para assegu-
rar a queda do ritmo inflacionário. É 
verdade que a produção agrícola só 
cresceu 4% em 1972. Mas como o mi-
nistro assegurara, numa entrevista co-
letiva na quarta-feira, "as chuvinhas 
dc trovoada indicam que teremos no-
vamente boas safras". 

Outro ponto alto da semana, foi a 
ameaça que o ministro da Fazenda -
um ministro mais confiante e desen-
volto do que nunca - fez às empresas 
estrangeiras que proíbem o acesso de 
suas filiais no Brasil aos mercados ex-
ternos. Essa "política dc reserva dc 
mercado", pela qual as matrizes no 
exterior garantem os mercados im-
portadOD^^penas para seus produ-

tos, poderá provocar, segunda del-
fim, o corte nos créditos da fil a. bra-
sileira. 

A agressividade do ministro sobre 
o assunto contrastou com o silêncio 
absoluto em toda a área oficial quan-
to à acusação do secretário do Depai 
tamento de Estado para Recursos lr-
ternacionais e Politica Alimentícia 
dos Estados Unidos, Julius Katz, de 
que o Brasil estaria violando o acordo 
do café solúvel. Esse acordo perm :e 
ao Brasil exportar solúvel para os l 
tados Unidos isento de tarifa alfand -
gária em troca do fornecimento de 
café verde para utilização pela indús-
tria de solúvel norte-americana sem 
quota de contribuição (que afeta em 
quase 50% o preço normal do café 
exportado). 

Defcde a suspensão do Acordo In-
ternacional do Café - AIC - em de-
zembro passado e desde que o Brasil 
sc arvorou em líder dos países produ-
tores, esperava-se que os Estados Uni-
dos utilizassem o acordo do café solú-
vel como um meio de pressão para 
moderar as pretensões brasileiras. Se 
os países consumidores provocaram a 
suspensão das quotas para desorgani-
zar o coptrole da oferta e reduzir os 
preços internacionais, não era para 
que um país produtor viesse restabe-
lecer algo como a disciplina do Acor-
do através da promoção de uma polí-
tica comum com os demais produto-
res. Isso podia impedir a queda dos 
preços e tornar inútil a suspensão do 
AIC. De modo que as acusações do 
sr. Julius Katz são um prenúncio de 
que o Brasil será forçado a escolher 
dentro cm breve entre seu papel de 
líder dos países produtores e as van-
tagens de vender café solúvel aos Es-
tados, Unidos sem imposto alfandegá-
rióT 

A liberação do preço da carne e os 
aumentos generalizados na gasolina, 
gás liquefeito, telefones, cigarros, Ta-
xa Rodoviária Única, multas, taxas e 
outros impostos estaduais foram a 
confirmação de que o mes de janeiro, 
além vde propósitos otimistas para o 
resto do ano, traz também preços au-
mentados. Com a exceção da carne, 
as altas já eram esperadas, e o consu-
midor que tiver que pagar mais 20% 
pelo maço de cigarros, o motorista a 
quem for cobrado mais 4,9*; pelo li-
tro de gasolina, não se surpreenderão. 
Já a dona de casa que viu o preço 
médio da carne majorado inesperada-
mente em 30% tera boas razões para 
se indagar sobre o realismo da taxa de 
inflação a 12%. Resta-lhe como con-
solo acreditar na previsão dos técni-
cos da SUNAB dc que, dentro de 
mais duas semanas, os preços deverão 
se estabilizar a níveis mais baixos 
"pelo livre jogo da oferta e da deman-
da". (Gerson Toller Gomes) 
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Em debate os anúncios Salsos 
O parecer de um 
jurista*afirma que 
fiscalizar anúncios 

é "censura 
prévia"rUm 

senador prefere a 
palavra proteção. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^ f â industrialização do sabão em 
M^Lnão se confunde com a liberda-
de de imprensa". Com uma precisão 
que certamente não é cultivada com 
tanta assiduidade pelos seus clientes, 
o jurista José Saulo Ramos, do escri-
tório de advocacia do Prof. Vicente 
Ráo, entra sem circunlóquios no que 
chama de "fulcro da questão" do pa-
recer que emitiu sobre a censura pré-
via na propaganda, a pedido da Asso-
ciação Brasileira das Agências de Pro-
paganda (ABAP). Debatida publica-
mente desde a publicação do do-
cumento da ABAP como matéria pa-
ga nos jornais da última semana de 
dezembro, a questão promete desdo-
brar-se com tonalidaaes emocionan-
tes: 

Movido pelo louvável propósito 
de criar "um instituto nacional de dej 
fesa do consumidor", o senador José 
Lindoso (Arena-Amazonas) apresen-
tou no Congresso um projeto - re-
produzido integralmente a seguir -
cuja principal medida prevê que "não 
se divulgara nenhum anúncio publici-
tário contendo afirmações sobre qua-
lidades de produtos de consumo pú-
blico, sem que, antes seja acrescenta-
do correspondente atestado libera-
tf de publicidade, expedido pela 

• ridade competente para a respec-
fiscalização . Ou seja, se o sabão 

vsr, pó Mago resolvesse apregoar suas 
validades sob o vigoroso lema de "o 

>r?mco mais puro" e o fiscal, após a-
urados exames visuais tivesse dúvi-
ias sobre a "pureza" ou "brancura" 
do produto, os anúncios seriam em-
bargados. Liberação, só depois de 
ima batalha jurídica com duração e 
desfecho imprevisíveis. 

Das profundezas dos textos jurídi-
cos, o advogado José Saulo Ramos 
brada uma resposta contundente: "se 
o atestado de liberarão refere-se ao 
anúncio é censura previa", escreve in-
vocando o §8 do artigo 153 da Cons-
tituição Federal que preserva a liber-
dade de pensamento, de convicção 
política ou filosófica, bem como a 
prestação da informação. Na prática, 
este raciocínio recorda a existência 
de leis específicas de fiscalização, in-
clusive o Código Penal, que podem 

resolver os eventuais abusos da con-
fiança do consumidor sem ferir o es-
pírito das leis mais gerais. Se o sabão 
em pó Mago, anunciado e vendido li-
vremente, não contiver o teor ade-
quado de "branco mais puro", qual-
quer comprador irado poderia acio-
nar o fabricante por falso testemu-
nho, recolhendo-o a uma temporada 
penitenciária no caso de ganhar a 
questão. 

Um elevado choque de idéias? 
Sim, mas não tão simples. Para refor-
çar seus argumentos, o advogado José 
Saulo Ramos lembra, em nome da 
ABAP, que um projeto muito seme-
lhante foi apresentado na Câmara em 
1971 pelo deputado Maurício Gou-
lart (Arena-São Paulo) e declarado in-
constitucional no nível das Comissões 
Técnicas, antes mesmo de chegar ao 
plenário. Desta vez, no entanto, o e-
xemplo bem escolhido não tem gran-
de valor. A Comissão de Constituição 
e Justiça do_Senado aprovou tranqüi-

lamente o Projeto José Lindoso. Pelo 
menos nessa etapa, a censura prévia 
dos anúncios foi considerada legal. 

Quando os argumentos cruzam 
sentidos opostos, numa olímpica de-
monstração de indiferença mútua, 
pergunta-se pela posição do consumi-
dor. Este personagem fictício, alheio 
ao debate formal das leis e, simulta-
neamente, um entusiasmado admira-
dor das formas e cores fornecidas 
com fartura por agências e fabrican-
tes, tem ou não o direito de receber 
mensagens duvidosas? 

Há uma resposta para o enigma, 
oferecida paradoxalmente pelo con-
fuso e enigmático debate. Cada parte 
fornece sem saber uma parcela da so-
lução. No seu projeto, o senador José 
Lindoso declara-se inspirado por arti-
gos de jornal sobre os enganos que 
sofre o consumidor e baseado na le-
gislação americana de controle das 
mensagens publicitárias. Nos Estados 
Unidos a liberdade de tentar conven-

cer o consumidor é igualmente garan-
tida pela constituição, mas todos os 
anúncios de cigarros são acompanha-
dos por uma advertência explícita aos 
perigos do fumo para a saúde hu-
mana; na propaganda de televiso-
res coloridos há uma frase que de-
clara ser fictícia a delicada combi-
nação de matizes emoldurada pelo 
vídeo elegantemente desenhado; e as 
foto-montagens que propagam malas #-
indestrutíveis, tratamentos para ema-
grecer infalíveis ou conjuntos habita-
cionais paradisíacos, devem conter 
uma clara alusão ao inverídico traba-
lho de criação. 

Há fundadas razões para se duvi 
dar da aparente boa vontade dos a-
nunciantes: essas e outras advertên-
cias ao consumidor foram impostas a-
pós caras e demoradas batalhas judi-
ciais, arrancadas em cada caso especí-
fico por advogados de grupos de con-
sumidores (Ralph Nader é apenas o 
mais famoso deles) ou por depu-

tados que agem sob pressão de seus 
eleitores. Nada fácil, mas um ca-
minho a explorar. No caso brasi-
leiro, a organização jurídica prevê 
que casos como este devem ser tra-
tados por orientação do Poder Legis-
lativo. E, se uma lei geral, como a 
apresentada pelo senador Lindoso, 
resvala pelo escorregadio território 
das censuras, o parecer do jurista Sau-
lo Ramos lembra que "se o Estado 
pretende, como deve, proteger o po-
vo de produtos danosos, ou <jue não 
reflitam verdadeiramente as formulas 
e qualidades apregoadas, incumbe-lhe 
baixar regras rigorosas contra a fabri-
cação e instituir fiscalização específi-
ca sobre o setor e exigir, sob pena de 
cassação de licenças, a fidelidade às 
fórmulas". E cita as leis já existentes 
no setor alimentício, químico e far-
macêutico. "Insuficientes para coibir 
todos os abusos", segundo o senador 
Lindoso na justificação de seu proje-
to. zxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXVUTSRQPONMLIHGEDCBA

O p r o je t o  c o n t r a d i t o r i o  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A comunidade dos 66 senadores 
brasileiros produziu apenas 40 proje-
tos de lei durante os seis primeiros 
meses da sessão legislativa de 1972. 
Talvez por esse sólido motivo, o pro-
jeto n.° 40, que dispõe "sobre a pro-
paganda comercial de produtos de 
consumo público etc", teve um trata-
mento inicial especialmente rápido. 
Apresentada pelo senador José Lin-
doso (Arena-Amazonas) a 11 de se-
tembro, a proposição recebeu em 
pouco mais de trinta dias pareceres 
favoráveis de duas comissões técnicas: 
Constituição e Justiça e de Econo-
mia. Explicando para OPINIÃO, em 
Brasília, as razões dessa velocidade 
surpreendente, o senador Lindoso 
lembrou-se de agradecer a "comove-
dora acolhida" que a idéia recebeu 
"entre os colegas". 

Contudo, o ímpeto legislativo es-
barra com os minuciosos regimentos 
do Congresso. Para se transformar em 
lei, o projeto deve ainda ser analisado 
por duas comissões do Senado, rece-
ber o pronunciamento da Câmara e a 
decisão final do Executivo. "Vai de-
morar", explica Lindoso, "tem muita 
coisa mais urgente na frente". 

E além das prioridades legais, o 
autor do Projeto 40 antevê resistên-
cias ao próprio texto, especificamen-
te ao artigo 5.°: "a propaganda de 
medicamentos para o grande público 
é um problema fundamental ae saúde 
pública", diz ele. "Proibi-la é uma 

precaução que visa a segurança do 
consumidor, mas vai ser grande a rea-
ção dos laboratórios". 

Art. 1.° - A propaganda comer-
cial de todo e qualquer produto de 
consumo público, seja qual for o veí-
culo de comunicação, reger-se-á pelo 
disposto nesta lei. 

Parágrafo único - Para os efeitos 
desta lei, produtos de consumo públi-
co são todos aqueles destinados à ali-
mentação, saúde, higiene, habitação, 
vestuário, além de outros de necessi-
dade secundária, desde que colocados 
à venda ao público. 

Art. 2.° - Não se divulgará ne-
nhum anúncio publicitário contendo 
afirmações sobre qualidades de pro-
dutos de consumo público, sem que, 
antes, seja apresentado o correspon-
dente atestado liberatório de publici-
dade, expedido pela autoridade com-
petente para a respectiva fiscalização. 

Parágrafo único - Os veículos de 
divulgação responsabilizar-se-ão soli-
dariamente com o anunciante, quan-
do for constatada a falta daquele do-
cumento. 

Art. S.° - As embalagens, etique-
tas e rótulos de quaisquer produtos 
somente poderão conter dizeres rela-
cionados com sua qualificação espe-
cial, quando dos mesmos também 
constar, com destaque equivalente, o 
número de registro de comprovação 
da qualidade assinalada, feito pelo ór-
gão competente. 

Parágrafo único - Quando se tra-
tar com produtos com qualidade de-
ter ioráv ei por efeito do tempo, a em-
balagem, etiqueta ou rótulo respecti-
vos deverão registrar, de forma visí-
vel, a data de fabricação e o prazo em 
que se expira a sua validade. 

Art. 4.° - Os produtos destinados 
à alimentação, que contenham qual-
quer elemento químico, somente po-
derão ser vendidos ao público, me-
diante acondicionamento em embala-
gens que especifiquem a sua composi-
ção, com descrição das propriedades 
favoráveis e suas contra-indicações. 

Parágrafo único - Produtos quí-
micos de uso doméstico, bem como 
quaisquer outros em cuja composição 
entre algum ingrediente que possa fa-
zer periclitar a vida ou a saúde do 
usuário e terceiros, deverão ter emba-
lagem especial de proteção e só pode-
rão ser colocados à venda, se da mes-
ma constar observação específica so-
bre o perigo e sobre os cuidados que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
XP devem ter no seu manuspin 

Art. 5.° - A propaganda de pro-
dutos quimico-farmacêuticos se rd fei-
ta apenas através de agentes dos fa-
bricantes ou revendedores e direta e 
pessoalmente junto aos médicos e 
hospitais, vedada a sua divulgação por 
qualquer outro meio de comunica-
ção. 

Art. 6.° - O descumprimento das 
diposições desta lei acarretará: 

a) aos veículos de propaganda, 

multa entre 5 (cinco) e 20(vinte) ve-
zes o valor do maior salário-minimo 
vigente no País; 

b) aos fornecedores, revendedo-
res, fabricantes e quaisquer outros 
que, por qualquer forma, participem 
da colocação do produto à venda, ^ 
bem como os que sejam responsáveis § 
pela sua divulgação em desacordo 
com esta lei, multa entre 10(dez) e 
50(cinqüenta) vezes o valor do maior 
salário-minimo vigente no País. 

Parágrafo 1.° - A aplicação de 
multa prevista numa das alíneas ante-
riores não exclui a da outra. 

Parágrafo 2.° - Em caso de reinci-
dência, a pena será aplicada em do-
bro, podendo a autoridade autuante, 
nos casos de comprovada contumácia 
dos infratores, determinar a suspen-
são do veiculo de propaganda pelo 
prazo de 2/dois) a SO(trinta) dias e 
apreensão ae toda a mercadoria que 
esteja sendo comercializada ou anun-
ciada em desacordo com esta lei 

Parágrafo S.° - As penas previstas 
neste artigo serão aplicadas pelo ór-
gão oficial responsável pela fiscaliza-
ção correspondente. 

Art. 7° - O Poder Executivo, 
dentro de 90 (noventa) dias da data 
de promulgação desta lei, baixará o 
regulamento necessário à sua execu-
ção, dispondo, inclusive, sobre os re-
cursos administrativos cabíveis contra 
a plicação das penalidades previstas ^ 
no artigo anterior. •  

Os b a s t i d o r e s  d a t u b e r c u l o s e  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Discretamente, a tuberculose con-
tinua matando. Estatísticas ofi-

ciais, de dezembro de 1971, relacio-
navam 600 mil tuberculosos ativos no 
Brasil e estimavam em 32 o número 
diário de mortes provocadas pelos e-
feitos da infecção. Em cada escasso e 
dramático minuto os bacilos desco-
brem um ou dois novos hospedeiros 
e, pelo menos um deles, acaba con-
traindo a doença - os dados são do 
Boletim Informativo da Divisão de 
Tuberculose, do Ministério da Saúde. 
Se essas taxas de contaminação man-
tiveram-se constantes durante o ano 
passado, outros 400 mil brasileiros 
tuberculosos devem ser acrescentados 
às estatísticas pouco divulgadas. En-
tretanto, estas devem ser reduzidas de 
quase doze mil doentes, ou seja, os 
que morreram anonimamente. Há re-
médios para essa infestação? Há mui-
tos e "eficientes. Os motivos pelos 
quais seu uso não é mais freqüente 
são discutidos neste depoimento do 
Dr. Mário Victor de Assis Pacheco, 
secretário-geral da Associação Médica 
do Estado da Guanabara e professor 
da Universidade Federal do Rb de 
Janeiro: 

Apesar dos extraordinários pro-
gressos da ciência e da técnica na pre-
venção e tratamento da tuberculose, 
esta doença continua com elevadas 
taxas de incidência no Brasil. Se bem 
que de causa infecciosa, a tuberculose 

è uma doença de massa que atinge de 
preferência a faixa de população de 
menor renda, isto é, os desnutridos 
ou famintos. O contágio torna-se ain-
da mais fácil devido ao tratamento in-
suficiente e habitualmente interrom-
pido por ser caro e, ainda, porque só 
é eficaz quando aliado à alimentação 
adequada, qualitativa e quantitativa-
mente. 

Entre os diversos medicamentos 
hoje usados no combate à doença, en-
contram larga indicação os chamados 
tubérculo-estáticos de 2.a linha. São 
remédios prescritos em casos mais 
graves, quando o tratamento clássico 
(tipo estreptomicina e outros tuber-
culo-estáticos de l.a linha) já não 
mostram eficiência. Mas esses novos 
instrumentos de cura são de preço 
muito elevado, inacessível à bolsa da 
maioria dos tuberculosos. O doente 
com largos recursos financeiros gasta 
no Brasil Cr$ 2.500,00 mensais para 
adquirir a quantidade necessária de 
tubérculo-estáticos de 2.a linha, o 
que explica a cronicidade e alta mor-
talidade da tuberculose entre os po-
bres. 

Um dos motivos para esse alto 
preço é a ganância de produtores es-
trangeiros, preocupados em auferir 
lucros excessivos às custas de uma mi-
noria reduzida com rendimentos ele-
vados - mas que também adoece — e, 
principalmente, graças às compras do 

Porque o Brasil 
ainda não produz 

remédios modernos e 
baratos para a cura 
da tuberculose? 

Depoimento de um 
médico carioca. 

Governo para abastecer seus sanató-
rios oficiais. Para obter lucros extra-
ordinários e garantidos, fabricantes 
estrangeiros, com apoio de péssimos 
brasileiros, não hesitam em tentar im-
pedir de todas as formas que os labo-
ratórios do Governo fabriquem os tu-
bérculo-estáticos e os vendam por 
preços muito inferiores, ou façam 
doação aos que não podem comprá-
los. _ 

Com uma perfeita visão cientifica 
e humana do problema, a alta direção 
do Instituto Nacional da Previdência 
Social decidiu no último trimestre de 
1969 adquirir diversas matérias-pri-
mas para fabricar medicamentos em 
seus próprios laboratórios e entre es-
sas, figuravam os componentes para 
produzir tubérculo-estáticos de 2.a li-
nha, recomendados por muitos fisio-
logistas. 

Imediatamente após a correta e o-
portuna decisão do INPS, a Associa-
ção "Brasileira" da Indústria Farma-
cêutica (ABIP) - que de brasileira só 
tem o nome, pois é dominada quase 
totalmente por empresas estrangeiras 
que dominam nosso mercado em pro-
porção superior a 90% — dirigiu-se 
em oficio ao presidente do INPS cri-
ticando a manifesta incursão do INPS 
na iniciativa privada, defendendo os 
interesses dessa estrutura predomi-
nantemente estrangeira e pouco se 
importando com a grande massa de 
brasileiros impossibilitados de adqui-
rir os medicamentos de que precisa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O j ogo da Cyanamid 

O Instituto Vital Brasil /IVB), em-
presa estatal, solicitou ainda em 1969 
à firma norte-americana Cyanamid 
preços para adquirir matéria-prima 
para fabricação do tubérculo-estático 
de 2.a linha (basicamente Ethanbu-
tol). A Cyanamid justificou sua recu-
sa declarando que trabalhava com o 
produto acabado, não vendendo a 
matéria-prima. O IVB voltou então a 
importar os componentes da Itália, 
mas tão logo a mercadoria chegou ao 
Brasil a Cyanamid, muito bem infor-
mada,opôs um embargo judicial, im-
pedindo o desembaraço alfandegário 
sob alegação de ser produtora exclusi-
va graças à patente de que é titular. 

<3 

Ora, jamais houve patentes de maté-
rias-primas, portanto o IVB deveria 
ganhar a questão e poderia produzir o 
medicameto desde que o fabricasse 
por outro processo, não patenteado. 

Mas, em 21 de dezembro de 1969, 
logo apôs os fatos aqui relatados, en-
trou em vigor o Decreto-Lei 1005, 
que acabou com as patentes ou privi-
légios para os processos de obtenção 
ou modificação de produtos alimentí-
cios, quimico-farmacêuticos e medi-
camentos de qualquer espécie. Graças 
a este decreto, hoje todas as empresas 
farmacêuticas privadas, estatais e au-
tárquicas podem fabricar os remédios 
para a tuberculose (ou qualquer ou-
tro) sem precisar da autorização de 
estrangeiros detentores de patentes 
de processos de produção e, o que é 
muito importante sob o ponto de vis-
ta econômico, sem pagar "royalties", 
reduzindo assim o custo da produção. 

Valendo-se de sua autoridade, o 
Sr. Wilson Aguiar, presidente da Cen-
tral de Medicamentos, determinou re-
centemente a produção de tubércu-
lo-estáticos de 2.a linha. Resta espe-
rar pelos resultados concretos da de-
cisão adotada que, se levada adiante, 
possibilitará o tratamento convenien-
te de milhares de brasileiros tubercu-
losos e pobres, que ainda estão na de-
pendência completa das ganaciosas 
empresas farmacêuticas estrangeiras 



Nas oito páginas seguintes, 
OPINIÃO apresenta um serviço especial 

do diário londrino "The Guardian", 
com um resumo da situação política 
internacional em 1972 nas principais 

áreas de conflito no mundo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

duzidas a menos de 25 mil homens, 
quando, por ocasião da posse de 
Nixon, eram mais de meio milhão. O 
plano estava chegando ao fim e, na * 
segunda metade do ano, nenhum re-
cruta foi enviado ao Vietnã. No dia 
das eleições americanas, o total de 
mortos dos EUA era de 280, que era 
aproximadamente a média semanal 
de quando Nixon assumiu o poder. A 
guerra, na medida em que afeta dire-
tamente as vidas das pessoas, estava 
virtualmente acabada; agora cabia aos 
asiáticos morrerem 

Se uma data merece ser assinalada 
no calendário de 1972, é o dia 8 de 
maio. Nessa noite, a poucos dias da 
reunião de cúpula de Moscou, Nixon 
apareceu de semblante sombrio na te-
levisão para anunciar o bombardeio 
contra Haiphong e a colocação de mi-
nas nos portos norte-vietnamitas. Es-
te foi o mais flagrante sinal de que a 
guerra havia mudado. A reunião de 
cúpula de Moscou ficou de pé, como 
haviam calculado o presidente e o 
doutor Kissinger. A China não fez na-
da. Nixon aventurou-se onde Johnson 
não tinha ousado, e impunemente. A 
essa altura, a opinião publica, que th 
nha ficado na expectativa quanto à 
maneira de Nixon conduzir a guerra, 
passou-se resolutamente para o seu la-
do. 

Os acontecimentos de maio real-
çaram o verdadeiro sentido da visita a 
Pequim. Os Estados Unidos avaliaram 
corretamente que a rivalidade entre 
russos e chineses era uma preocupa-
ção prática para os dirigentes desses 
países, maior do que as suas divergên-
cias ideológicas com os Estados Uni-
dos. Para as duas grandes potências 
comunistas o conflito na Indochina 
era de menor importância do que 
suas relações entre si, e dos dois para 
com os Estados Unidos. A visita de 
Nixon a Pequim deu aos russos razões 
adicionais para quererem salvaguardar 
suas fronteiras ocidentais. A confe-
rência de cúpula de Moscou e os acor-
dos assinados imediatamente depois 
da escalada da guerra no Vietnã, pare-
ciam marcar uma nova relação entre a 
Rússia e os Estados Unidos, na qual 
os interesses nacionais suplantavam 
todas as outras considerações. Nessa 
perspectiva, os acordos sobre trigo e 
sobre comércio eram quase tão im-
portantes quanto "o acordo sobre o 
controle de armamentos. 

Nesse ínterim, a China tinha reco-

nhecidozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de facto o papel mundial dos 
Estados Unidos, que ela via agora co-
mo uma potência capaz de contraba-
lançar o poder ameaçador do seu ad-
versário soviético. As outras potên-
cias asiáticas agiram prontamente no 
sentido de se adaptarem à nova situa-
ção, entre elas o Japão, a índia e a 
Austrália. Essa mensagem parece ter 
chegado até ao "velho" de Hanói, 
quando, a 8 de outubro, Le Duc Tho 
apresentou a Kissinger propostas 
construtivas de paz, pela primeira vez 
na sua longa série de encontros secre-
tos, que datam de agosto de 1969. 

Nixon chamou sua visita a Pequim 
a "semana que mudou o mundo" e 
isso pode ter sido uma das suas hipér-
boles menos extravagantes. A própria 
visita foi realmente o ponto máximo 
de uma longa e paciente diplomacia e 
também de tendências que estavam 
em evidência nos dias de Johnson. E 
no entanto isso aconteceu em 1972 e 
foi o brilhante feito magistral da di-
plomacia triangular de Nixon. Ela 
também foi o que os homens de rela-
ções públicas dos Estados Unidos 
chamam de um acontecimento de 
"impacto". Nada surpreendeu tanto 
os chineses quando saíram de seu iso-
lamento, do que a descoberta de que 
a visita de um presidente norte-ameri-
cano envolvia a vinda de 113 ajudan-
tes, 87 jornalistas, 100 técnicos em 
comunicação e uma estação completa 
de telecomunicações por satélite. 

O envolvimento militar norte-
americano nos assuntos da Indochina 
não terminou em 1972, mas se apro-
ximou mais do que nunca de uma so-
lução. A "paz justa e duradoura" a 
que Nixon se referiu durante sua 
campanha eleitoral nunca esteve ao 
alcance da mão, mas os Estados Uni-
dos e o Vietnã do Norte quase chega-
ram a um acordo sobre um cessar-fo-
go. O novo ano começará mais pro-
missor que 1972. O ano que passou 
começou com a sensacional revelação 
de que o Dr. Kissinger tinha partici-
pado de conversações de paz altamen-
te secretas com o negociador de 
Hanói, Le Duc Tho, durante um pe-
ríodo de trinta meses. Estas, foram 
anunciadas por Nixon no dia 25 de 
janeiro, assim como os detalhes sobre 
o plano em oito pontos que tinha si-
do apresentado a Hanói no ano ante-
rior. 

isitas, eleições e bombas 
pé de página, quando a história for 
escrita'. Se Nixon quis dizer que o 
Vietnã não seria um assunto capaz de 
abalar suas chances de reeleição, ele 
tinha razão; mas em todos os outros 
sentidos o Vietnã permaneceu sendo 
assunto de 1972, e permaneceu nas 
manchetes e não nas notas de pé de 
página. 

De tal maneira permaneceu sendo 
o assunto que, durante o ano, foi a 
grande preocupação do aparelho deci-
sório da política externa, altamente 
personalizado e centralizado, a ponto 
de ofuscar todos os outros assuntos 
importantes, principalmente as rela-
ções da América com os seus aliados. 
Continuou sendo uma questão entre 
o Executivo e o Congresso. De fato, a 
principal razão do insucesso do Con-
gresso diante do desafio do crescente 
poder do Executivo estava no próprio 
sistema. A batalha entre o Congresso 
e a Casa Branca, sobre o poder desta 
última de continuar^ guerra, contri-
buiu para a imobilização do Congres-
so, que mais uma vez, em 1972, fa-
lhou na sua capacidade de reformar-
se e de controlar as medidas financei-
ras, chegando ao ponto de não conse-
guir aprovar nem as iniciativas presi-
denciais nem as suas próprias. Pelo se-
gundo ano consecutivo, a lei de ajuda 
externa foi lamentável. O plano secre-
to de Nixon para terminar a guerra 
continuou secreto no decorrer do 
ano. Sua política de "vietnamização" 
da guerra sofreu um forte abalo na 
primavera, quando os americanos, 
diante de seus aparelhos de televisão, 
viram as tropas sul-vietnamitas em fu-
ga desordenada de Quang Tri, e leram 
em seus jornais reportagens sobre cor-
rupção, incompetência e pura covar-
dia entre seus oficias. A situação em 
terra parecia num beco sem saída. A 
invasão vinda do Norte fracassou, 
mas somente porque os americanos 
entraram com seus bombardeios ma-
ciços pelo ar e por mar. Em maio, a 
guerra* aérea e naval tinha retrocedido 
ao nível máximo de 1968. 

Conduto, a política de Nixon para 
desamericanizar a guerra em terra 
funcionou brilhantemente. Ao final 
do ano, as forças terrestres america-
nas no Vietnã do Sul tinham sido re-

Visitas à China e 
URSS, promessas de 

paz, aumento da 
guerra, manobras 
políticas: de como 

Nixon continua 
presidente dos EUA. 

EUA 
Peter Jenkins 

Oano de 1972 deveria ter sido o 
ano da paz. O presidente Nixon 

deu o subtítulo de "Estrutura da Paz 
em Construção" à sua mensagem ao 
Congresso sobre política externa, do-
cumento conhecido como "Mensa-
gem sobre o Estado do Mundo". Ele 
visitou Pequim, iniciando o degelo 
com a China. Foi o primeiro presi-
dente norte-americano a visitar a Rús-
sia e voltou de Moscou com um acor-
do assinado, sobre controle de arma-
mentos, importante em si mesmo mas 
de maior significação ainda como 
símbolo das novas relações entre as 
super-potências. Mas Nixon não evi-
tou o aumento do orçamento do De-
partamento de Defesa, e novos siste-
mas ofensivos foram encomendados 
para fortalecer o braço americano na 
segunda fase das conversações sobre o 
desarmamento. O ano passado tam-
bém foi aquele em que a paz no 
Vietnã estava "à mão", como o dou-
tor Kissinger comunicou ao mundo 
no dia 26 de outubro, mas ela voftou 
a ficar apenas ao alcance do braço e 
1972 não trouxe o fim da guerra de 
sete anos dos Estados Unidos na In-
dochina. 

Para um ano de paz, a quantidade 
de bombas foi muito grande. Nixon 
bateu tantos recordes no ar como 
Mark Spitz na água. Quando se pensa-
va que as conversações de paz em Pa-
ris estavam à beira do sucesso, em de-
zembro, ele ordenou bombardeios de 
intensidade sem precedentes contra o 
Vietnã do Norte. Em 1972 ele lançou 
mais bombas do que os Estados Uni-
dos lançaram durante toda a guerrà 

do Coréia. Ao terminar o seu primei-
ro quadriénio, o presidente dos EUA 
havia batido o recorde da segunda 
guerra mundial, tendç lançado sobre 
a Indochina duas vezes o montante 
de bombas que os EUA lançaram, na 
segunda guerra, sobre toda a Europa 
e toda a Ásia. No dia das eleições 
americanas, eram as seguintes as esta-
tísticas da guerra: 38 mil sul-vietna-
mitas mortos, 117.255 norte-vietna-
mitas mortos, e um número desco-
nhecido de civis: homens, mulheres e 
crianças. 

A foto mais impressionante do 
ano da paz foi a da pequena Kim, 
aquela da criança sul-vietnamita cor-
rendo nua pela estrada, o seu corpo 
atingido pelo napalm americano. A 
inocente agonia expressa em seu ros-
to diz tudo o que há para ser dito a 
respeito da guerra e da paz no ano de 
1972. 

Várias vezes Nixon predisse que o 
Vietnã não seria assunto em 1972. 
Kissinger tinha descrito a significação 
da visita de Nixon a Pequim, em feve-
reiro, como "tão grande, histórica, 
que o Vietnã será apenas uma nota de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O gigante indeciso 
MERCADO COMUM 

EUROPEU 
Richard Norton-Taylor 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ano de 1972 foi um ano de frus-
trações para o Mercado comum 

Europeu.Foi um ano de transição, 
'mas, acima de tudo, um ano de espe-
ra: embora a Grã-Bretanha, Irlanda e 
Dinamarca tenham assinado o tratado 
de acesso ao MCE a 22 de janeiro de 
1972, em Bruxelas, os três novos 
membros só se uniram oficialmente à 
Comunidade no dia 1? de janeiro de 
1973. 

Os seis membros existentes acha-
ram difícil formular novas políticas. 
O agitado processo de consultas aos 
três novos membros, freou, de modo 
inevitável, as tomadas de decisão. Os 
seis lutaram desesperadamente, por 
exemplo, para conseguir que a Ingla-
terra, Irlanda e Dinamarca aceitassem 
a legislação, que há tanto tempo dis-
cutiam, relativa ao peso dos cami-
nhões de carga. 

Se a Grã-Bretanha não estava den-
tro da Comunidade, também não se 
pode dizer que estivesse inteiramente 
tora dela, e a medida que o ano avan-
çava, o governo britânico demonstrou 
claramente que a Inglaterra adotaria 
uma linha tão inflexível quanto a 
francesa no que se refere a defender 
os interesses nacionais. Opôs-se, com 
sucesso à proposta francesa de que 
fosse criada uma sede política em Pa-
ris, e aguentou as pressões da comuni-
dade para fixar a paridade cambial da 
libra. 

No campo das previsões para 
1973, muitos comentaristas acham 
que o Conselho de Ministros da Co-
munidade Econômica Européia (CEE) 

Os ajustamentos 
necessários para a 
entrada de mais 3 
países no Mercado 

Comum serviram de 
pretexto para adiar 
grandes definições zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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vai ter que enfrentar dificuldades ain-
da maiores nó que diz respeito às suas 
lutas constantes para alcançar acor-
dos aceitáveis por todos seus mem-
bros. As preparações para a série de 
conversações sobre o comércio em 
âmbito mundial, que deverão ser ini-
ciadas no próximo outono, e a fixa-
ção dos preços da próxima colheita, 
são os dois problemas mais importan-

tes que o Conselho terá de enfrentar: 
e especialmente entre a França e a 
Inglaterra. 

O informe que se seguiu à confe-
rência de cúpula de Paris, realizada 
com os Chefes de Estado e os gover-
nos dos nove países da Comunidade 
ampliada, refletiu o grande tema do 
ano: as decisões foram canceladas até 
o próximo ano - como a proposta 
que melhoraria o funcionamento das 
instituições da Comunidade, dando, 
inclusive, maiores poderes ao Parla-
mento Europeu. 

Assim mesmo, a reunião de cúpu-
la conseguiu assinalar o início de um 
novo capítulo na história da Comuni-
dade. Os nove governos podem não 
ter correspondido às expectativas dos 
Estados unidos - aceitando valente-
mente suas responsabilidades políti-
cas e econômicas de parceiros no 
maior bloco comercial ao mundo -
mas, pelo menos, criaram as bases pa-
ra o trabalho da Comunidade nos 
próximos anos, especificamente a for-
mação de uma união econômica e 
monetária até o final da década. 

Os nove, também tentaram dar à 
Comunidade uma "face humana", 
mas, em boa parte, sem grandes con-
vicções. Foram feitas promessas con-
juntas no sentido de por em ação pro-
gramas visando aos problemas sociais 
e de meio ambiente comuns no próxi-
mo ano. Ao longo do informe de de-
zesseis parágrafos, aparecem várias 
sugestões de que talvez, afinal, nao 
fosse o ideal que o crescimento repre-
sentasse, o único objetivo dessa união 
econômica e monetaria. 

Esta preocupação em dar uma 
"face humana" ao Mercado Comum 
foi catalisada pelo "Nao" que os no-
ruegueses deram ao plebiscito sobre a 
possível entrada da Noruega para a 

CEE, no dia 25 de setembro. A No-
ruega, tornou-se, assim, o primeiro 
país a rejeitar sua entrada para o Mer-
cado Comum. E, entre aqueles que 
tiveram mais peso na decisão do ple-
biscito norueguês, estavam a esquerda 
e a juventude. 

As eleições de novembro em dois 
dos países-membros — a Alemanha 
Federal e a Holanda - não interferi-
ram com o programa do Mercado Co-
mum, como se previra que podia vir a 
acontecer. No entanto, a preocupa-
ção manifestada pelo governo da Ale-
manha Ocidental quanto à inflação -
uma preocupação também comparti-
lhada, em vários níveis, pelos cinco 
parceiros da Alemanha - fez com 
que uma reunião especial do Conse-
lho fosse realizada em outubro, no 
Luxemburgo, para debater o proble-
ma. 

Os seis - com a Inglaterra, Irlanda 
e Dinamarca a seu lado - comprome-
teram-se a cooperar e a promover al-
guma forma de ação conjunta com os 
sindicatos e a indústria para manter 
baixos os preços e os salários, e tomar 
ações conjuntas e rápidas contra os 
movimentos de capital especulativo. 
Mas ficou bastante claro que, qual-
quer que seja a batalha a curto prazo 
a ser travada contra a inflação, ela de-
ve ser num plano nacional e não da 
Comunidade. As estruturas econômi-
cas e os instrumentos da política na-
cional ainda são tão diferentes entre 
os países-membros que qualquer tipo 
de medidas precisas em termos da 
CEE é simplesmente impraticável 
num futuro previsível 

Mas a CEE sentiu que, perante o 
resto do mundo, tinha de dar corpo a 
uma política exterior mais coerente. 
A área do Mediterrâneo, com a qual 
os seis têm profundas ligações históri-
cas, além de uma série de pactos co-
merciais construídos* ao longo de 
muitos anos, foi selecionado como 
primeira "beneficiária" de uma polí-

tica exterior incipiente da Comunida-
de. 

A entrada da Inglaterra acelerou 
esse processo por duas razões. A In-
glaterra foi obrigada a aceitar as mes-
mas condições dos seis para o comér-
cio com a Espanha, Israel, etc., a par-
tir dò momento em que seja um 
membro da CEE. A Inglaterra, po-
rém, tem uma política de importa-
ções mais liberal para com os países 
do Mediterrâneo, e seu governo quer 
que os seis adotem os acordos exis-
tentes. Preocupado com a concorrên-
cia crescente feita aos seus lavradores, 
o governo francês tentou adiar qual-
quer concessão econômica a curto 
prazo e, ao invés disso, aceitou alegre-
mente a proposta holandesa para uma 
política global" em relação ao Medi-
terrâneo. 

A segunda razão deve-se à convic-
ção do secretário do Exterior britâ-
nico, Alec Douglas-Home, que acha 
que a política comercial não pode ser 
dissociada da política externa. Daí a 
razão pela qual a Inglaterra, em seu 
informe durante a conferência de 
cúpula de Paris, disse que "os Minis-
tros de Relações Exteriores deveriam 
passar a se reunir 4 em vez de 2 vezes 
ao ano, com esse objetivo". Enquan-
to a Itália, por exemplo, se preocupa 
pelo futuro de Malta, Sir Alec preo-
cupa-se com as reações dos EUA e as 
ambições da URSS na área. 

Os Estados Unidos vêem o MCE 
com apreensão - um bloco comercial 
cujos tentáculos vão da Islândia até a 
África do Sul e da América Latina até 
o Sudeste Asiático. Os Estados Uni-
dos estão ainda mais frustrados por-
que, apesar dos atrativos da Comuni-
dade e de sua possível ameaça em ter-
mos de potência comercial, ela ainda 
está longe de ser a união ou federação 
política capaz de adotar posições co-
muns com facilidade, com a qual 
Washington poderia manter um dialo-
go transatlântico eficaz. zxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXVUTSRQPONMLIHGEDCBA
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O fato de que as conversações se-
cretas tinham sido rompidas, foi aba-
fado pelo fato de que elas tinham si-
do realizadas. O Dr. Kissinger tor-
nou-se a celebridade nacional do ano, 
suas refeições matinais e suas compa-
nhias noturnas passaram a ser assun-
tos de quase tanto interesse quanto o 
seu misterioso paradeiro. A diploma-
cia secreta não avançou até o dia 8 de 
outubro, quando os norte-vietnamitas 
propuseram pela primeira vez um ces-
sar-fogo não necessariamente acom-
panhado por um acordo político. Até 
ess? ocasião, eles tinham exiçido um 
governo de coalizão no Vietnã do Sul 
e o afastamento do presidente Thieu. 

Nesse projeto de acordo, estava 
implícito que os exércitos comunistas 
e suas organizações políticas no 
Vietnã do Sul manteriam o mesmo 
grau de legitimidade nas áreas por 
eles controladas, que o governo cons-
tituído do Vietnã do Sul manteria 
nas áreas que estivesse controlando. 
Poucos dias antes de sua eleição, o 

Kidente Nixon - através do Dr. 

inger - deu a impressão de que, 
embora sujeito a uns esclarecimentos 
de pouca importância, um acordo 
desse tipo poderia ser concluído. 
Poucos dias após sua eleição, debaixo 
de violentas pressões por parte do 
presidente Thieu, os norte-america-
nos reabriram a questão relativa ao 
status dos comunistas no Vietnã do 
Sul e, consequentemente, as negocia-
ções foram uma vez mais rompidas 
em torno ao que vem sendo a ques-
tão central da guerra desde há muitos 
anos. Rapidamente, Nixon reiniciou 
bombardeios em grande escala ao 
norte do paralelo 20, suspensos desde 
o dia 23 de outubro. É imprevisível 
dizer-se se Nixon, em 1973, aceitará 
um cessar-fogo que deixaria nas mãos 
dos dois Vietnãs a decisão sobre os 
futuros termos de guerra ou de paz, 
que dariam mais ao presidente Thieu 
e menos a Hanói do que seus exérci-
tos já conseguiram nos campos de ba-
talha. 

O ano de 1972 assinalou a maior 
vitória eleitoral da história moderna 
dos EUA. Esse feito não foi apenas a 
vitória mais esmagadora do século em 
termos de voto popular, superando as 
vitórias de Johnson em 1964 e de 
Roosevelt em 1936. Mais do gue isso, 
foi uma vitória esmagadora do Parti-

do Republicano, a primeira desde que 
Roosevelt, em 1932, fanou a coalizão 
que tornou o Partido Democrata, o 

partido dominante" dentro do siste-
ma norte-americano de dois partidos. 
É claro que o "partido dominante" 
nem sempre está no poder, e o presi-
dente Eisenhower tinha sido reeleito 
por uma margem quase esmagadora 
em 1956; mas Eisenhower não era 
um homem de partido, e sim um he-
rói nacional, e embora os Democratas 
nem sempre estejam na Casa Branca, 
eles não esperam perder eleições por 
diferenças esmagadoras. 

O presidente proclamou a subida 
ao poder do que chama de a "nova 
maioria americana" e, seja gual for o 
qualificativo para a sua vitoria, ele a 
interpretou como um mandato pes-
soal, que denominou de "mudança, 
mas mudança pra valer". Atuou refor-
mulando sua administração num senti-
do que sugere a intenção de realizar o 
que ele entende sejam os anseios da 

nova maioria americana". Isso atra-
vés de um maior conservadorismo fis-
cal, cortando programas sociais, repri-
mindo ' a sociedade "permissiva", 
freando a integração nas escolas e, de 
um modo geral, dando mais atenção 
às necessidades da classe média bran-
ca, e menos às dos negros e pobres. 

O significado da vitória de Nixon 
ficou confuso por causa do problema 
dos "dois Georges": colapso da candi-
datura do senador George McGovern 
e a ausência do governador George 
Wallace na disputa. A esmagadora 
maioria republicana contou com os 
votos do seu próprio partido e com 
os votos que seriam dados a Wallace. 
A massa da nova maioria americana 
de Nixon foi aumentada pelo número 
sem precedentes de democratas dissi-
dentes e por abstenções, num ano em 
que o candidato democrata não foi 
aceito por mais da metada do seu 
próprio partido. 

Muitos se prepararam para cele-
brar a ascensão da "maioria republi-
cana" ou, no mínimo, concluíram 

que a antiga coalizão rooseveltiana ti-
nha sido desfeita, e que uma era ini-
ciada em 1932 havia terminado. 

De qualquer maneira, a avalanche 
de Nixon foi uma reviravolta na polí-
tica americana, que não podia ser ex-
plicada suficientemente pelo feio fra-
casso da campanha de McGovern. 
Houve muitos outros sinais de um 
movimento para a direita no país, e 
Nixon estava recolhendo os frutos 

não apenas da desgovernada conven-
ção do Partido Democrata que esco-
lheu McGdtern em julho mas tam-
bém de galinhas aue estão voltando 
para o poleiro após oito anos de go-
verno democrata, sob os presidentes 
Kennedy e Johnson. 

Durante os últimos oito anos, a 
América envolveu-se numa guerra es-
candalosa na Ásia e criou uma possi-
bilidade de guerra civiL As esperanças 
da "Nova Fronteira" de Kennedy e 
da "Grande Sociedade" de Johnson 
deram lugar à desilusão da guerra 
contra a pobreza e à irritação contra 
os abusos dos programas de bem-estar 
social. Durante esses anos houve pro-
blemas raciais, estudantis, de direitos 
civis, aumento do consumo de dro-
gas e conseqüente aumento de cri-
mes. O ano de 1972 estava preparado 
para Nixon e parecia impossível que 
pudesse haver um candidato demo-
crata capaz de derrotá-lo. 

Nixon enfrentou os problemas 
com firme habilidade política. Em 
março, ele apareceu numa cadeia de 
televisão para combater o transporte 
de crianças em idade escolar com ob-
jetivos de integração racial nas esco-
las. O presidente propôs uma legisla-

gío constitucionalmente duvidosa. A 
orte Suprema sustentou que "as ins-

talações educacionais separadas são 
desiguais por natureza", enquanto os 
fundos propostos para aumentar a 
qualidade das escolas eram insignifi-
cantes. Mas foi o transporte em si que 
o presidente considerou como proble-
ma, e não a integração nas escolas ou 
a garantia de iguais direitos na educa-
ção. 

O problema do transporte escolar 
foi um dos temas que Nixon usou ha-
bilmente para ganhar os votos de Wal-
lace e o apoio das classes trabalhado-
ras tradicionalistas das cidades e su-
búrbios. Outra maneira de ganhar vo-
tos foi a sua abordagem do problema 
do bem estar social Originalmente, 
ele havia proposto um aumento de 
renda por família, descrevendo-o co-
mo "a mais importante legislação so-
cial proposta em três décadas . Mas 
no Dia do Trabalho, que abre tradi-
cionalmente a campanha eleitoral, Ni-
xon estabeleceu uma grande distinção 
entre a "ética do trabalho" e a "ética 
do bem estar social". Disse: "somos 
uma nação que paga subsídios aos 
trabalhadores e despreza o "biscatei-
ro" que escolhe voluntariamente ser 
protegido pelo Estado". 

Enquanto a opinião pública e o 
presidente caminhavam para a direita, 
o Partido Democrata, sob o controle 
de uma minoria não representativa, 
partia em direção contraria. O sena-
dor McGovern não era o radical que 
muitos americanos temiam, mas, na 
verdade, um político convencional e 
não abertamente inovador. Porém, 
precisando desesperadamente atrair a 
atenção, ele permitiu-se ser envolvido 
por um grande número de planos ra-
dicais, incluindo a apresentação de 
um projeto de renda mínima de mil 
dólares. Nada poderia ser mais anti-
americano do que dar dinheiro ao po-
vo em troca de nada. 

A indicação de McGovern foi o re-
sultado de uma tríplice divisão den-
tro do Partido Democrata. O governa-
dor Wallace tinha conseguido um ter-
ço dos votos democratas antes de ser 
baleado em Maryland, em maio. Os 
senadores Humphrey e Muskie se des-
truiram competindo pela posição cen-
trista dentro do partido. Uma coliga-
ção de expoentes sem ideologia defi-
nida, do New Politics" e de liberais, 
acertou a indicação de McGovern, 
com a ajuda de jovens, nas eleições 
primárias, usando habilmente o novo 
estatuto do partido para eleger candi-
datos e delegados nos Estados onde 
não há eleições primárias. 

As novas idéias davam destaque à 
representação proporcional de mulhe-
res, jovens e minorias raciais no parti-
do. O resultado foi que o eleitorado-
base do Partido Democrata — os ho-
mens de meia idade — ficou sem re-
presentação na Convenção Democra-
ta de Miami, em julho. A Convenção 
terminou com o partido dividido e as 
facções de Wallace e do centro sem 
apoiarem a candidatura de McGovern. 
A campanha de McGovern foi uma 
série de desastres. Sua decisão de 
abandonar a escolha de Thomas 
Eagleton - que teve problemas 
com uma história de doenças men-
tais - depois de ele ter prometi-
do dar "um apoio de 1000%*, fez 
com que seu prestígio e sua credibili-
dade caíssem junto aos jovens. 

Como nos outros anos, a grande 
maioria dos americanos passou muito 
pouco tempo pensando em proble-
mas como Pequim, Moscou, paz no 
Vietnã, McGovern, Nixon ou a Corte 
Suprema. Eles pensaram mais em tra-
balho, em dirigir carros, ver televisão, 
futebol ou beisebol, preços de ali-
mentos, garotos viciados. Apenas 
55% dos eleitores pensaram em regis-
trar-se e votar nas eleições presiden-
ciais, o que tornou essa eleição a mais 
apática desde 1948, com um crescen-

.te número de pessoas participando de 
atividades politicasde outro tipo. 

Enquanto isso, os subúrbios se 
tornam cada vez maiores e já não são 
apenas os negros que invadem as cida-
des. Os ricos ficam cada vez mais 
ricos e os pobres relativamente mais 
pobres. A economia se desenvolve ca-
da vez mais rapidamente, os preços 
sobem cada vez mais depressa supe-
rando qualquer controle, o crime e o 
consumo de drogas aumentam e a po-
luição se agrava. Uma pesquisa de 

3inião pública, feita pelo Instituto 

ilup, mostra uma população razoa-
velmente satisfeita com sua própria 
vida, mas muito menos com a situa-
ção de seu país. 

Houve ainda outras divergências e 
acontecimentos importantes. Foi um 
bom ano para o escândalo e a corrup-
ção, melhor ainda do que a época áu-
rea do governo Harding. Foi o ano da 
ITT e da sua engrenagem dominado-
ra. Com a ajuda de um memorandum 
da senhora Dita Beard, ligação políti-
ca da ITT no Congresso, e de quem 
nunca mais se ouviu falar, o colunista 
Jack Anderson ganhou o Prêmio 
Pulitzer. 

Houve um renascimento da Máfia, 
primeiro sob a forma de um filme 
que bateu recordes de bilheteria nos 
cinemas e depois pela imitação do ci-
nema nas ruas de Nova York, no dia 
em que Edgar Hoover morreu e rece-
beu rasgados elogios do presidente 
Nixon, não sendo porém lamentado 

los americanos que sentiam suas lh 
rdades ameaçadas. 
Os tribunais de Nixon determina-

ram que a pena de morte é uma puni-
ção "cruel e rara", segundo a Consti-
tuição. Mas, por outro lado, negaram 
«a Nixon o direito de controlar legal-
mente linhas telefônicas de pessoas 
consideradas subversivas. Depois to-
maram outras decisões, restringindo 
os direitos das pessoas acusadas, e ne-
gando aos jornalistas o direito de se 
recusarem a revelar suas fontes de in-
formação. Dois jornalistas foram pre-
sos e um professor de Harvard foi le-
vado algemado para a prisão. Angela 
Davis foi absolvida por unanimidade 
e, mais tarde, bebeu champanhe com 
os jurados que foram escolhidos a de-
do pela defesa. O homem foi à lua, 
provavelmente pela última vez neste 
século, mas ainda não havia nada lá. 
Clifford Irving foi, sem dúvida algu-
ma, o chato do ano e Howard Hughes 
foi o vice. E o ponto alto do ano foi 
quando o presidente visitou a Grande 
Muralha da China. Ele disse: "eu acho 
que vocês deveriam terminar isto. Es-
ta é uma grande muralha". 
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Quase tudo azul na 
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O Leste Europeu se 
espreguiçou, 

ergueu-se e pouco 
a pouco movimentou 

seus músculos 
diplomáticos — e até 
relaxou as tensões. 

LESTE EUROPEU 
Jonathan Steele 
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ara a Europa Oriental, 1972 foi 
o ano em que a marcha na dire-

ção de um relaxamento de tensão pa-
ra com o Ocidente se tornou quase 
em um estouro de boiada. O momen-
to supremo foi a decisão de Moscou 
de manter o convite feito ao presi-
dente Nixon para o mês de maio; Ni-
xon tornou-se, assim, o primeiro pre-
sidente norte-americano a visitar a 
União Soviética, embora ele tivesse a-
cabado de anunciar a maior escalada 
na guerra do Vietnã - o bloqueio por 
minas do porto de Hanói e os bom-
bardeios em torno de Hanói. 

Com essa atitude, Moscou tornou 
bem claro que nada deve impedir 
uma aproximação já aceita na Euro-
pa, com todos os benefícios de or-
dem política e econômica que dela se 
possam esperar. Em outubro, foram 
colhidos os primeiros frutos. Os Esta-
dos Unidos e a União Soviética con-
cordaram com um pacto comercial a 
longo prazo, segundo o qual Moscou 
pagará suas dívidas do tempo da guer-
ra e Washington reduzirá as tarifas. 

Um mês mais tarde, trinta e dois 
países europeus, mais os Estados Uni-
dos e o Canadá, sentavam-se, em Hel-
sínqui, à mesa para as conversações 
preparatórias para a Conferência de 
Segurança Européia, projeto há mui-
to tempo desejado por Moscou. Os 
soviéticos, em retribuição, mostra-
ram-se prontos para entrar nas con-
versações, patrocinadas pelos norte-
americanos, sobre Redução Mútua e 
Equilibrada de Forças {Mutual and 
Balanced Force Reductions), a serem 

realizadas na Europa, em 1973. O en-
tendimento entre soviéticos e norte-
americanos chegou assim a um ponto 
de mútuo acordo nunca antes alcan-
çado desde a Conferência de Yalta, 
em 1945, que decidiu as esferas de 
influência na Europa do pós-guerra. 

A Alemanha foi, logo a seguir à 
União Soviética, a área mais afetada. 
Em novembro, ambos os Estados ale-
mães chegaram a um acordo sobre 
um tratado regulamentando suas rela-
ções futuras. A República Democráti-
ca Alemã seria, finalmente, reconhe-
cida pela República Federal, e ambas 
as Alemanhas entrariam para as Na-
ções Unidas durante a próxima sesr 
são. O tratado seguiu-se, primeiro, à 
ratificação dos tratados de Bonn com 
Varsóvia e Moscou, e depois a um tra-
tado separado, relativo ao tráfico en-
tre os dois Estados alemães. 

Para os líderes comunistas da Ale-
manha Oriental, esse desenvolvimen-
to foi o clímax de uma longa luta 
para quebrar o boicote diplomático 
contra o Estado que, ultimamente se 
tornara o mais próspero da Europa 
Oriental. Para o povo da Alemanha 
Oriental, os acordos com a Alemanha 
Ocidental trouxeram perspectivas de 
viagens sem precedentes. A viagem 
aos países ocidentais não seria mais 
restrita a idosos aposentados, mas 
passaria a ser possível a todo aquele 
que desejasse viajar ao Ocidente "por 
razões importantes de família". 

O governo da Alemanha Oriental 
deixou claro, em seus primeiros me-
ses, que essa frase seria interpretada 
de modo liberal, e no final de novem-
bro, cerca de um milhão de alemães 
da RDA tinham visitado a Alemanha 
Ocidental e Berlim Ocidental. Este 
número, a propósito, demonstra que 
o número de cidadãos da RDA que 
viajaram ao Ocidente é superior ao de 
qualquer outro país da Europa Orien-
tal Do mesmo modo, os alemães oci-
dentais puderam viajar com maior li-
berdade à Alemanha Oriental Não se 
viram quaisquer perspectivas de que 
estas mudanças conduzissem a outras 
medidas mais liberais dentro da Ale-
manha Oriental Mas refletiram, assim 

mesmo, um novo clima de relaxa-
mento gradativo por que atravessa o 
pàís. Quando, em 1971, Erich Hone-
cker sucedeu a Walter Ulbricht como 
principal mandatário da RDA, um co-
mentarista político resumiu essa mu-
dança com a seguinte frase: "A cada 
dia gue passa, e de todas maneiras 
possíveis, a Alemanha Oriental está se 
tornando cada vez mais Honecker". 
Uma experiência interessante foi a 
decisão conjunta dos governos da 
RDA e da Polônia de abolir o uso de 
visas e passaportes entre os dois paí-
ses a partir ao início de 1972. Produ-
ziu, como resultado, uma inesperada 
explosão de viagens, com mais de 6 
milhões de alemães visitando a Polô-
nia durante o ano e 9 milhões de po-
loneses visitando a Alemanha. 

Um acordo semelhante foi feito 
com a Tchecoslováquia, porém, este 
unilateral: os alemães poderiam ir à 
Tchecoslováquia mas a medida não 
era recíproca. As conversações enta-
buladas entre a Tchecoslováquia e a 
Polônia não conduziram a nada, apa-
rentemente porque as autoridades 
tchecas receavam que até a suave libe-
ralização na Polônia pudesse "conta-
minar ' as pessoas na Tchecoslová-
quia. 

Esta foi mais uma indicação dos 
problemas políticos que os líderes 
tchecoslovacos ainda tiveram que en-
frentar em 1972, ao permitir um rela-
xamento da linha dura mantida desde 
1968. A prova mais decisiva foi a sé-
rie de julgamentos envolvendo 46 
pessoas levada a cabo durante os me-
ses de julho e agosto. A maior parte 
dessas pessoas eram comunistas e so-
cialistas. Algumas delas tinham sido 
militantes oficiais do partido em 
1968. Foram todos acusados de "sub-
versão" com base no fato de terem 
tomado parte na campanha destinada 
a boicotar as eleições de novembro de 
1971. Mas a campanha, nada mais 
era, naturalmente, que um aviso a 
qualquer outra pessoa que se sentisse 
tentada a resistir ao "processo de nor-
malização" no país. 

Mais ao sul, na Hungria, o ano ter-
minou com uma dramatica revisão na 
reforma econômica do país, a mais 
ousada da Europa Oriental O aconte-
cimento foi quase que imediatamente 
seguido pela visita de Brejnev, e mui-
tos observadores acharam que havia 
uma ligação entre os dois aconteci-
mentos. Para não descontentar os so-
viéticos, os húngaros teriam feito al-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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gumas modificações na sua economia 
e corrigido vários problemas que ti-
nham surgido. 

Isto era particularmente verdadei-
ro na área de salários, onde um novo 
sistema de ordenados permitia bene-
fícios a alguns e prejudicava a outros, 
o que estava criando uma certa ten-
são social Havia também indícios de 
que um começo de explosão de con-
sumo estaria levando à especulação 
imobiliária e a gastos conspícuos pela 
elite de Budapeste. O partido húnga-
ro começou a atacar desalmadamente 
a "mentalidade pequeno-burguesa" 
que denunciava ter descoberto. 

Mas foi na Iugoslávia que esse tipo 
de desenvolvimento produziu a maior 
crise interna de 1972 na Europa O-
riental. Em outubro, menos de uma 
semana antes da visita da rainha da 
Inglaterra ao país - a propósito, sua 
primeira visita a um pais comunista — 
o presidente Tito, com 80 anos de 
idade, resolveu derrubar os líderes da 
maior república do país, a Sérvia. Irri-
tado pelo crescente materialismo de 
uma parte da elite do país, o presi-
dente decidiu que a culpa era do que 
chamou "liberalismo podre". Forçou 
os líderes dos comunistas sérvios a se 
demitirem, e deu início a um expurgo 
de comunistas pela imprensa e televi-
são de Belgrado. 

A relativa margem a debates e 
críticas que se tinha conseguido na 
Iugoslávia, foi ameaçada, e alguns dos 
:riti críticos mais severos as medidas re-

pressivas do presidente, ironicamente, 
foram seus próprios companheiros 
marxistas, que declararam que ele es-
tava iniciando um processo de des-
truição da experiência do país num 
"socialismo de auto-gcstão* quando 
procurava salvá-la. 

O expurgo do presidente Tito na 
Sérvia deu-se apenas dez meses após 
uma ruptura semelhante na segunda 
maior república do país, a Croácia. 
Dessa vez, Tito acusara os líderes lo-
cais de cederem ao nacionalismo. 
Uma série de julgamentos de pseudo-
nacionalistas foi realizada no decorrer 
do ano, em Zagreb, capital da Croá-
cia, e vários intelectuais e estudantes 
foram condenados por "atividades 
contra-revo lucionárias". 

Mas o levante que se deu na Sér-
via, na segunda metade do ano, serviu 
para mostrar que o problema que 
realmente estava em questão no país 
era o debate sobre a melhor maneira 
de enfrentar a crise econômica — e, 
portanto, social - do país. O presi-
dente exigiu a volta aos métodos ad-
ministrativos tradicionais e a restaura-
ção da consciência ideológica. Outros 
líderes políticos, a maior parte dos 
quais foram derrubados, achavam que 
era necessário um sistema mais com-
plexo de controles e incentivos eco-
nômicos, num clima de contínua libe-
ralização política. Ambos os lados, 
porém, deixaram claro que a indepen-
dência da Iugoslávia em termos de 
política externa não fora afetada. 

O espírito de relaxamento de ten-
são que prevalece em outros lados, 
até afetou as tempestuosas relações 
existentes entre a Romênia e seus a-
liados do Pacto de Varsóvia. Embora 
o país tenha terminado o ano com 
um lembrete oportuno lançado nas 
conversações preparatórias de Helsín-
qui - declarando que era completa-
mente independente da União Sovié-
tica - houve indícios, no decorrer do 
ano, de que o presidente Ceaucescu 
estava remendando algumas de suas 
divergências com Moscou. No verão, 
manteve uma reunião particular com 
Brejnev, na Criméia, e concordou em 
ampliar suas relações econômicas 
com a União Soviética. Este foi um 
outro caso em que dois Estados con-
cordaram em que, se não dava para 
ambos enterrarem as machadinhas de 
guerra, pelo menos dava para escon-
derem, ou enterrarem, as lâminas das 
machadinhas. 

A diplomacia popular de Pequim 
CHINA 

John Gittings 

Oano de 1972 foi principalmente 
memorável para os telespectado-

res ocidentais, que puderam dar uma 
olhadela, pela tevê, na terra proibida. 
Eles puderam ouvir do próprio Nixon 
que a Grande Muralha é grande mes-
mo. Uma moça chinesa, numa loja de 
departamentos, disse que não namo-
rava, em vez disso estudava as obras 
do presidente Mao. A 196.a divisão 
do Exército Popular de Libertação da 
China, perto de Tientsin, desfilou pa-
ra Felix Green e também para Bob 
Considine. Os retratos de Nixon que 
eles usavam como alvos para seus ti-
ros foram guardados, com muito ta-
to, fora das vistas. Foi um bom ano 
para a diplomacia popular. 

Era fácil olhar com cinismo para o 
vai-e-vem dos negócios diplomáticos 
no qual os chineses entraram tão 
prontamente: pandas para o zoo de 
Washington e a canção Eton Boating 
para Sir Alec Douglas-Home. Certa-
mente essas adesões teriam sido con-
denadas, durante a Revolução Cultu-
ral, como uma manifestação vergo-
nhosa do estilo de trabalho burguês. 

Mas, questões de estilo à parte, a 
nova diplomacia da China foi tanto 
uma reação ao desenvolvimento do 
mundo em volta dela como a conse-
qüência de políticas mais "racionais" 
(para usar o clichê chinês) adotadas 
em Pequim. Ou no mínimo é uma 
reação a esse desenvolvimento, à luz 
das interpretações de Pequim sobre o 
que eles realmente significam. 

Por que Nixon estava tão ansioso 
em ir a Pequim? Porque, dizem os 
chineses, o colosso do imperialismo 
americano tinha caído do seu pedes-

tal. Nixon estava realmente no cami-
nho para fora da Indochina e cercado 
de contradições dentro e fora de seu 
país. No comunicado conjunto sino-
americano de fevereiro, o lado ameri-
cano fez, segundo a visão dos chine-
ses, consideráveis concessões. Eles a-
ceitaram os Cinco Princípios da Coe-
xistência Pacífica; e não haveria 
maiores disputas sobre o fato de For-
mosa fazer parte da China. A China 
insistiu nesses dois pontos por quase 
20 anos, antes que os Estados Unidos 
se convencessem. 

Entretanto, o que aconteceu nas 
fronteiras setentrionais da China? No 
outono de 1972, os líderes chineses 
finalmente tornaram explícito o que 
parecia ter sido uma atitude funda-
mental de sua política externa desde 
os choques fronteiriços sino-soviéti-
cos de 1969. O "social-imperialismo" 
soviético foi apresentado como "mais 
decepcionante e conseqüentemente 
mais perigoso" do que o antigo mo-
delo de imperialismo americano. Os 
chineses se esforçaram por mostrar 
aos visitantes o seu programa de abri-
gos contra um ataque nuclear soviéti-
co, e falaram abertamente das tropas 
soviéticas (mais de um milhão de sol-
dados) ao longo da fronteira. 

Considerando o mundo em çeral, 
a China descobriu agora a sua própria 
característica: numa mão a luta entre 
as duas superpotências, e na outra vir-
tualmente o resto do mundo. Essa li-
nha de argumentação se ajusta bem 
aos sucessos diplomáticos de Pequim 

Ç;lo mundo. Nem a Grécia nem o 
chad (entre os muitos países que re-

conheceram Pequim em 1972) preci-
sam ser excluídos da larga frente uni-
da em formação contra as superpo-
tências. 

De maneira semelhante, a entrada 
da Grã-Bretanha no Mercado Co-

Exemplo: os chineses 
encomendam Boeings, 
Tridents e Concordes; 

mas, para eles, o 
riquixá e a bicicleta 
continuarão a ser o 

transporte preferido. 

CHU- EN- LAI 

mum foi um acontecimento positivo, 
que ajuda a construir e defender uma 
Europa unida tanto contra a União 
Soviética como contra os Estados 
Unidos. Os reconhecimentos diplo-
máticos da Alemanha Ocidental e do 
Luxemburgo deixaram apenas Espa-
nha e Portugal inaceitáveis para Pe-
quim. 

Infelizmente para os vietnamitas, 
essa análise chinesa parece que rele-

gou a sua luta contra uma das super-
potências para bem baixo na lista das 
prioridades. A ajuda chinesa conti-
nuou a afluir para Hanói. Depois que 
o porto de Haiphong foi minado, Pe-
quim providenciou o abastecimento, 
por terra, de combustível, e concor-
dou que os suprimentos soviéticos 
fossem desembarcados em portos chi-
neses. Mas diplomaticamente os chi-
neses fizeram muito pouco para dissi-
par a suspeita de que estavam pressio-
nando para um acordo político. Não 
estavam preparados para deter o seu 
degelo com Washington por conta do 
Vietnã. 

Se alguém trabalha para o degelo 
- disse Hanói em agosto - unicamen-
te com o objetivo de servir seus pró-
prios interesses nacionais limitados, 
isso equivale a "jogar um salva-vidas 
para um pirata que está se afogando". 
Essa questão, especialmente quando 
suscitada pelas críticas esquerdistas, 
foi a única coisa a perturbar a urbani-
dade dos diplomatas chineses. 

Internamente os chineses conti-
nuam a impressionar quase cada visi-
tante com uma cor política diferente. 
Os que pensavam antes que os chine-
ses fossem formigas azuis fazem agora 
a descoberta de que, afinal de contas, 
eles são seres humanos. O que impres-
siona os visitantes mais atentos é o 
senso de ativismo e participação nos 
níveis básicos da organização econô-
mica e social 

A estranha história do golpe ten-
tado por Lin Piao e do seu voo para a 
morte, em setembro de 1971, foi ofi-
cialmente confirmado no verão se-
guinte. O exército, embora ainda nu-
mericamente forte nos vários comitês 
revolucionários do partido parece ter 
aceito um papel mais auto-crítico. 
Mas ainda houve no ano passado mui-

tas discussões políticas entre a lide-
rança mais alta, no Politburo e no 
Congresso Nacional do Povo. 

Sem dúvida a Revolução Cultura] 
moveu o espectro político mais para 
a esquerda. Mas foi o senso comum 
em fazer a revolução que foi mais en-
fatizado no ano que terminou. No in-
terior do país, os ultra-esquerdistaj 
foram censurados por terem provoca-
do mudanças na estrutura das comu-
nas populares - nada pode ser feito 
para diminuir o poder de merecimen-
to dos camponeses. Nas universida-
des, velhos mestres foram reabilita-
dos; os trabalhos teóricos e o ensino 
pelos livros (sempre os clássicos chi-
neses) não foram negligenciados; as 
fábricas puderam ser conduzidas de-
mocraticamente, mas os operários ti-
veram que observar a "disciplina so-
cialista no trabalho". As estatísticas 
sobre 1971 mostraram grande incre-
mento no setor industrial e um cresci-
mento menor mas firme na produção 
agrícola. Mas 1972 foi um ano de es-
tiagem e a colheita baixou ligeiramen-
te no outono. 

Para os homens de negócios ame-
ricanos e dos outros países ociden-
tais, a visão de um mercado chinês 
em ascensão foi mais confirmada co-
mo mito do que antes. Os chineses 
querem usar inteligentemente sua só-
bria capacidade de comerciar, fazen-
do prospecções seletivas em áreas de 
prioridade tecnológica básica. Uma 
dessas áreas é a aviação internacional, 
e encomendas foram feitas não ape-
nas de Boeing e Trident mas, para de-
sorientação dos observadores, de 
Concorde. Mas, para a maioria dos 
chineses, o riquixá e a bicicleta conti-
nuarão a ser os seus meios de trans-
porte preferidos. sronlihedcaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA
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A difíci l união 
QUÊNIA, TANZÂNIA 

E UGANDA 
Ronald Watts 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s três países africanos, Quênia, 
Tanzânia e Uganda, desde que 

alcançaram sua independência, no 
início da década de 60, seguiram ca-
minhos bem diferentes. Começaram 
com a herança comum da legislação 
colonial britânica e a predominância 
do comércio asiático. Cada país era 
constituído por um grupo de tribos 
inteiramente diversas. Nao havia res-
trições de movimento entre os três 
países e as fronteiras eram pratica-
mente ignoradas. 

Hoie existen\ grandes instalações 
de alfândega e imigração, e pode-se 
levar mais de uma hora para conse-
guir a documentação necessária, isto 
quando as fronteiras não estão com-
pletamente fechadas. Os africanos 
orientais preocupam-se cada vez mais 
com o fato de que pode ser mais fácil 
ir até a Inglaterra ou o Japão do que 
visitar um amigo no Estado vizinho. 

Uganda esteve no centro dos acon-
tecimentos em 1972. Durante o ano, 
as relações com a Tanzânia pioraram, 
e os acontecimentos culminaram com 
a mal-fadada invasão dos adeptos do 
Dr. Obote. Por algum tempo houve a 
impressão de que haveria guerra total 
entre Tanzânia e Uganda, mas como a 
invasão terminou antes que fosse ofi-
cialmente anunciada, esta situação foi 
evitada. Como em janeiro de 1971, a 
Comunidade do Leste Africana estêve 
próxima de um colapso completo. 
Em ambas as ocasiões o Quênia ado-
tou uma posição fria e distanciada, o 
que evitou este colapso. Tendo em 
vista o enorme grau de diferenças en-
tre os países da África Oriental, esta 
capacidade de recuperação da comu-
nidade é digna dfe nota, sendo um 
bom sinal para o futuro. 

A principal diferença entre os três 
países está na forma com que a estru-
tura de poder se desenvolveu. Uganda 
enfrenta a aguda rivalidade entre as 

Apesar das diferenças, 
Quênia, Tanzania e 

Uganda, formam 
uma Comunidade que 

poderá trazer aos 
países membros o 

desejado progresso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AMI N 

tribos Nilótica ao norte e Bantu ao 
suL Como resultado o poder foi para 
as mãos dos militares de obscuras tri-
bos da fronteira. O Quênia teve pro-
blemas similares, mas até agora conse-
guiu manter o poder nas mãos de 
uma elite culta, que favorece ao má-
ximo a expansão econômica. A Tan-
zânia é dominada por uma elite socia-
lista, liderada pelo presidente Nyere-
re, mas consideravelmente influencia-
da por um pequeno grupo de emi-
grantes. 

Embora todos os sinais de um go-
verno democrático tenham sido des-
truídos em Uganda, o Quênia conti-
nua a ter um parlamento atuante e 
influente. 

Na Tanzânia, a maioria no poder é 

constituída pelo partido único TA-
NU, embora exista também um parla-
mento. 

Sem a crise de Uganda, a Comuni-
dade do Leste Africano teria se ex-
pandido. Vários países, incluindo 
Ruanda e Zâmbia, solicitaram sua in-
clusão, mas todas as questões impor-
tantes foram adiadas em vista do con-
flito entre Uganda e Tanzânia. Qual-
quer desenvolvimento político em 
1973 dependerá grandemente de que 
Nyerere reconheça o governo do Ge-
neral Amin. 

Quênia tem sido o modelo mais 
próximo de uma democracia multi-
racial Mas a confiança de muitos ci-
dadãos asiáticos e europeus foi abala-
da com a deportação de asiáticos em 
1966. Embora haja um bom número 
de cidadãos de origem européia deter-
minados a participar do futuro do 
país, prevalece o sentimento de que o 
domínio asiático sobre o comércio e 
a propriedade terá que ser grande-
mente reduzido para ser aceito pelos 
nativos do Quênia. 

Quanto à expulsão de asiáticos da 
Uganda, a medida não teve certamen-
te um enorme apoio popular. Por um 
lado, houve comprovada pressão de 
comerciantes africanos, aliada ao res-
sentimento popular pelo aumento de 
aluguéis por parte de senhorios asiá-
ticos. Mas houve também bastante 
protesto dos ugandenses, apesar das 
técnicas brutais do esquadrão da mor-
te de Amin. E agora, que sua política 
está resultando em racionamento, in-
flação e aumento do desemprego, a 
oposição certamente crescerá. 

Na raiz da decisão de expulsar a 
comunidade asiática está o sentimen-
to de que qualquer investimento es-
trangeiro constitui exploração. O Ge-
neral Amin, por exemplo, com seu 
conceito de independência econômi-
ca total, não compreende as vanta-
gens do investimento estrangeiro cui-
dadosamente controlado, e a impossi-
bilidade de viver sem ele. A atitude 
de Amin tem desencorajado o investi-
mento estrangeiro em toda a África 
OrientaL 

Embora em menor escala do que a 
estrangeira, a exploração interna tam-
bém ocorre, e com a expulsão dos 

asiáticos, muitos africanos tomaram 
seu lugar para auferir lucros no mer-
cado negro surgido com os raciona-
mentos. 

Uma questão crucial, pouco vei-
culada pela imprensa mundial, é a vi-
da do cidadão africano oriental co-
mum. O golpe no Burundi em fins de 
abril é um exemplo: muitos milhares 
morreram, outros 50.000 tiveram que 
abandonar seus lares, com um centé-
simo da cobertura dada às expulsões 
de asiáticos. Na Uganda, Amin elimi-
nou muitos de seus rivais, incluindo 
personalidades eminentes, quase em 
silêncio. 

A política em Uganda é agora ne-
gócio arriscado. O camponês está 
muito mais preocupado com o preço 
do seu algodão ou café. E com razão, 
pois enquanto o preço de sua colheita 
permanece estático, a inflação o atin-
ge diretamente, e está subindo agora 
a um nível muito alto. Aliás, todos os 
países do Leste da África vem apre-
sentando sérios níveis de inflação, a 
Tanzânia sendo provavelmente a mais 
atingida, depois de Uganda. 

As relações políticas entre os di-
versos países da região não estão tran-
qüilas. Os incidentes de setembro, em 
que tropas rebeldes ugandenses, refu-
giadas na Tanzânia, invadiram a 
Uganda, perturbaram muito as rela-
ções entre os dois países, pois Amin 

responsabilizou diretamente a Tanzâ-
nia pela invasão. A Líbia também se 
envolveu, mas suas tropas foram im-
pedidas pelo Sudão de atingir a Ugan-
da, onde iam auxiliar as de Amin. Re-
lações entre a Uganda e a Ruanda fo-
ram pioradas quando a primeira aco-
lheu o rei exilado ruandes. Na Tanzâ-
nia, teme-se um plano para derrubar 
o atual presidente socialista Nyerere, 
plano que contaria com assistência 
portuguesa (a colônia portuguesa de 
Moçambique, sacudida por movimen-
tos de libertação, tem extensa fron-
teira com a Tanzânia). O Quênia en-
frentou o ano todo uma movimen-
tação estudantil que não parece estar 
esfriando. 

A independência para o leste afri-
cano certamente não representou um 
mar de rosas. Mas a região ainda pode 
ser considerada uma das mais estáveis 
da África. Com a exceção da Uganda, 
conseguiu evitar o racismo extremo 
do Sul O número de turistas para a 
região cresce rapidamente, particular-
mente no Quênia. E a maior vitória 
do ano é sem dúvida a manutenção 
da integridade da Comunidade do 
Leste Africano, que representa 36 mi-
lhões de pessoas, e que, mesmo en-
trando em 1973 numa atmosfera ins-
tável, apresenta grandes probabilida-
des de desenvolver-se, trazendo pro-
gresso para os países-membros. 

Racismo x negocios 
na Africa do Sul 

AFRICA DO SUL 
Stanley Uys 

Oano começou bastante promis-
sor, com um forte golpe do Par-

tido Unido da Oposição sobre a 
maioria do governo de Vorster, numa 
eleição parlamentar secundária. Pare-
cia que a situação ia finalmente mu-
dar, e já era tempo para isso, pois o 
Partido Unido estava completando o 
seu 24° ano na oposição. 

Na eleição seguinte, no entanto, 
dois meses mais tarde, o partido de 
Vorster voltou dramaticamente à an-
tiga posição, e o Partido Unido emer-
ghTna névoa anterior. Em novembro, 
seis novas eleições complementares 
confirmaram que os partidos polí-
ticos da África do Sul estavam numa 
situação sem saída: não há mais sinais 
da mudança, e Vorster está com a 
maioria dentro da Assembléia, com 
70 dos seus 166 membros. 

A África do Sul está passando por 
uma fase crítica. O que está para ser 
decidido pelas disputas políticas en-
tre os partidos, é se a oposição branca 
tem ou não algum papel a desempe-
nhar na África do Sul. Talvez coubes-
se a ela se colocar entre o governo e 
os 18 milhões de africanos, negros e 
asiáticos. Se isso não for possível, o 
confronto brancos-negros será inevi-
tável - para alguns ele é fatal 

A retirada do Partido Progressista 
(a esquerda do partido de oposição) e 
da direita do partido do governo nas 
seis últimas eleições complementares, 
demonstra que está havendo uma mo-
bilização geral do governo e da oposi-
ção. A Africa do Sul está partindo 
para um confronto de forças entre 
dois partidos básicos. Dois fatores 
contribuíram particularmente, em 

1972, para preparar esse confronto. 
O primeiro foi a situação da econo-
mia, que cada vez piorava mais, ape-
sar dos esforços recentes para aparen-
tar, pelo menos, alguma estabilidade. 
O segundo fator são as dificuldades 
que a política racial do governo tem 
enfrentado. 

Em ambos os casos, a confusão e 
as contradições na política e na práti-
ca desse governo uma vez monolítico 
foram demonstradas. O ano passava, 
e com ele aumentavam as exigências 
dos empresários, políticos e econo-
mistas - e até dos sindicatos - para 

ue as barreiras de cor no campo in-
ustrial fossem relaxadas, de forma a 

que os trabalhadores negros pudes-
sem se integrar mais produtivamente 
na economia. 

A reação do governo foi vacilante 
— por um lado, declarando que prefe-
ria que a África do Sul "fosse pobre, 
mas branca, em vez de rica e racial-
mente mista"; por outro, tanto aber-
ta como clandestinamente, deixando 
os negros pegarem trabalhos qualifi-
cados, mesmo em departamentos do 
governo, que eram antes reservados 
somente aos brancos. Esse impulso na 
economia foi o acontecimento mais 
significativo na África do Sul atual 

O dilema do governo é que se ele 
fechar aos negros o campo do traba-
lho especializado, continuará haven-
do muito gasto em pouca pro.dução, a 
inflação aumentara, e os eleitores 
brancos mostrarão sua insatisfação 
nos votos — e a erosão dos sustentá-
culos do governo tem sido sentida 
principalmente entre trabalhadores 
burocráticos e operários. Mas se as 
portas forem abertas e o programa 
pelo qual a oposição está fazendo 
campanha for ao encontro da séria 
necessidade de mão-de-obra especiali-
zada da África do Sul, os negros vão 
adquirir poder econômico, o que de 

acordo com o livrinho branco de 
Vorster significa também poder polí-
tico. Isto é precisamente o que a 
ideologia do apartheid propõe-se a 
evitar. 

O governo não tem nenhuma polí-
tica coerente para enfrentar essa si-
tuação. Durante o ano, escorregava 
de um lado para outro, enquanto le-
vantavam-se clamores por mais em-
pregos para os negros, pela valoriza-
ção do trabalho, pelo salário mínimo, 
pelo reconhecimento oficial dos sin-
dicatos negros. De repente, um grupo 
de brancos pareceu ter tomado cons-
ciência dos salários-de-fome pagos a 
um grande número de trabalhadores 
negros, e com isso muitas indústrias 
começaram agora a pagar mais, fazen-
do com que pelo menos o nível de 
pobreza baixasse e as condições de 
trabalho melhorassem. 

As pressões das organizações es-
trangeiras anti-apartheid nas firmas 
com subsidiárias na África do Sul, pa-
ra que dessem a seus trabalhadores 
negros condições melhores, também 
estão ajudando a melhorar a situação 
geral. Isso tudo anda bastante lenta-
mente, no entanto, e ninguém sabe 
por quanto tempo a até então dócil 
força de trabalho continuará a supor-
tar a situação. 

O passo para um "desenvolvimen-
to independente" foi dado durante o 
ano - oito tribos bantus estão agora 
à caminho do auto-governo e, segun-
do Vorster, da independência. Por 
meio desse dispositivo constitucional, 
toda a população de 15 milhões de 
negros e excluída das instituições dos 
brancos, e considerada como estran-
geiros com passaporte". 

O significativo produto secundário 
do programa dos bantus, no entanto, 
que os seus líderes exploraram cada 
vez mais durante o ano, foi a legiti-
mação conferida à atividade politica 
dos negros dentro do conceito de 
"desenvolvimento em separado". Os 
únicos políticos negros da África do 
Sul atualmente, fora o que possa es-
tar havendo no "undcrground", são 
bantus: um exemplo - as exigências 
de líderes como o Chefe Gatsha 
Buthelezi e o Chefe Supremo Kaiser 

Entre o racismo e as 
necessidades de 
recrutar novos 

empregados entre os 
negros, a minoria 

branca assiste ao fim 
do regime monolítico. 

CONNIE MULDER 

Mantazima — por mais terras, mais di-
nheiro, mais poder. O governo não 
pode satisfazer essas exigências, e os 
bantus estão caindo gradualmente nu-
ma posição de conflito com Pretória. 
Ao acontecer isso, a base moral que 
um "desenvolvimento independente" 
devia criar para a política racial do 
governo vai se desgastando. 

Enquanto esses problemas se 
acumulam, o governo de Vorster pre-
para-se para a batalha. Seu primeiro 
movimento foi de tentar trazer todos 
os seus defensores de volta, apelando 
para o "sangue doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA afrikaner . Se as 
seis eleições recentes serviram para 
explicar alguma coisa, a conclusão 
imediata é de que os Nacionalistas 
Sul Africanos Brancos foram coloca-
dos versus o resto da população. Essa 

medida atinge a oposição parlamen-
tar. O outro passo, que começou em 
1972 e continuará até 1973, é para 
lidar com a oposição extra-parlamen-
tar. 

Essa posição extra-parlamentar foi 
sendo reduzida a uns poucos estudan-
tes esquerdistas, sacerdotes (que 
agem individualmente, não militam 
em nome da igreja, porque não há is-
so na África do Sul), e uns poucos 
fóruns de debates - e obviamente a 
imprensa de massa da oposição, que 
recebeu insistentes advertências du-
rante o ano todo para que não saísse 
do estritamente permitido. Os confli-
tos polícia-estudantes, em junho, 
mostraram o quanto as autoridades 
estavam preparadas para acabar com 
a oposição estudantil As universida-
des de língua inglesa, que produzem 
anualmente a sua safra de "dissiden-
tes", foram avisadas de que arcariam 
com a responsabilidade pelo compor-
tamento de seus estudantes muito 
provável que financeiramente (através 
da retirada de subsídios do governo). 

Não é somente na esfera política 
que o governo está montando uma 
contra-ação. Culturalmente, também, 
o Particm Nacionalista se sente amea-
çado. A censura, por exemplo, apesar 
do clamor público pelo seu relaxa-
mento, será aumentada no próximo 
ano. O novo Ministro do Interior e da 
Informação, Dr. Connie Mulder, que 
parece ser o futuro sucessor de 
Vorster. anunciou que não permitirá 
que a Africa do Sul seja "contamina-
da pelos esgotos da Europa". 

Filmes são cortados ou proibidos, 
assim como livros, e mesmo a arte 
passa pelo verbot do censor. Os escri-
tores africanos locais acham as restri-
ções intoleráveis: alguns sentem-se na 
mesma situação dos escritores russos, 
e guardam seus escritos para o dia em 
que a cultura na África do Sul fôr 
"livre". 

Isso tudo é somado a uma ação 
defensiva por parte Vorster para pre-
servar os Nacionalistas Sul Africanos 
Brancos e o sistema de vida do 
apartheid contra um inexorável cres-
cimento de pressões. O próximo ano 
poderá ser realmente desagradável 



O velho sonho acabou 
RODÉSIA 

Peter Niesewand 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

sonho dos rodesianos brancos 
começou a se acabar em janeiro, 

quando os negros saíram pelos muni-
cípios afora, com pedras e garrafas, 
saqueando e incendiando. Seriam es-
ses os "africanos mais felizes áo mun-
do**, como os descreveu Ian Smith? 

E a "mão amiga" de Smith, estendi-
da à maioria de 5 milhões e meio, sob 
a forma de uma proposta para um 
tratado de independência anglo-afri-
cano? Este foi radicalmente rejeitado 
pelos africanos, ressentidos por não 
terem sido consultados durante o pla-
nejamento dos termos do tratado, 
alem de não acharem que suas conse-
quências lhes seriam bastante favorá-
veis, e que, de qualquer forma, des-
confiavam dos brancos num assunto 
de caráter multiracial. 

O governo da Rodésia acusou os 
agitadores pelos distúrbios de janeiro, 
que começaram com a chegada da 
Comissão Pearce do Governo Britâ-
nico, para testar a aceitação da pro-
posta do tratado de 1971. Os rodesia-
nos também culparam o governo bri-
tânico por não ter começado a pes-
quisa ha mais tempo, e por conduzir 
o negócio de forma errada. 

Aliás, muita gente foi culpada nos 
primeiros seis meses. O conselho afri-
cano anti-tratado foi acusado de ater-
rorizar os africanos, para que disses-
sem "não". O ex-primeiro ministro 
Garfield Todd e sua filha foram con-
sagrados responsáveis pela violência, 
if isso foram presos sem julgamen-
tò^Ou acusação. E a' lista de supostos 
transgressores continuou. 

Mas o que importa é o seguinte: a 
Rodésia, calma e tranquila há anos re-
velou subitamente que, por trás da fa-
chada, há descontentamento e discri-
minação racial Isso foi um choque 
para o governo e o eleitorado branco. 
Normalmente, não parece haver ten-
são racial no país: qualouer pessoa 
branca pode andar sozinha por um 
município negro sem sentir qualquer 
ressentimento por parte dos africa-
nos. 

No entanto, como foi demonstra-
do pela Comissão Pearce, a lacuna en-

Os protestos dos negros 
na Rodésia revelaram o 
descontentamento por 

trás da fachada que 
os brancos construíram 

e mostram com orgulho 
já um tanto abalado 

mo era antes. A ameaça negra é mais 
real agora. Os brancos já precisam 
prestar atenção a ela. 

Pela primeira vez, em sete anos, a 
crítica dos brancos a Smith e seu go-
verno começou a ser ouvida. Apesar 
do primeiro-ministro rodesiano ter 
terminado o ano sem ter sofrido um 
'mico desafio individual, há sinais de 
que o controle da Frente Rodesiana zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I AN SMIT H 

tre as duas raças é grande, e está cres-
cendo cada vez mais. O chefe de uma 
tribo disse: "Os europeus são muito 
vivos. Primeiro vieram os missioná-
rios, que nos ofereciam presentes gen-
tilmente. Nós não sabíamos o que 
eles pretendiam. Depois, colonos 
brancos chegaram e nos tomaram a 
terra". 

Os acontecimentos desse ano aba-
laram muitos rodesianos brancos. Se-
riam os africanos realmente amigos, 
como afirmou Smith, ou haveria hos-
tilidade como temem alguns? Essa 
não foi uma pergunta agradável, e 
quando os africanos se fecharam 
vãmente em seu silêncio político, 
choque da declaração de Pearce dimi-
nuiu, os europeus retornaram ao ve-
lho sonho. E mesmo que muitos se 
recusem a admitir, as coisas muda-
ram. A boa vontade dos africanos não 
pode mais ser tida como^certa, tal co-

sobre a situação dos brancos está co-
meçando a afrouxar. 

De certa forma, isso é inevitável, 
quando um governo fica no poder 
por mais de uma década. Mas o elei-
torado branco parece ter perdido seu 
senso de direção, e a Frente Rodesia-
na não está ajudando a recuperá-lo. 
Será que o país está se encaminhando 
para um acordo com a Grã-Bretanha 
e para um sistema multiracial, ou pa-
ra ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apartheid? O problema se agu-
çou no segundo semestre do ano, 
quando o governo começou a intro-
duzir mais discriminação racial, lan-
çando mão de medidas há muito de-
sejadas pelo partido dominante, mas 
que até então tinham sido impossibi-
litadas devido às negociações vigen-
tes. 

No futuro, os africanos deverão 
portar sempre seus documentos de 
identidade: nas cidades, um visitante 
negro pode ser taxado de "vadio" e 
banido das áreas urbanas por dois 
anos. Os missionários brancos preci-
sam adquirir permissões oficiais antes 
de irem trabalhar em áreas designadas 
aos negros, e vice-versa. E vai por aí. 

No entanto, as propostas do trata-
do de 1971 continuam na mesa, e a 
Grã-Bretanha nãô  fez qualquer pro-
testo em relação às novas medidas ra-
ciais. Por que : 

Smith revelou que os contatos en-
tre Inglaterra e Rodésia foram manti-
dos depois da publicação do Relató-
rio Pearce, e que um novo impulso no 
sentido da resolução da disputa sobre 
o tratado pode ser aguardado para o 
novo ano. 

Que espécie de novo impulso? E 
4tnão* dos africanos a Lord 

Pearce? Será que Smith pretende 
desprezar a recente legislação racial 
em troca da reimplementação do pla-
no do tratado? Os nacionalistas afri-
canos devem ser ignorados? O ano de 
1972 coloca as questões. 1973 pode 

.trazer algumas respostas. 

Os meses decisivos 
na longa guerra 

Oposição à distância 
GRÉCIA 

David Tonge 

b ll 

Para os gregos, 1972 terminou co-
mo começou, com a maioria do 

povo numa atitude resignada frente 
ao atual governo, e uma minoria ain-
da apegada à idéia de mudança. Um 
boom econômico contínuo impede 
que cresça a insatisfação da massa, 
mesmo com os primeiros sinais agora 
de uma alta de preços, mesmo com 
apenas duas regiões atingindo um ra-
zoável grau de consumo (Atenas e Sa-
lônica), e com o maior pedaço do bo-
lo ficando para os armadores e outros 
autônomos, juntamente com os espe-
culadores de terras e ações. 

Por enquanto, há poucos sinais da 
revolução que o governo prometera 
efetuar: tinha por objetivo declarado 
mudar a mentalidade do povo grego, 
mas parece estar agora com aspira-
ções mais modestas. 1972 era o ''Ano 
da Administração", mas o governo 
fez muito pouco para pôr esse slogan 
em prática. Em março, o primeiro mi-
nistro George Papadopoulos acrescen-
tou a Regência as pastas ministeriais 
que já acumulava. Em agosto, Papa-
dopoulos trouxe de volta vários de 
seus antigos colegas militares a pos-
tos-chaves de seu gabinete, embora al-
guns desses postos sejam bem pouco 
lisonjeantes. E em outubro decretou 
que a corrupção em meio oficial fosse 
julgada por tribunais militares - o 
que não é nenhuma lisonja ao serviço 
público ou às cortes civis. 

O regime poderá ter atritos inter-
nos ocasionais, mas não tem nada a 
temer no exterior. Os políticos ainda 
não encontraram uma linha comum. 
Mesmo depois da suspensão da lei 
marcial nas províncias, há um ano 

Em meio a um pequeno 
boom, apenas os 

estudantes tentaram 
desentorpecer o país; 

a oposição prefere 
fazer discursos 
em Washington 

PAPADOPOULOS 

atrás, eles prefériram fazer seus dis-
cursos em Washington, em vez de di-
rigí-los a seu próprio povo. A resis-
tência entrou em decadência. Só os 
estudantes mostraram alguma disposi-
ção de enfrentar o regime. 

Os objetivos estudantis eram limi-
tados, visando principalmente a cha-
mar a atenção das pessoas para os mé-

todos j>elos quais a calma é mantida 
na Grécia de hoje. Sua primeira mani-
festação pública coincidiu com o 
quinto aniversário do golpe, em abriL 
Insistiam no direito de eleger seus 
próprios representantes, mas, quando 
em novembro as eleições foram final-
mente permitidas, queixaram-se de 
fraude. 

O que os estudantes provocaram 
de mais sério foi uma camapnha de 
repressão pelas autoridades, possivel-
mente com o objetivo de desestimu-
lar futuros dissidentes, particularmen-
te nos sindicatos. Várias centenas de 
estudantes foram submetidos a amea-
ças ou coação física. Duas oiganiza-
ções culturais, que supostamente es-
tariam dando alguma cobertura a 
eles, foram fechadas. Reviveu-se a 
prática do exílio. E o proprietário de 
uma revista de oposição foi parar no 
hospital após ser interrogado pela po-
lícia militar. 

Esse útlimo incidente, visto à mes-
ma luz da draconiana lei de imprensa 
do regime e da discriminação finan-
ceira que este faz com certos jornais, 
talvez explique a reação irônica de al-
guns gregos a decisão da União Inter-
nacional dos Jornalistas, que preten-
de sediar seu congresso de 1973 em 
Atenas. 

O problema de Chipre continua 
cozinhando, embora a tensão que 
quase levou à ruptura entre Atenas e 
o Arcebispo Makarios, em fevereiro, 
tenha agora desaparecido. Aos olhos 
do público, a confrontação terminou 
com uma derrota para o governo gre-
go. Talvez para distrair a atenção dis-
so, começou a circular o boato de um 
plebiscito sobre o futuro da monar-
quia — boato que também desapare-
ceu rapidamente. Mas a linha oficial, 
atualmente, é a de que a questão da 
monarquia não sofrerá nenhuma revi-

Sobre um balanço 
precário 
de terror 

os políticos 
irlandeses 

tentam 
negociar o futuro 

IRLANDA 
Simon Hoggart 

Os próximos três meses serão os 
mais decisivos na história da Ir-

landa do Norte, desde 1920,* quando 
foi assinado o tratado que pôs fim à 
guerra revolucionária na grande ilha 
irlandesa. 

Hoje, há uma esperança, se bem 
que frágil, de que o IRA deponha as 
armas como fez naquela época, ou 
pelo menos cesse suas atividades ter-
roristas, devido à ação do exército in-
glês e da polícia e, também, porque a 
população católica do norte, que o 
IRA pretende representar em parte, 
teme que a continuação das ativida-
des do IRA provoque ainda mais re-
presálias por parte das organizações 
para-militares protestantes. 

Chocante como possa parecer, es-
se equilíbrio de terror pode estar con-
tribuindo para uma predisposição pa-
ra a paz. 

Mas enquanto isso, a violência 
continua, e Os protestantes estão par-
ticipando ativamente no terrorismo, 
tanto quanto os católicos. É cedo pa-
ra julgar erros políticos ou militares. 
Mas é valioso lembrar os estágios mais 
significativos que levaram à atual si-

teoria de que tu 
jflito IRA/tropa 
preendido pela 

tuaçSo explosiva: 
Em Ulster, os protestantes, e em 

grande parte anglónlos, agruparam-se 
tradicionalmente em torno do Parti-
do Unionista, no poder há 50 anos, e 
cuja sigla é UDA. Esse partido tam-
bém sofreu importante cisão, em 
1968, quando a situação potencial-
mente conflitiva das minorias católi-
cas, oprimidas e sem participação no 
poder, explpdiu a partir de incidentes 
em Londonderry, no noroeste do 
país. Com o desenrolar da violência, 
um grande setor da opinião protes-
tante se radicalizou, formando o Van-
guard Movement, em torno do líder 
William Craigi O Partido Unionista 
(UDA) permaneceu no poder, lidera-
do por Brian Faulkner, primeiro-mi-
nistro, que enfrentou os aconteci-
mentos aumentando o nível de re-
pressão, com estreita colaboração dos 
ingleses. Em 1971, o governo britâ-
nico enviou a Ulster milhares de sol-
dados, que foram executando, uma a 
uma, as etapas desejadas pelos protes-
tantes. Mas cada medida contribuía 
para acirrar ainda mais os ânimos, 
fornecendo apoio moral ao IRA para 
intensificar sua campanha terrorista. 

O primeiro evento que modificou 
esse estado de coisas, levando à des-
confiança mútua entre protestantes e 
britânicos, ocorreu em janeiro de 
1972, novamente em Londonderry -
o Domingo Sangrento. 

No início do ano, sentindo que a 
campanha do IRA não estava tendo 
bons resultados políticos, várias orga-
nizações católicas resolveram desafiar 
a proibição de manifestações, com 
uma série de marchas em varias locali-
dades. O clímax dessas marchas veio 
a ser a 30 de janeiro, ouando a mar-
cha de Londonderry já estava termi-
nando. Após um incidente entre um 
grupo de jovens manifestantes e tro-
pas britânicas, paraquedistas foram 
mandados para prender os desordei-
ros, e ao chegar abriram fogo indiscri-
minadamente. Em poucos minutos já 
havia 14 mortos, muitos dos quais 
nem sequer estavam participando da 
manifestação. Os católicos ficaram 
convencidos de que se tratava de as-
sassinato deliberado. 

Represálias seguiram-se, a embai-
xada inglesa em Dublin foi incendia-
da, funcionários públicos católicos 
demitiram-se em protesto, a sensação 
geral entre os católicos era a de ter 
voltado à estaca zero". 

Londres, que até então, apesar do 
envio dc tropas, mantivera-se distan-
te, decidiu passar a uma política dire-
ta, ativa. Quando Brian Faulkner foi 
a Londres conferenciar, levando sua 

teoria de que tudo se resumia no con-
as britânicas, foi sur-

nova atitude britâni-
ca: estes exigiam o controle direto da 
segurança, um plebiscito sobre a 
questão da fronteira com a Irlanda do 
Sul, e outras medidas que levaram 
Faulkner e seu gabinete a pedir a re-
núncia. O primeiro-ministro inglês, 
Edward Heath, dissolveu o parlamen-
to do Ulster, que era aparentemente 
o que pretendia fazer. Em 30 de mar-
co, William Whitelaw, indicado por 
Heath, assumiu o controle do Ulster. 

Whitelaw começou uma. política 
firme de reconciliação, retirando as 
tropas das áreas católicas, relaxando 
detidos,- suspendendo medidas de re-
pressão instituídas pelo gabinete 
unionista em agosto de 1971. Essa 
mudança teve eleitos salutares na ati-
tude dos católicos em geral, exceto o 
IRA, que jprosseguiu na campanha 
terrorista. Os protestantes irritaram-
se, vendo as áreas católicas transfor-
marem-se em bases seguras do IRA, 
com a ausência das tropas, e começa-
ram a levantar barricadas em protes-
to. 

Prosseguindo em sua campanha 
reconciliatória, Whitelaw - auxiliado 
pela pressão da opinião católica, con-
seguiu o cessar fogo da ala Oficial do 
IRA, menos radical que os Provos. 
E fins de maio, proliferavam-se as-
sociações católicas para a paz, ao 
mesmo tempo em que Whitelaw con-
seguiu persuadir os líderes unionistas 
a retirar suas barricadas. Finalmente, 
em fins de junho, os Provos do IRA 
declararam o cessar-fogo. 

Mas o cessar-fogo foi uma ilusão 
que não durou mais do que uma 
quinzena. Escaramuças numa área li-
mítrofe entre protestantes e católicos 
reiniciaram a guerra civil, e pouco de-
pois seguiu-se a Sexta-feira Sangrenta, 
com uma série de bombas do IRA ex-
plodindo em Belfast 

Pressionado pelos militares, Whi-
telaw determinou a re-ocupação dos 
bairros católicos, operação que foi re-
lativamente calma, pois os membros 
do IRA tinham abandonado as áreas 
poucos dias antes. O que não impediu 
que continuassem sua campanha, e 
uma onda de assassinatos sectaristas 
invadiu Belfast, freqüentemente a 
razão de um por dia. As mortes 
esvaziaram as ruas de Belfast à noite. 
Cerca de dois terços das vítimas eram 
católicos, alguns atingidos por bom-
bas das próprias organizações católi-
cas. 

É sobre esse balanço precário de 
terror que os políticos irlandeses, 
agrupados em torno de Whitelaw, es-
tão tentando negociar um futuro 
constitucional para Ulster. A questão 
crucial é a de reservar um papel ativo, 
permanente e garantido aos católicos 
no governo. Concessões terão de ser 
feitas de parte a parte, e os unionistas 
parecem pelo menos dispostos a acei-
tar católicos no governo. À espera de 
uma proposta definitiva da modali-
dade de organização parlamentar, o 
projeto publicado em outubro por 
Whitelaw, delineia o que os irlandeses 
poderão esperar: um parlamento me-
nos poderoso do que o que tinham 
antes, controle britânico mais firme, 
inclusive da segurança, e a criação de 
um Conselho da Irlanda, que incluiria 
até representantes da Irlanda do SuL 

Mas o futuro constitucional de-
penderá da redução das atividades do 
IRA, e de sua contrapartida protes-
tante; se o governo britânico enfren-
tar a ameaça militar protestante, e 
conseguir derrotá-la rapidamente, po-
derá haver alguma paz. 

(*) Nesta época, o Exército Repu-
blicano Irlandês, o IRA, foi então 
convidado a depositar suas armas aos 
cuidados do novo governo irlandês 
Seus lideres, porém, cientes de que 
um pedaço de sua terra continuava 
em poder dos britânicos, decidiram 
esconder as armas. Foi fundado um 
partido, o Sinn Fein, braço politico 
do IRA, que passou a ter atividade 
legal no parlamento de Dublin, capi-
tal da Irlanda do SuL Em 1968, com 
o agravamento da crise do Ulster (Ir-
landa do Norte), o Sinn Fein teve 
uma cisão, nascendo então uma dissi-
dência militar do IRA: a Ala Provisó-
ria do IRA (ou Provos, da palavra in-
glesa provisional/, que vem utilizaria * 
fartamente aquelas armas. 

O sronlihedcaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBAJ 
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E G I T O 
David Hirst 
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971 deveria ter sido o "ano de 
decisão" do presidente Sadat. 

No fim dele, a crise no Oriente Médio 
estaria resolvida por meios militares 
ou diplomáticos. Mas, na verdade, 
1971 foi um ano de indecisão e 1972 
seguiu o mesmo caminho, apesar de 
todas as promessas feitas à zero hora 
de pouco mais de 12 meses atrás. 

A tomada de uma decisão implica 
um alto nível de controle sobre a si-
tuação política. No mundo árabe, só 
o governante do Egito - a grande po-
tência locai — pode aspirar a ditar 
modelos de ação para a área como 
um todo. Nasser, apesar de seu imenso 
prestígio, muitas vezes fracassou nes-
te particular. Sadat não chegou a ter 
sucesso sequer uma vez. Sem dúvida, 
o grande acontecimento de 1972, e 
ostensivamente a grande "decisão" de 
Sadat, foi a expulsão dos 20 mil espe-
cialistas soviéticos. Entretanto, sua 
posição diplomática no final do ano 
não estava melhor que no início. E a 
posição militar piorou muito. A ex-
pulsão foi, em grande parte, motivada 
pela recusa dos soviéticos em forne-
cer armas "ofensivas" que o Exército 
egípcio dizia querer e precisar. Mas a 
medida drástica não só deixou o Egi-
to sem as armas ofensivas como tam-
bém sem um sistema defensivo digno 
de confiança, pré-requisito indispen-
sável ao reinício da luta no canal de 
Suez. 

Seria de esperar que uma decisão 
desse nível - uma das mais importan-
tes mudanças de curso na história do 
Egito moderno — tivesse sido tomada 
com base num plano meticulosamen-
te estudado, testado, e finalmente 
posto em prática, e que todos os seus 
elementos tivessem sido considerados 
para garantir o máximo de sucesso. 
Ao desprezar o apoio diplomático 
dos soviéticos, Sadat deveria ter logi-
camente buscado o apoio diplomáti-
co - muito mais efetivamente diplo-

Reprimindo críticas 
de estudantes e 
militares, Sadat 

evita as reformas 
estruturais que, 

em última análise, 
poderão salvá-lo. 

mático - dos norte-americanos e eu-
ropeus-ocidentais. Mas isso não acon-
teceu. Porque a expulsão dos soviéti-
cos foi muito mais a última cartada 
desesperada de Sadat que uma deci-
são pensada e amadurecida. Ela repre-
sentou simplesmente mais uma virada 
no caminho em ziguezague de Sadat, 
mais um sinal em sua inclinação para 
a incoerência. Sadat pula de um dia 
para outro dia, de providência para 
providência, de uma falsa promessa 
para uma nova falsa promessa. Não 
decide nada com energia; apenas rea-
ge a partir de uma fraqueza cada vez 
maior. 

Nessa ocasião, as pressões vieram 
de dentro do Egito. Elas foram a con-
seqüência natural do fracasso daquele 
"ano de decisão". Manifestações estu-
dantis, em janeiro, foram o primeiro 
acontecimento de uma série de con-
vulsões internas. Em julho, a única 
maneira de Sadat apaziguar os co-
mandantes do Exército foi expulsar 
os soviéticos, que estavam servindo 
de pretexto para abertas expressões 
de descontentamento, que eventual-
mente poderiam levar a um golpe mi-
litar. Sadat conseguiu, com isso, uma 
certa popularidade; mas ele próprio 
compreendeu que isto não duraria 
muito tempo, pois aproveitando este 
pequeno período de glória, promul-
gou a lei draconiana da "unidade na-
cional", destinada a reduzir as críti-
cas do Exército ao regime. 

£ claro que Sadat tentou dar um 
seguimento de alguma forma coeren-
te ao seu jogo. Tratou de ganhar ami-
gos e influência na Europa. Mas a sua 
"ofensiva européia" sofreu um sério 
revés, e não das forças internas egíp-
cias, desta vez, mas de uma força que, 
se não é capaz de concretizar suas 

Numa política de 
ziguezague, a expulsão 

de 20.000 
especialistas 

soviéticos foi apenas 
uma cartada 
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SADAT 

próprias ambições, o é bastante para 
impedir que outros concretizem as 
suas — os palestinos. Na verdade, o 
movimento guerrilheiro palestino se 
enfraqueceu visivelmente em 1972. 
Yasar Arafat e a liderança da Fatah 
continuam a dominar o cenário pales-
tino, mais uma vez, alçados à catego-
ria dos que romperam com a velha 
ordem árabe, ele e seus companheiros 
se comportam cada vez mais como 
qualquer regime árabe. Arafat de-
monstrou, como Sadat, que é incapaz 
de levar a cabo as reformas estrutu-
rais que, em última análise, poderão 
salvá-lo. Em outubro último, depois 
de uma série de problemas durante o 
ano todo, ele enfrentou o que quase 
se transformou num motim em larga 
escala nas fileiras da Fatah. 

Porém, à margem do declínio da 
ação convencional de guerrilhas, e-
mergiu o terrorismo anarquico de Se-
tembro Negro. A idéia de que o mun-
do vai ser envolvido por uma onda de 
terrorismo árabe pode ser eliminada. 
Apesar de todas as investigações, na-
da mais se conseguiu saber a respeito 
da identidade organizacional da Se-
tembro Negro. Operações como a de 
Munique - que foi a melhor "sucedi-
da" de uma série durante o ano de 
1972 - estão-se repetindo cada vez 
menos. Entretanto, os militantes da 
organização, dispostos a conseguir o 
efeito máximo com o mínimo de re-
cursos, procuraram fabricar o mito de 
que eles estão alcançando seus objeti-
vos - estritamente negativos - : impe-
dir os esforços de paz dos regimes á-
rabes e a "liquidação" da causa pales-
tina, que eles, aliás, estão inevitavel-
mente obscurecendo. A "ofensiva eu-
ropéia" de Sadat teria fracassado de 
qualquer maneira, e a sua "ofensiva 
americana" nunca chegou a ser inicia-
da, mas certamente a "tragédia de 
Munique" esvaziou as duas, a priori. 

Não são apenas os guerrilheiros — 
marginais, por definição, das relações 
"oficiais" entre as nações árabes — 
que sabotam as decisões de Sadat. De 
repente, a Síria, associada ao Eçito na 
Federação tripartite das Republicas 
Árabes começou, a partir do segundo 
semestre de 1972, a trilhar um cami-
nho próprio, bem diverso do egípcio. 
Em parte, esta atitude foi o resultado 
do incidente de Munique. Os ataques 
retaliatórios de Israel foram regulares 
durante o ano inteiro, mas depois das 
Olimpíadas, eles adotaram a estraté-
gia mais destrutiva do "atacar primei-
ro". Centenas de civis morreram du-
rante as incursões ostensivamente 
destinadas aos guerrilheiros da Síria e 
do Líbano. O presidente Assad sofreu 
intensas pressões para reagir à altura. 
Em parte, também, ela foi uma con-
seqüência da expulsão dos soviéticos 
do Egito. Assad começou a temer que 
Sadat fizesse, sozinho, um acordo pa-
trocinado pelos norte-americanos, 
deixando-o de mãos vazias, sem a de-
volução das colinas de Golan. Eviden-
temente com o incentivo soviético, 
Assad tentou demonstrar a Sadat que 
ele não deveria esperar alcançar um 
acordo às custas da Síria ou da 

URSS. Após vários anos de modera-
ção, Assad começou a acirrar o con-
flito de fronteira com Israel, de modo 
a lembrar à população síria que ele 
era o mesmo membro do Partido Ba-
ath que tanto fez para provocar a 
guerra de 1967. 

A Jordânia, o terceiro país da Fe-
deração, com território a recuperar, 
continuou a procurar sua própria sal-
vação. O rei Hussein, tendo aparente-
mente concluído que uma "solução 
militar" seria impossível, decidiu pro-
var a ele mesmo que Israel é um bom 
vizinho. Sozinho entre a liderança á-
rabe, ele denunciou Setembro Negro 
- uma obra de "mentes doentes". 
Prosseguiu com sua oposição aos 
guerrilheiros. Manteve seu Exército 
em posição de combate contra a Sí-
ria. Iniciou um programa de desenvol-
vimento de três anos, no qual o vale 
do Jordão, devastado pelas guerrilhas, 
terá uma atenção especial. 

Sadat não teve muito mais sucesso 
no resto do mundo árabe. O rei Fai-
çal, líder da ala conservadora, de-
monstrou, à sua maneira, que há limi-
tes bem definidos no que Sadat -
que tentou por todos os meios cair 
em suas boas graças - pode esperar 
dele. Durante o ano, o Governo do 
Cairo retornou ao velho refrão - uma 
confissão da fraqueza militar - de 
que os árabes deveriam usar a arma 
do petróleo contra os "aliados" oci-
dentais de Israel. Mas a crise de ener-
gia norte-americana oferece à Arábia 
Saudita, que possui as maiores reser-
vas de petróleo do mundo, uma opor-
tunidade que o rei Faiçal pretende, 
ao que tudo indica, segurar com am-
bas as mãos. O ministro de petróleo, 
Ahmad Zaki Yamani, anunciou que o 
país aumentaria a produção para a ci-
fra fantástica de um bilhão de tonela-
das por ano, até 1980, e pediu aos 
EUA um "lugar especial" no mercado 
norte-americano para a Arábia Saudi-
ta. Isto ligaria a nação aos EUA mais 
efetivamente que qualquer tratado es-
tilo soviético de "amizade e coopera-
ção"; com amarras indissolúveis de 
interesses comerciais e económicos. 

Sem muito sucesso 
com seus vizinhos 

árabes, o Egito 
talvez volte atrás 

na decisão de 
afastamento dos 

soviéticos 

O Sudão, antigo candidato à Fe-
deração das Republicas Árabes, rea-
firmou sua identidade africana — ati-
tude que terminou a longa e grave 
guerra civil no Çui, mas levou o presi-
dente Numeiri a um conflito aberto 
com Sadat e o Coronel Gadafi, que se 
magoaram com a "ingratidão" do ho-
mem que eles salvaram de uma cons-
piração comunista, há um ano. Nu-
meiri teve a coragem de restabelecer 
relações com os norte-americanos. 
Também a teve o Iêmen do Norte, ou-
tro país sobre o qual o Egito já exer-
ceu uma poderosa influência. O Ira-
que, cujos dirigentes Baathistas vira-
ram as costas para o mundo árabe 
desde 1970, continuou voltado para 
si mesmo, profundamente interessado 
na nacionalização da Iraq Petroleum 
Company, (IPC) com a ameaçadora 
vizinhança do Irã e com os renovados 
problemas no Norte do país. 

Só o coronel Gadafi continua fiel 
a Sadat, mas ao preço do que prome-
te ser uma difícil união entre um país 
relativamente avançado e populoso 
como o Egito com uma naçao atrasa-
da e rica em petróleo como a Líbia. 
Este foi o único sucesso real de Sadat 
em 1972. Mas, quanto tempo dura-
rá? 

Em outubro, Sadat já estava re-
cuando em sua grande "decisão", 
buscando um novozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA modus vivendi 
com os soviéticos. A medida que se 
aproximava o final do ano, Sadat se 
viu em risco de ter que tomar sua 
"decisão" suprema - a decisão da 
guerra — justamente numa época de 
crescentes conflitos internos e de pro-
blemas com os sírios, numa época em 
que, em conseqüência de suas "deci-
sões" anteriores, ele estava menos 
preparado para enfrentá-la. 

Nem guerra 
nem paz 1 

ISRAEL 
Eric Silver 

Israel se lembrará de 1972 como 

o ano de dois massacres. O ter-
ror se transformou em drama, a fren-
te de batalha se estendeu até a Euro-
pa e mesmo além. 

No final de maio, três revolucio-
nários japoneses mataram 26 passa-
geiros no aeroporto de Lydda, para 
demonstrar sua solidariedade à causa 
palestina. Este foi o primeiro golpe 
ligado à aviação que teve sucesso den-
tro de Israel. A maioria das vítimas, e 
das 70 pessoas que ficaram feridas, 
eram peregrinos cristãos de Porto Ri-
co. 

No início de setembro, terroristas 
árabes mataram 11 esportistas israe-
lenses durante as Olimpíadas de Muni-
que. A raiva e a frustração nacional de 
Israel foram aumentadas pela notícia 
prematura de que o governo da Alema-
nha conseguira recuperar nove dos a-
tletas seqüestrados. Israel inteiro não 
saía de junto do rádio. O boletim da 
meia-noite e meia trouxe a boa nova 
de um quase milagre. 

Mas, com a manhã, veio a decep-
ção. Os israelenses confiaram nos ale-
mães, e estes falharam redondamente. 
A decepção aumentou quando, dois 
meses depois, o governo de Willy 
Brandt libertou os três terroristas so-
breviventes em troca de um avião se-
qüestrado da Lufthansa. Na mesma 
semana, a Holanda soltou um "diplo-
mata argelino", preso em trânsito no 
aeroporto de Schipol, com a mala de 
mão cheia de revólveres, granadas e 
detonadores. 

Apesar de tudo, em 1972 houve 
mais paz do que guerra. O cessar-fogo 
no Canal de Suez entrou em seu ter-
ceiro ano, com os soldados egípcios e 
israelenses insultando-se de cada lado 
da divisa. O rei Hussein e o general 
Dayan, por sua vez, mantiveram cal-
ma a fronteira oriental. No final do 
ano, após um ataque^ por terra e uma 
série de investidas aéreas pelos israe-
lenses, o governo do Líbano parece 
ter-se atemorizado. Pelo menos por 
um certo período, os feddayin recua-
ram para trás da linha divisória. 

Apenas a fronteira com a Síria 
permaneceu em convulsão. Bandos de 
guerrilheiros, patrocinados e dirigidos 
pelo governo sírio, continuaram a 
provocar os "colonizadores" e solda-
dos israelenses nas colinas de Golan, 
com minas colocadas nas estradas e 
tiros de bazucas, logo ao amanhecer. 

Depois de um intervalo de dois 
anos, as forças israelenses levaram a 
batalha contra o próprio exército sí-
rio. Foi um risco calculado. Israel es-
tava livre do perigo de provocar a a-
ção do Egito em apoio aos seus com-
panheiros de Federação. Os israelen-
ses sabiam também que a Síria estava 
recebendo novos suprimentos de ar-
mas da URSS, embora estivessem me-
nos impressionados que alguns obser-
vadores acerca da escalada dos ata-
ques aéreos. 

O risco foi, no entanto, assumido. 
O chefe das forças armadas de Israel, 
general Elazar, declarou que o cessar-
fogo teria que vigorar em ambos os 
lados da fronteira ou em nenhum de-
les. Após um bombardeio sírio, eles 
solicitaram um encontro com o chefe 
dos observadores das Nações Unidas e 
enviaram uma fria advertência ao go-
verno do Cairo, para que nã$ tentasse 
recomeçar a guerra. 

O Egito estava em piores condi-
ções do que nunca para reiniciar as 
hostilidades. O presidente Sadat ex-
pulsara os 20 mil consultores milita-
res soviéticos em agosto, e passou o 
resto do ano tentando obter em al-
gum lugar as armas e o apoio diplo-
mático de que precisava. Israel, no 
entanto, continuava recebendo equi-
pamento müitar e assistência política 
dos EUA - antes e depois aas elei-
ções presidenciais. 

Nos territórios controlados por Is-
rael desde a guerra de 1967, prosse-
guiram os processos paralelos da 

normalização" e do entrincheira-
mento. Os árabes da margem ociden-
tal do Jordão fizeram eleições muni-
cipais - sob a lei jordaniana, que res-
tringe o voto aos proprietários e alie-
na os ativistas palestinos mais jovens. 

Mais de 150 mil arabes atravessa-

Israel: terror nas 
Olimpíadas de Munique 

lutas na fronteira 
com a Síria, ataques 
dos palestinos. E um 
novo problema: os 
que vêm da URSS. 

GOLDA MEI R 

ram o rio, durante as férias do >, 
na margem ocidental, no estreito de 
Gaza e mesmo em Israel. Comercian-
tes e pró-hachemitas fizeram grandes 
jornadas em direção ao leste, especifi-
camente para Amã. O rei propôs uma 
solução federal, mas não do tipo que 
Israel aceitaria. 

A presença judaica aumentou, en-
quanto isso, em Hebron - a cidade 
sagrada dos maometanos e judeus. A 
cidade de Kiryat Arba cresceu para 
250 casas (e ha mais 200 já aprovadas 
pelo gabinete), e os direitos à prece 
dos israelenses se estenderam gradual-
mente até o altar de Abraão, o Pai de 
Isaac e Ismael. Na região ocupada, os 
estabelecimentos para-militares subi-
ram para 44. Eles começaram em 
Sharm-el-Sheik, a entrada do Mar 
Vermelho para o porto de Eilat, no 
sul de Israel O tempo está-se "encarre-
gando de fazer o seu,próprio mapa. 

Gaza teve uma paz difícü. No 
mínimo 40 mil refugiados árabes iam 
diariamente trabalhar em Israel A e-
conomia do estreito cresceu em fun-
ção das encomendas da indústria de 
Israel, atrapalhada com seus próp ' ^ 
problemas de excesso de emprego^* 
prefeito árabe Rashid-e-Shawa préVlu 
os perigos e foi demitido por recusar-
se a atender ao pedido de Israel para 
fornecer serviços municipais para o 
campo de refugiados Shati. Rashid-e-
Shawa temeu que Israel solucionasse 
o problema dos refugiados tirando o 
estreito de Gaza do cenário interna-
cional e deixando-o permanentemen-
te sob a jurisdição israelense. 

Dentro das fronteiras vigentes an-
tes de 1967, a intenção de Israel de 
dar um tratamento igualitário à sua 
minoria árabe foi solapada pelos e-
xemplos de Berem e Ikrit. Os árabes 
cristãos dessas duas aldeias próximas 
à fronteira libanesa tiveram que se re-
tirar em 1948, por razões de seguran-
ça, mas obtiveram a promessa de que 
poderiam retornar em quinze dias. 24 
anos depois, eles continuam esperan-
do na outra comunidade em que se 
estabeleceram. 

Os árabes reiniciaram sua campa-
nha de retorno depois que o general 
Moshe Dayan declarou que os regula-
mentos em vigor nas áreas de seguran-
ça ao longo da fronteira seriam, em 
breve, relaxados. Mas o gabinete vol-
tou a negar este relaxamento, contra 
os desejos do vice-primeiro-ministro, 
Igal Allon, e do principal assessor pa-
ra Assuntos Árabes de Golda Meir. O 
governo não queria criar precedentes, 
embora tenha permitido o retorno a 
Wadi Fukin, um vale perto de Belém, 
que foi um ótimo alvo para os ata-
ques dos guerrüheiros na antiga área 
jordaniana. 

O segundo semestre de 1972 pre-
senciou um debate entre os ministros 
acerca do futuro da margem ociden-
tal do Jordão. O general Dayan e o 
ministro dos Transportes, Peres, que-

continua na página 15 
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Cooperação 
contraditória 

MARROCOS, ARGÉLIA 
E TUNÍSIA 

Anthony McDermott 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s países do Magrebe - Argélia, 

Marrocos e Tunísia - aumenta-
ram seu nível de cooperação em 
1972. No dia quatro de julho, o presi-
dente Boumedienne declarou num 
discurso em comemoração ao décimo 
aniversário de independencia da Argé-
lia que "para a unidade do Magrebe é 
necessário criar os mesmos padrões 
do resto do mundo. . . reagrupar, na 
defesa de interesses comuns, os países 
de regiões geograficamente inóspi-
tas". Durante o ano todo, foram con-
cluídos diversos acordos econômicos. 

O presidente Bourguiba pagou 
uma dívida histórica, da época da lu-
ta de independência na Tunísia, du-
rante sua primeira visita à Argélia, en-
tre 22 e 28 de maio. Boumedienne 
estivera na Tunísia de 20 a 26 de a-
bril, pela primeira vez em caráter pre-
sidencial. O rei Hassan, do Marrocos, 
que foi anfitrião dos dois, em junho, 
na reunião da Organização de Unida-
de Africana (OUA), realizada em Ra-
bá, associou-se com eles, por telegra-
ma, por sua declaração conjunta na 
Tunísia. Dois acordos assinados du-
rante a conferência da OUA resolve-
ram pontos que até então tinham si-
do motivos de controvérsias entre o 
Marrocos e a Argélia. A estreita cola-
boração política torna-se praticamen-
t^Jmpossível por causa da diferença 
• acorregimes que vigoram nos três paí-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
scS:  no Marrocos, a monarquia; na Ar-
gélia, o socialismo autoritário; e na 
Tunísia, a ditadura de Bourguiba. 
Nessas condições, os três preferiram 
desenvolver relações de trabalho efe-
tivas, e tentar mais, com menos possi-
bilidade de sucesso. 

As três nações tinham também em 
comum interesses na política exte-
rior: a expulsão da Espanha do Saara, 
as ligações com a Mauritânia, no oci-
dente e com a Líbia (exceto o Marro-
cos), no oriente, e a busca de um a-
cordo comum com a Comunidade E-
conômica Européia (CEE). A Tuní-
sia, apoiada pela Argélia, continuou 
advogando a neutralização do Medi-
terrâneo. A Argélia pressionou os 
outros dois participantes para que 
tentassem envolver-se com ela na 
Conferência de Segurança Européia. 
A Argélia, forte por sua riqueza gera-
da pelo gás natural, pelo petróleo, e 
de sua estabilidade política, é a po-
tência dominante na área. 

O rei Hassan escapou por pouco, a 
16 de agosto passado, de morrer, 

i r a n d o seu avião foi danificado, num 
fo li zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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riam a anexação. Igal Allon, apoiado, 
entre outros, pelo poderoso ministro 
das Finanças, Sapir, e pelo ministro 
do Exterior, Abba Eban, argumentou 

2ue a anexação seria um completo 
esastre. 

Internamente, Israel parecia es-
tar-se dando mais ao luxo do conflito 
entre os próprios judeus. O combati-
vo secretário-geral da federação de 
comércio, Ben-Aharon, declarou 
guerra aos empresários. O conflito 
mudo entre a Sinagoga e o Estado 
ameaçava a unidade do gabinete, mas 
foi neutralizado pelo novo chefe dos 
rabinos asquenazes, Shlomo Goren. 
Foi ele que aplicou as leis matrimo-
niais de modo a que elas significassem 
aquilo que ele quisesse que elas signi-
ficassem, nem mais nem menos. 

Mas provavelmente a história mais 
importante do ano para Israel foi a 
chegada de 31 mil judeus imigrantes 
da URSS - mais do dobro dos que 
vieram em 1971. A URSS, com uma 
população judia de mais de três mi-
lhões, e certamente a última fonte de 
migração em massa para Israel. A so-
brevivência do sentimento judaico a-
pós meio século de revolução comu-
nista é encarada em Israel como uma 
espécie de milagre. A imigração, no 
entanto, já produziu alguns problemi-
nhas complicados (não muito diferen-
tes dos problemas causados por qual-
quer imigrante). E eles são mínimos 
se comparados aos que virão - reco-
nhecidos e aceitos - com a absorção 
de tantas pessoas originárias de uma 
sociedade comunista já madura. 

Marrocos, Argélia e 
Tunísia. A difícil 
colaboração entre 

monarquia, 
socialismo autoritário 

e ditadura. 

complô cujo autor intelectual parece 
ter sido o general Oufkir, por muito 
tempo associado e homem-forte do 
rei. Essa tentativa de assassínio, tor-
nou ainda mais clara a fraqueza do 
regime, que não se solidificará en-
quanto o rei Hassan não conseguir a-
trair os partidos de oposição (Istiqlal 
e UNFP) para o Governo. Tanto Ka-
rim Lamrami, a 4 de abril, quanto o 
cunhado do rei, -Ahmed Osmam, em 
19 de novembro, formaram um go-
verno sem a participação de membros 
da oposição. 

Se o Marrocos se caracterizou pela 
fragilidade política, a cena da Tunísia 
foi de novo dominada por Bourguiba, 
cuja saúde mostrou notável melhora 
desde 1971. A economia também se 
recuperou, e Bourguiba conseguiu fa-
zer uma histórica visita oficial a Fran-
ça, de quem ele arrancou a indepen-
dência da Tunísia, de 28 a 30 de ju-
nho. Mas o problema crucial de sua 
sucessão permanece irresolvido. O 
Partido Socialista da Tunísia anun-
ciou, a 4 de março, que seria nomea-
do um vice-presidente, capaz, se ne-
cessário, de assumir a sucessão. Este 
projeto foi modificado pela Assem-
bléia Nacional, que preferiu atribuir 
ao primeiro-ministro essa função. Mas 
em dezembro, a emenda à Constitui-
ção ainda estava em discussão na As-
sembléia. 

Boumedienne levou adiante, na 
Argélia, a reforma agrária e outras 
medidas econômicas. A renda auferi-
da com o petróleo e o gás permitiu 
extensa industrialização. Nos assun-
tos internacionais, a Argélia manteve 
sua atitude radical de apoio ao neu-
tralismo e aos palestinos. A Argélia se 
opôs aos EUA nas questões do Orien-
te Médio e do Vietnã, mas devolveu 
aos norte-americanos um e meio mi-
lhão de dólares que sequestradores 
Panteras-Negras tinham obtido como 
resgate por dois aviões que desviaram 
para Argel, em junho e agosto. Em 
outubro, o primeiro de uma série de 
contratos de fornecimento de gás ar-

?;lino aos EUA, que se estendem por 
5 anos, foi aprovado pela Comissão 

Federal de Energia norte-americana. 
No aniversário da revolução, Boume-
dienne prometeu que a Argélia estaria 

f ronta para abandonar as fileiras do 
erceiro Mundo em 1980. 

Guerra e dependência 
ÍNDIA, PAQUISTÃO 

E BENGALA 
Walter Schwarz 

O equilíbrio de poder no subconti-
nente indiano passou por uma 

mudança radical após a guerra com o 
Paquistão, com conseqüências exter-
nas à região que ainda estão para se-
rem resolvidas. A derrota decisiva do 
Paquistão e a perda de Bengala deram 
à índia uma nova hegemonia que ela 
tentou ativamente consolidar durante 
o ano. 

O primeiro passo foi uma tentati-
va de terminar o custoso e antigo (25 
anos de duração) conflito com o Pa-
quistão. O segundo foi consolidar á-
reas fronteiriças problemáticas. E o 
terceiro reformular as relações com 
os grandes poderes, nas bases do que 
Swaran Singh, ministro do Exterior, 
chamou de "as novas realidades". 

O primeiro estágio parece ter sido 
bem iniciado com o acordo de Simla zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BUT HO 

com o Paquistão, feito em julho, que 
ocasionou a retirada mútua para fron-
teiras internacionais e a negociação 
definitiva da linha de cessar-fogo na 
disputada província de Cachemira, 
e colocou a disputa de Cachemira sob 
controle bilateral e não internacional. 
Mas os desejos de estabelecer uma 
paz rápida com o Paquistão estão em 
contradição com os aesejos de deter-
minar as áreas de fronteira, pois o 
presidente Bhutto não deseja condi-
cionar o abandono virtual, por parte 
dos paquistaneses, de suas reivindica-
ções sobre Cachemira à perda de Ben-
gala. 

A base da nova política de fron-

Na paz como na guerra 
índia, Paquistão e 
Bengala enfrentam 

os mesmos problemas: 
pobreza, fome e 

dependência externa. 

teiras da índia foi congelar a questão 
de Cachemira. Na fronteira do nor-
deste, a absorção da oposição Naxali-
ta, em Bengala Ocidental, seguiu-se 
ao estabelecimento de um governo do 
tipo indiano. A amizade com o gover-
no de Bengala privou os guerrilheiros 
(trteinados por chineses) de Assam e 
Nagaland de suas bases de segurança. 
Foram assinados acordos de defesa e 
comércio com Bengala, e Dacca rece-
beu urŝ a vultosa, embora discreta aju-
da da Io dia. O movimento antwndia-
no "Graxide Bengala", iniciado em se-
tembro por Maulana Bashini, o líder 
da oposiçap de Bengala, fez com que 
a índia apòiasse cada vez mais o regi-
me do xeique Mujibur Rahman. A 
política de reestabelecer boas rela-
ções com os íyjA, com base nas "no-
vas realidades , foi enunciada pelo 
ministro do Exterior em novembro, e 
no mesmo discurso ele propôs o res-
tabelecimento dé\ relações, em nível 
de embaixador, com a China. Esses 
não são os movimentos de uma 
pequena potência \ tentando atirar 
o Ocidente contraio Oriente. A 
índia está oferecendo\estabilidade re-
gional com base em steu domínio da 
situação. A nomeação y e T.N. Kaul, 
um diplomata visto por muitos como 
o "Homem da Rússia", nara a embai-
xada de Washington, tem. a intenção 
de demonstrar uma nova independên-
cia. 

Mas este foi um mau atao para a 
economia da índia, e isso aiiida pode-
rá frustrar as ambições globais. Os e-
feitos inflacionários da guerrà e más 
condições climáticas, em meida um 
ano de estagnação da produção Yndus-
trial, deixaram a índia ainda mais fa-
minta do que antes da guerra. Ò su-
primento de cereais após a tão decan-
tada "revolução verde" perdesse 
quase totalmente e, ao final do ano\ a 
mesma índia que havia chegado a 
bar-se de que exportaria alimente 
procurava comprar no exterior doi 
milhões de toneladas de cereais. 

A crise econômica presenteou a 
senhora Gandhi com o maior desafio 
de sua carreira. Sua causa principal 
foi um ano inteiro de vadiações entre 
"socialismo" e pragmatismo, o que a-
fastou tanto os investimentos nacio-
nais como os estrangeiros, sem que 
houvesse uma abertura no setor pú-
blico, impedido por sua própria buro-

cratização. A primeira-ministra havia 
alcançado o poder supremo em seu 
próprio partido como a campeã do 
radicalismo, sob o slogan de "aboli-
ção da pobreza". A guerra elevou seu 
prestígio ainda mais, mas a crise eco-
nômica parece ter reduzido a "aboli-
ção da pobreza" a um simples slogan, 
e os protestos de "fome" nas regiões 
flageladas desencadearam a maior on-
da de violência dos últimos anos. 

Em uma reorganização de seu ga-
binete, em junho, ela equüibrou cui-
dadosamente "direitistas" e "esquer-
distas", sem deixar claro para que la-
do ela própria penderia. O novo pla-
no qüinqüenal destinou maiores re-
cursos para que os sem-terra das re-
giões rurais tivessem melhores oportu-
nidades de emprego. Mas ao final do 
ano, tudo indicava que o pragmatis-
mo, que dá maior ênfase à produção 
do que à distribuição de riquezas, es-
tava vencendo. 

O Paquistão teve que passar por 
um novo trauma de nascimento. A 
perda de Bengala alterou profunda-

RAH MAN 

mente as estruturas do país, que per-
deu sua própria razão de ser como o 
único país muçulmano do subconti-
nente indiano. No entanto, o presi-
dente Bhutto, combinando senso po-
lítico ao apelo às massas e à impieda-
de para com seus adversários, conse-
guiu consolidar seu regime. 

Bengala celebrou seu primeiro ani-
versário em dezembro. O país, apesar 
de ter conseguido uma razoável esta-
büidade politica, continua a depen-
der economicamente de um instável 
mercado internacional de juta. Por 
enquanto, Bengala depende tanto de 
ajuda estrangeira que não se pode di-
zeíx que tenha alcançado sua indepen-
dência real 

Os trabalhistas no poder 
Na Austrália, os 

trabalhistas querem 
reformas políticas, 

econômicas e sociais, 
mas há coisas que 
parecem imutáveis 

AUSTRÁLIA 
Geoffrey Tebbutt zxvutsrponmlihgfedcbaVUTSQPONMLJIHFEDCBA

O grande abalo trabalhista que fez 
de Gough Whitlam primeiro-mi-

nistro foi, evidentemente, o principal 
acontecimento do ano na Austrália. 
Mas já antes das eleições de 2 de de-
zembro, as mudanças politicas, eco-
nômicas e sociais tomavam forma e 
podem se tornar mais pronunciadas 
sob o novo governo. 

Um pais com menos de 200 anos 
de história, cujo apelo tinha sido qua-
se sempre por mais habitantes, jun-
tou-se à maior parte do mundo para 
achar que talvez já tenha bastante e o 
que precisa é espalhar a população 
pelo país. 

Com 13 milhões de habitantes, a 
Austrália não tem sua população bem 
distribuída. Mais da metade está con-
centrada nas cidades de Sydney e 
Melbourne e seus arredores. A maio-
ria do restante vive em Brisbane, Ade-
laide, Perth e seus arredores. Para 
Thomas Uren, que foi ministro do 
Meio-Ambiente, no gabinete-fantas-
ma trabalhista, Sydney e Melbourne 
estão se tornando desastres urba-
nos". 

A ênfase nas pensões, saúde e 
bem-estar social cresceu, com a evi-
dência de que, sob a aparência de ge-
nerosa prosperidade, uma proporção 
desconcertante de australianos ficou 
abaixo do limite da pobreza. O pro-
blema da pobreza é maior entre os 
aborígenes, os imigrantes, os velhos e 
os não especializados. 

Os australianos também estão 
mais preocupados com seus animais 
nativos e pássaros. Apesar disso, uma 
das maiores lojas de Melbourne, cujo 
proprietário inesperadamente procla-
mou-se favorável ao governo traba-
lhista, anuncia tapetes de pele de can-
guru, malas e bolsas de peles entre os 
souvenirs que podem ser enviados pa-
ra qualquer parte do mundo como 
presente de natal. 

O Museu da Austrália, em Syd-

ney, exibe um grupo de papagaios 
num ambiente cuidadosamente re-
criado de floresta, autêntico, com um 
tronco derrubado, eucaliptos, folhas 
caídas. Demonstrando o que pode a-
contecer a uma cultura, nesse habitat 
foram adicionados dejetos, como pa-
pel picado, garrafas vazias, etc. 

O ano trouxe um aumento do a-
poio governamental às artes, literatu-
ra e teatro, com esforços para reviver 
a indústria cinematográfica australia-
na. A biografia política, uma forma já 
negligenciada, refloresceu. 

Mas a leitura não é o principal la-
zer do povo. A Austrália só teve TV a 
partir de 1965, mas assim mesmo, 
com quatro canais em cada grande ci 
dade, as doenças universais da televi-
são prevalecem. 

As relações entre a Grã-Bretanha e 
sua ex-possessão esfriaram Mas, ape-
sar do comércio decrescente entre as 
duas nações, e do crescente naciona-
lismo político e econômico, a in-
fluência sociológica inglesa permane-
ce forte. 

Arquivos oficiais, contendo do-
cumentos secretos sobre a primeira 
parte da guerra, foram entregues ao 
público, confirmando suspeitas ofi-
ciais sobre a forma como Churchill 
persuadiu o Gabinete da época, que 

afinal forneceu tropas para a desas-
trosa expedição na Grécia, em 1941. 

O capital estrangeiro, que sempre 
tinha escoado tranqüilamente para o 
país, tornou-se suspeito em 1972. 
IJm número crescente de proprieda-
des e companhias australianas caiu 
em mãos britânicas e americanas; e 
aumentou também a influência japo-
nesa. O último ato importante do go-
verno McMahon foi a legislação bas-
tante rigorosa proibindo a absorção 
de firmas nacionais por estrangeiras, 
em caso considerado de interessé na-
cional1* 

Economicamente, o ano foi lento, 
quase inerte. A balança de pagamen-
tos permaneceu favorável, bancos ti-
veram dificuldade em arranjar clien-
tes para empréstimos. 

Mas algumas coisas parecem que 
nunca irão mudar na Austrália. Um 
conhecido reverendo metodista con-
fessou temer pelo futuro da Austrá-
lia, ao contar um episódio passado 
em Perth, na parte ocidental da gran-
de ilha: Igloo, um popular cavalo de 
corridas, quebrou uma perna, ficando 
impossibilitado de correr. Logo uma 
freira enviou uma garrafa de água 
benta da fonte santa de Lurdes, para 
passar em sua ferida. .. 



O crepüsculo da 
era de Franco zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESPANHA 

Bill Cemlyn-Jones 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
generalíssimo Francisco Franco 
Bahamonde comemorou o seu 

octogésimo aniversário no dia 4 de 
dezembro, no seu 34.° ano como di-
tador da Espanha, sendo assim o líder 
que mais tempo governou a Espanha 
e um dos mais antigos chefes de Esta-
do do mundo. Embora ele tenha 
cumprido a promessa de, -segundo 
suas próprias palavras, "permanecer 
no leme do barco do Estado enquan-
to Deus me conceder vida e clareza 
de julgamento", houve, durante o 
ano, sinais crescentes de que o seu 
regime está sendo ameaçado por vá-
rios lados. 

As ameaças de erosão do poder do 
velhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Caudillo não se originam ape-
nas nos movimentos fora-da-lei, como 
os dos separatistas bascos e catalães e 
das organizações da oposição de es-
querda, mas também entre membros 
do seu próprio sistema que agora cor-
rem em busca de posições no futuro. 
A saúde ̂  do general Franco, oficial-
mente, é considerada boa para um 
homem da sua idade, mas tem havido 
uma especulação crescente sobre a 
sua decadência física e mental. Ele 
foi forçado a cancelar compromissos 
oficiais em maio, mas, apesar de com-
plicações dentárias, foi receber as sau-
dações na parada anual em comemo-
ração de sua vitória sobre a República 
espanhola em 1939. Ao lado dele es-
tava o príncipe Juan Carlos, de 34 
anos, que foi nomeado por Franco 
seu herdeiro e futuro rei da Espanha. 

No ano passado, o velho ditador 
parece ter perdido sua antiga habili-
dade em unir os elementos divergen-
tes dentro do seu governo, porque a 
dissidência entre a extrema direita e o 
relativamente moderado Movimento 
Nacional aparentemente vem crescen-
do no crepúsculo da era de Franco. 
Ele indicou o vice-presidente, almi-
rante Carrero Blanco, como o homem 
que deverá desempenhar o cargo de 
primeiro-ministro (que o próprio 
Franco acumula atualmente com o de 
chefe do Estado) quando o velho sol-
dado desaparecer da cena. A nomea-
ção do almirante de 69 anos, um ofi-
cial leal mas reacionário, desgostou e 
confundiu os ministros do gabinete 
tecnocrata nomeado em 1969, que 
está estreitamente associado à pode-
rosa organização da Igreja Católica, 
Opus Dei. O objetivo dos tecnocratas 
do Opus Dei é fazer a Espanha entrar 
inteiramente na Europa e fazê-la 
membro da Comunidade Econômica 
Européia (CEE). O ministro das Rela-

S -xutsrponljihfedaZVUTSRQPONMLJIFEDCBA ís Exteriores da Espanha, Gregório 
pez Bravo, fracassou aparentemen-

te na sua esperança de melhorar a 
imagem da Espanha aos olhos dos 
países democráticos do Ocidente. Os 
"falcões" do sistema de Franco estão 
agora em ascendência e não estão pre-
parados para mudar a estrutura polí-
tica do país de modo que ela fique 
compatível com os princípios da de-
mocracia liberal. Ate elementos con-
servadores, como os juristas, se quei-
xaram, durante o ano, da diminuição 
dos poucos direitos que os cidadaos 
espanhóis ainda têm. Professores uni-
versitários se juntaram a eles quando 
o governo instituiu um expurgo polí-
tico dos membros das faculdades pelo 
país afora. O descontentamento cres-
cente entre os estudantes, dos quais 
apenas uma pequena minoria é de re-
volucionários de esquerda, em torno 
da necessidade não apenas de refor-
mas acadêmicas mas de reformas 
políticas, levou a distúrbios que vir-
tualmente paralisaram a maioria das 
universidades espanholas durante 
uma parte do ano acadêmico. Foram 
igualmente perturbados pelo aperto 
direitista um número sempre maior 
de padres e da hierarquia Católica 
Romana. A hierarquia tornou insofis-
mavelmente claro que deseja a com-
pleta separação entre a Igreja e o Es-
tado e o fim da concordata entre Ma-
dri e o Vaticano, que ainda garante 
privilégios especiais tanto ao governo 
espanhol como à Igreja Católica. 

O cardeal-arcebispo de Madri, 
Dom Vincente Enrique y Tarancón, 
faz parte da oposição democrática ao 

Com 84 anos, 34 deles 
como ditador. Franco 

enfrenta oposição 
de dentro de seu 

governo e de padres, 
operários, 

estudantes, liberais. 
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general Franco, não violenta, mas 
sempre ilegal. Alguns sacerdotes mais 
jovens, como os padres operários, que 
sustentam ativamente os seus paro-
quianos em demonstrações, muitas 
vezes ilegais, em favor aa justiça so-
cial e da liberdade sindical, e os pa-
dres bascos, que cooperam desafiado-
ramente com os esquerdistas comba-
tentes da liberdade nas províncias do 
norte, entraram em conflito aberto 
com o governo de Madri. Surpreen-
dentemente, os seus bispos, de uma 
maneira geral, defenderam os jovens 
padres rebeldes. 

Outro sinal de deterioração do re-
gime de 34 anos é a completa falta de 
confiança no sindicato estatal obrigar 
tório, e o surgimento da oposição por 
parte de organizações ilegais, como as 
comissões dos operários de orienta-
ção marxista. Um dos mais sangren-
tos encontros entre operários militan-
tes de esquerda e o regime ocorreu na 
terra natal de Franco, El Ferrol, no 
noroeste da Espanha, em março. Tra-
balhadores em greve dos estaleiros 
Bazan, controlados pelo Estado, desa-
fiaram as ordens de volta ao trabalho 
e, praticamente, ocuparam a cidade 
por 24 horas, antes que reforços poli-
ciais maciçamente armados chegas-
sem para um confronto sangrento. 
No final deste, dois operários rebel-
des estavam mortos e mais de 30 se-
riamente feridos. Motivos políticos, 
tanto quanto o rápido aumento do 
custo de "vida, estiveram por trás da 
maioria das greves que irromperam 
em muitas partes da Espanha. 

Uma virtual guerra civil nas pro-
víncias bascas do norte da Espanha 
fez sua escalada no ano passado, ape-
sar da constante vigilância das forças 
de segurança do general Franco para 
deter o movimento separatista. O na-
cionalismo basco é atualmente lidera-
do pelo Euzkadi ta Askatasuna 
(ETA) ou seja o movimento basco 
por Pátria e Liberdade, composto por 
jovens guerrilheiros, na maioria es-
querdistas, que querem conquistar a 
independência do país basco pela for-
ça. O governo francês adotou uma 
política de cooperação para suprimir 
o movimento, que transbordou para 
o território francês. 

Um maior desenvolvimento na 
política externa espanhola incluiu a 
assinatura do primeiro acordo formal 
de comércio com a União Soviética, 
que dá continuidade à política de 
crescentes trocas comerciais com os 
países do leste europeu. Especiais 
concessões foram feitas ao Maghreb 
(Marrocos, Argélia e Tunísia) na espe-
rança de salvaguardar o controle espa-
nhol sobre o território colonial do 
Saara, e de manter boas relações com 
o perturbado regime do rei Hassan II 
do Marrocos. O ministro das Relações 
Exteriores espanhol continua sua 
política cautelosa quanto à antiga rei-
vindicação pela soberania sobre a co-
lônia britânica de Gibraltar, na espe-
rança de obter o apoio da Inglaterra 
para as ambições espanholas de entrar 
no M.C.E. 

AMÉRICA LATINA 
Christopher Roper 

\ determinação com que o Brasil 
dispõe a ocupar todo o seu 

território e a pof em prática toda a 
sua força potencial em termos de 
potência internacional, é o fato domi-
nante desta década na América Lati-

A expressão física dessa disposi-
ção já existe na rodovia transam az 5-
nica, nos gigantescos projetos hidro-
elétricos no rio Parana e na constru-

tlo de um novo superporto no sul do 
rasil — tudo isso representando pro-

blemas estratégicos sem precedentes 
para os vizinhos do Brasil. 

A rodovia transamazônica, cujo 
primeiro trecho principal foi inaugu-
rado em setembro pelo presidente 
Emílio Garrastazu Medici, fará a liga-
ção,-por terra, entre o Brasil, a Vene-
zuela, a Colômbia e o Peru — um pro-
grama com conseqüências comerciais 
e militares previsíveis. Os projetos hi-
dro-elétricos — principalmente Sete 
Quedas - são olhados com intensa 
hostüidade e suspeita pela Argentina, 
uma vez que podem afetar o fluxo do 
rio, interferindo com os planos da Ar-
gentina relativos ao seu litoral. O su-
perporto no Rio Grande do Sul pode-
ria passar a ser um entreposto para o 
Uruguai e o Paraguai, destruindo o 
papel proeminente de Buenos Aires. 

Alem dessas raízes de possível 
fricção, há o fato de que o Brasil de-
cidiu adotar uma política de portas 
abertas ao capital estrangeiro e uma 
amizade profunda para com os Esta-
dos Unidos, o que dá uma situação 
explosiva - que poderá vir a dominar 
o continente através desta década. 

Em primeiro lugar, criou-se uma 
espécie de dialética continental entre 
o internacionalismo de livre comércio 
do Brasil e o nacionalismo esquerdis-
ta do Chile e do Peru. O Brasil pro-
cura aliados entre os países da Améri-
ca espanhola, mas tal é seu peso que a 
maior parte de seus vizinhos acham 
que sua independência ficará prova-
velmente mais segura dentro de um 
contexto antibrasÜeiro. O sucesso do 
Brasil se dará sobretudo entre os paí-
ses mais pobres - Bolívia, Paraguai e 
Uruguai, os quais poderão não resistir 
às tentações da assistência brasüeira, 
independentemente do alto preço 
político. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Aonde vai o Uruguai? 

No decorrer do ano passado, o 
Uruguai tornou-se um centro de aten-
ções, pois embora 1972 tenha sido o 
ano em que, aparentemente, os Tupa-
maros sofreram uma derrota militar 
irreversível, foi igualmente o ano em 
que toda a estrutura da democracia 
representativa no Uruguai ruiu — e 
uma coisa pode ser vista como conse-
qüência da outra. # 

Os Tupamaros sempre argumenta-
ram que a classe dominante - latifun-
diários, grandes comerciantes e ban-
queiros - não representava senão a si 
própria, e que a constituição não pas-
sava de uma fraude que servia para 
dar cobertura ao roubo institucionali-
zado em escala maciça. Hoje, há cerca 
de 5.000 pessoas presas, suspeitas de 
serem Tupamaros — a maior parte 
desses suspeitos presos após o dia 15 
de abril, quando^ o exercito tomou 
das mãos aa polícia a operação con-
trarevolucionaria — e elas parecem ter 
conseguido convencer um bom núme-
ro de oficiais sobre a validade de suas 
teses. 

De qualquer modo, os conflitos 
entre líderes militares e civis têm au-
mentado nos últimos meses — espe-
cialmente gerados pelo direito que ca-
be aos militares de investigar escânda-
los financeiros envolvendo membros 
do governo. O presidente Juan Maria 
Bordaberry só sobreviveu até agora, 
porque cedeu às pressões militares em 
todos os pontos, e, hoje, ele é pouco 
mais que um monarca constitucional, 
presidindo a um governo quase-mili-
tar. 

O Uruguai é importante porque 
controla os melhores portos naturais 
de água funda na costa do Atlântico. 
Enquanto foi forte e próspero, fazia 
o útil papel de escudo neutro entre o 
Brasil e a Argentina. Mas com o Uru-
guai à beira do colapso e seus líderes 
brigando entre si em vez de tentar re-
solver os sérios problemas do país, 
existe o grave perigo de que tanto o 

) "modelo brasileiro' 
e as diferentes 

opções nacionalistas 
para os países da 

América: a chilena, 
a peruana, 

a mexicana . . . 

ALLENDE 
/ 

Brasil quanto a Argentina possam 
sentir a necessidade de dar uma ajuda 
no sentido de resolver os problemas 
uruguaios. 

Poderia dizer-se que a Argentina, 
atualmente, não está em condições de 
resolver problemas dos outros antes 
de resolver os seus. O governo militar 
ainda se debate com o mesmo proble-
ma que tem enlouquecido cada um 
dos governos dos últimos 17 anos. 
Todos eles afirmaram serem democrá-
ticos e desejarem fazer eleições, mas 
sempre foi bastante óbvio que qual-
quer eleição honesta seria ganha pelo 
general Juan Domingo Peron, resulta-
do que eles considerariam inaceitável 
Com a finalidade de excluir Perón, as 
forças armadas e seus aliados civis 
tem recorrido a todo o tipo de abuso 
não-democrático e não-constitucional 
— abusos de que Perón é por eles 
acusado - além de várias novas for-
mas de horror em termos de tortura e 
assassinatos pela polícia. 

Se Perón voltar ao 
poder, esse fato 

constituirá "a volta' 
mais notável desde 
o desembarque de 

Napoleão na 
ilha de Elba. 

A volta de Perón no dia 17 de no-
vembro, constitui-se num aconteci-
mento revolucionário. Deve ser lem-
brado que, entre 1955 e 1958, a men-
ção do nome de Perón constituía 
uma ofensa criminal. Se agora ele vol-
tou, foi porque, após um longo perío-
do de atritos, os militares acharam 
que já não tinham mais força para o 
impedir. Com uma nova geração de 
jovens peronistas, bem mais revolu-
cionários que seu velho mentor de 77 
anos, Lanusse sabia que só poderia 
unir a nação desacreditando publica-
mente o velho caudilho. 

Se Perón realmente voltar ao po-
der, esse fato constituirá a "volta" ao 
poder mais notável desde o desembar-
que de Napoleão na ilha de Elba, e o 
dia 17 de novembro de 1972 entrará 
para os livros de história futuros. A 
Argentina se uniria em torno de Pe-
rón e isso poderia permitir ao país a 
reconquista da liderança do bloco na-
cionalista das nações latino-america-
nas. 

Traria uma boa dose de conforto 
e assistência ao presidente Salvador 
Allende, que atravessou um ano difí-
cil no Chile, ao governo militar do 
Peru e às forças nacionalistas do Uru-
guai. Acima de tudo, poderia intensi-
ficar a determinação do Paraguai de 
se manter independente do Brasil. 

Perón é um herói nacional no Pa-
raguai. Seus laços afetivos com aquele 
país transcendem o governo do presi-
dente Alfredo Stroessner e estão en-
raizados no respeito de Perón pelos 
caudilhos paraguaios, que lutaram tao t 

valentemente durante o século XIX 
para preservar sua imunidade do im-
perialismo mercantilista britânico. O 
Paraguai deixou de ser a grande po-
tência que já foi, sendo quase que to-
talmente destruído pelos esforços 
conjuntos da Argentina, Uruguai e 
Brasil - financiados e encorajados 
por banqueiros britânicos. Perón deu 
toda e qualquer assistência que lhe 
foi possível ao Paraguai quando esta-
va no poder, e quando foi derrubado, 
foi conduzido a lugar seguro por uma 
canhoneira paraguaia. Ganhou cida-
dania paraguaia e o posto de general 
do exército paraguaio. 

As manobras de Al lende 

Grande parte da atenção interna-
cional foi focalizada sobre o Chile no 
ano passado, em parte talvez devido à 
falsa expectativa de que o governo da 
Unidade Popular falhasse em superar 
suas dificuldades. O presidente Salva-
dor Allende de saída, nunca teve po-
der legislativo suficiente para contro-
lar efetivamente a economia. As me-
didas administrativas de que se teve 
que fazer valer, foram muitas vezes 
desastrosas e contraproducentes. 

No entanto, no plano da situação 
política interna, ele foi até certo pon-
to ajudado pela inépcia dos Estados 
Unidos. As revelações, feitas na im-
prensa norte-americana, de que a In-
ternational Telegraph and Telepho-
ne Company (ITT) havia tentado ga-
rantir sua deposição, tiveram um im-
pacto tremendo através da América 
Latina. E, no Chüe, a oposição a 
Allende ganhou uma dimensão positi-
vamente antipatriótica. 

Os esforços feitos pelas comjf*: 
nhias Kennecott e Anaconda, ciP_ae 

minas de cobre foram nacionalizadas, 
para organizar boicotes internacionais 
ao cobre chileno, tiveram efeito se-
melhante. E assim, Allende conseguiu 
trazer as forças armadas para dentro 
de seu Gabinete, o que embora talvez 
limite seu campo de ação para mano-
bras, pelo menos apresenta uma fren-
te nacional. Isto é precisamente o 
oposto do jogo tantas vezes jogado 
por outros governos, que tentam 
equacionar conservadorismo com pa-
triotismo e socialismo com traição. 

O nacionalismo está se tornando 
uma questão na ordem do dia, nos 
países andinos. Em março do ano 
passado, o Equador parecia destinado 
a seguir a liderança do Peru, com um 
golpe levado a cabo por oficiais do 
exercito nacionalista. O "Equador era 
um dos principais alvos da ofensiva 
diplomática brasileira, mas agora, pa-
rece mais provável que seja o Peru 
quem vá ganhar o dia em Quito. Mais 
ao norte, o governo da Venezuela 
tem demonstrado um grau de nacio-
nalismo bem superior ao da sua tradi-
ção, e passou boa parte do ano tíf~ 
cutindo furiosamente com as com£Vlu 

nhias internacionais de petróleo que 
estavam baixando a produção em re-
presália contra a aprovação de uma 
lei que permitirá, eventualmente, que 
toda a produção de petróleo seja pro-
priedade do Estado. 

O México, por sua vez, também 
tem tentado desesperadamente tornar 
a controlar sua economia. Um exem-
plo visível da sua política de indepen-
dência foi o caloroso apoio oferecido 
pelo presidente Luis Echeverria Alva-
rez ao presidente Allende, do Chile. 
Esse apoio dificultou enormemente 
as manobras dos Estados Unidos con-
tra o Chile, uma vez que o México 
tem uma poderosa reputação de ho-
nestidade fiscal. 

Um último fator é o de que quase 
todos os países estão olhando para a 
Europa com a esperança de encontrar 
nela o apoio que balance a equação 
contra os Estados Unidos e o Brasil. 

O Brasil, que parece estar em con-
dições bem melhores que seus vizi-
nhos e rivais, teve um ano acidentado 
em 1972. Embora o crescimento eco-
nômico tenha sido mantido, muitos 
críticos acham que os problemas se 
estão fermentando. Citam o colapso 
do mercado de capitais, a crescente 
dívida externa e uma série de escân-
dalos financeiros como fontes para 
essas dúvidas. É inegável que o con-
trole sobre informações relativas à 
economia foi bastante intensificado, 
durante a segunda metade do ano. Fo-
ram tomadas medidas para restringir 
o crescimento da dívida externa e o 
Ministro da Fazenda Antônio Delfim 
Neto conseguiu superar seus críticos, 
que a dado momento pareciam pres-
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Primeira visita de um presidente 
americano à China, depois à URSS, 
seguidas de uma série de medidas de 
normalização sem precedentes entre 
os Estados Unidos e esses dois países; 
primeiro acordo de limitação dç ar-
mas estratégicas entre as duas super-
potências; primeira reconciliação en-
tre a China e o Japão; normalização, 
também, entre os dois Estados ale-
mães, graças à assinatura de um trata-
do fundamental, e primeiro passo nes-
se sentido entre as duas republicas da 
Coréia; primeiro encontro de quase 
todos os países europeus em Helsín-
q u i . . . Inúmeras foram as "premiè-
res" que este ano de 1972 colecio-
nou, merecendo, afinal, a qualifica-
ção de histórico. E, no entanto, falta 
uma na lista, aquela que teria eclipsa-
do todas as outras: o Hm da guerra na 
Indochina. Após ter visto os adversá-
rios a um passo da paz, o ano termi-
na, em Hanói e em Haiphong, em ple-
no estrondo de bombardeios de uma 
intensidade jamais registrada. 

Mas tudo está ligado: se os diri-
gentes do Vietnã do Norte fizeram, 
em outubro passado, as concessões 
substanciais que permitiram que as 
negociações se iniciassem, foi, entre 
oig-~s razões, porque a diplomacia 
rr^jj^al de Nixon teve como resulta-
do (jOr russos e chineses, finalmente 
de acordo no engajamento para a ob-
tenção da paz na Indochina. Mas são 
essas mesmas razões que levam hoje o 
presidente americano, na esperança 
de arrancar novas concessões de Ha-
nói, a deflagrar impunemente bom-
bardeios de terror sobre a população 
civil do Vietnã do Norte. Não será 
graças a essas peripécias que as gran-
des potências comunistas reexamina-
rão suas escolhas fundamentais. 

Isso quer dizer que o movimento 
para a normalização e o diálogo não 
beneficia a todos. Onde os pequenos 
e os médios concordam em entrar no 
jogo dos Grandes ou dele tirar provei-
to em benefício próprio, é possível se 
obter progressos para o armistício. É 
o caso na Alemanha, na Coréia, assim 
como no sub-continente indiano, on-
de as conseqüências da guerra de de-
zembro de 1971 começam pouco a 
pouco, a ser liquidadas. Por outro la-
do, infelizes daqueles que não que-
rem entrar no jogo! E patente no 
Vietnã, aliás tanto no Sul como no 
Ir^^e, pois o presidente Thieu foi 
í P ^ k ) de que suas objeções não se-
rão levadas em consideração no dia 
em que Washington achar que um 
acordo pode ser concluído. O mesmo 
pode ser visto no Oriente Médio, on-
de Sadat, tendo expulsado os conse-
lheiros sociéticos sem por isso passar 
fazer a corte ao outro Grande, ficou 
reduzido a imprecar esterilmente con-
tra Israel, que está mais forte do que 
nunca. 

A própria Europa é levada a tirar 
as lições dessa situação. Após ter san-
cionado sua ampliação em 1972 -
embora tendo perdido a Noruega no 
processo — a nova Comunidade, que 
ainda não comecou a funcionar, ja se 
confronta com auras realidades exter-
nas: por um lado, uma grande nego-
ciação Leste-Oeste, cheia de promes-
sas mas também carregada de impon-
deráveis quanto a sua segurança; por 
outro lado, há a desconfiança cres-
cente dos Estados Unidos, cada vez 
mais preocupados em defender seus 
interesses comerciais. 

Justamente quando essas circuns-
tâncias exigem uma vontade política 
e coerência na ação, podemos regis-
trar também, no ano que termina, al-
gumas eleições confusas. Houve, é 
verdade, a confirmação maciça de 
Brandt e Nixon em seus postos, mas 
nem a Itália, nem os Países-Baixos, 
nem o Canadá, conseguiram delinear 
nitidamente a "vontade do eleitor", e 
uma crise contínua na Bélgica, en-
quanto em Paris há uma febre pré-
eleitoral que não é favorável às gran-
des decisões. No regateio mundial, 
cheio de contradições, que começa a 
se delinear, a voz da Europa seria me-
lhor ouvida se seus governos gozas-
sem, em toda parte, de um amplo 
apoio popular e de uma sólida maio-
ria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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As grandes noticias 
Janeiro 

1.° EGITO: nascimento oficial da 
Federação das Repúblicas Árabes, 
composta gelo Egito, Síria e Líbia. 
2/3 FINLANDIA: eleições legislati-
vas. Os partidos não socialistas obtêm 
maioria absoluta, mas um governo so-
dal-democrata, minoritário, será for-
mado em 23 de fevereiro. A 4 de se-
tembro será substituído por um go-
verno de centro-esquerda presidido 
por Sorsa. 
6/7 ESTADOS UNIDOS: o encontro 
Nixon-Sato encerra a série de conver-
sações bilaterais que tiveram início 
no mês precedente, nos Açores, entre 
Pompidou e o presidente dos Estados 
Unidos. 
10 BANGLADESH: retorno do xei-
que Mujibur Rahman (aprisionado 
desde março de 1971 no Paquistão 
Ocidental) a Daca, onde se toma che-
fe de Estado. 
13 GANA: um golpe de Estado mili-
tar leva ao poder o tenente coronel 
Acheampong. 
19 FRANÇA: o conselho de minis-
tros toma as primeiras medidas em re-
lação à reforma penitenciária, que co-
meçou a ser estudada depois do mo-
tim na prisão de Toul, em dezembro 
de 1971. 
20 BÉLGICA: formação, após dois 
meses e meio de consultas, do primei-
ro governo que teve sua origem nas 
éleições de 7 de novembro. Presidido, 
como o anterior, por Eyskens. 
- CHINA: anunciada a nomeação de 
Chi Peng-fei para o cargo de Ministro 
dos Assuntos Estrangeiros, que estava 
vago desde a morte de Chen Yi no dia 
11. 
24 EGITO: agitações no Cairo, onde 
os estudantes fazem campanha contra 
Sadat, criticando-o por não ter acaba-
do o conflito com Israel antes do iní-
cio do ano, conforme estava prometi-
do. No dia seguinte, Sadat anunciava 
sua viagem a Moscou onde tentaria 
obter armas. 
25 ESTADOS UNIDOS: revelações 
de Nixon sobre os contatos secretos 
entabulados por Kissinger, que esteve 
várias vezes em Paris para entrar em 
entendimentos com os participantes 
da Conferência sobre o Vietnã. 
30 BOLÍVIA: chegada a La Paz de 
Klaus Altmann-Barbie, antigo chefe 
da Gestapo de Lyon, que anterior-
mente estava refugiado no Peru. Até 
o final do ano, os pedidos de extradi-
ção feitos pelo governo francês não 
teriam sucesso. 
— ULSTER: tiroteio em Londonder-
ry, onde 13 civis foram mortos e 15 
ficaram feridos por causa da interven-
ção dos paraquedistas britânicos. 

Fevereiro 

1.° FRANÇA: greve dos jornalistas, 
após o fechamento dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA París-Jour. 
10/11 FRANÇA: conversações entre 
Pompidou e Brandt, que reatam as 
negociações para a unificação econô-
mica e monetária da Europa e tentam 
a cooperação política. 
15 FRANÇA: acordo com Israel para 
o resgate dos 50 Mirage postos sob 
embargo em 1967. 
16 EQUADOR: golpe de Estado mili-
tar. O presidente Velasco Ibarra foi 
substituído pelo general Lara. 
17 REINO-UNIDO: debate tumul-
tuado na Câmara dos Comuns, onde a 
lei permitindo a adesão à CEE (Co-
munidade Econômica Européia) foi 
adotada por apenas 8 votos de maio-
ria. 

21/28 CHINA: visita de Nixon (anun-
ciada em julho de 1971, após a via-
gem secreta de Kissinger a Pequim). 
Do comunicado comum consta a re-
cusa americana de sustentar Formosa. 
25 FRANÇA: Motim na entrada da 
Usina de Billancourt que é adminis-
trada pela Renault. Um militante es-

?[uerdista* que distribuía panfletos 
oi assassinado por um empregado da 

usina. Um "quadro" da Companhia 
será sequestrado no mês seguinte (e 
depois solto) como represália. 
26 ETIÓPIA: término das negocia-
ções iniciadas em Adis Abeba no dia 
15, entre os representantes do gover-
no de Cartum e os rebeldes do Sudão 
do Sul. 
28 ITÁLIA: dissolução das Câmaras; 
a crise foi originada pela demissão -
a 15 de janeiro - de Emilio Colom-
bo. 
29 MARROCOS: veredito de clemên-
cia para o processo de Skirat; apenas 
uma condenação à morte. 

Março 

1.° MARROCOS: referendum consti-
tucional. As conferências mantidas 
com a oposição não terão sucesso, e o 
governo que será formado a 12 de 
abril pouco diferirá da equipe que o 
precedera. 
5/11 ÍNDIA: triunfo do partido de 
Indira Gandhi nas eleições para As-
sembléia dos Estados. 
10 FRANÇA: interrupção nos traba-
lhos das fábricas do Joint François. A 
greve se prolongará até 8 de maio, 
quando será concluído um acordo 
que dará grandes satisfações aos gre-
vistas. 
- CAMBODJA: um quase golpe de 
Estado do marechal Lon Nol, que se 
proclama presidente da República. 
13/17 ITÁLIA: 13.° Congresso do 
Partido Comunista. Berlinguer torna-
se secretário-geral, enquanto Lóngo é 
eleito para presidência do partido. 
15 - JORDÂNIA: proposta do rei 
Hussein para a criação de "um reino 
árabe-unido", composto por duas 
províncias: Jordânia e Palestina. 
19 POLÓNIA: eleições para a renova-
ção da Assembléia, que confirmaram 
a popularidade de Gierek, primeiro 
secretário do Partido Operário Unifi-
cado. 

24 - REINO-UNIDO: decretado o 
controle, por um ano, da administra-
ção direta do Ulster. O "procônsul" 
britânico - Whitelaw - exercerá a 
função a partir do dia 30. 
- VATICANO : nomeação do Cardeal 
Cicognani para o cargo de deão do 
Sacro Colégio, em substituição do 
cardeaPTisserant. 
26 - REINO-UNIDO: acordo anglo-
maltês sobre a manutenção de bases 
britânicas na ilha durante sete anos. 
30 LífcANO: reestabelecimento das 
relações diplomáticas com Bonn (que 
estavam suspensas desde 1965). Já 
haviam sido reatadas no final de 1971 
pelas capitais do Sudão e da Argélia. 
Os outros estados árabes terão a mes-
ma atitude durante o ano. 
- UGANDA: rompimento das rela-
ções com Israel. 
- TURQUIA: morte de 3 reféns (2 
ingleses e um canadense) e dos 10 es-
querdistas que os mantinham após o 
seqüestro - no dia 26 - com a finali-
dade de evitar a execução dos três 
primeiros guerrilheiros condenados 
em virtude da lei de exceção (eles se-
riam executados a 10 de maio).— 
VIETNÃ: ataque comunista ao longo 
da zona desmilitarizada, desencadean-
do a "ofensiva de primavera". 

Abril 
4 FRANÇA: entrevista à imprensa 
dos dirigentes comunistas que acusam 
"a Europa dos monopólios de Mans-
holt e de Pompidou' e censuram o 
presidente da Comissão das Comuni-
dades Européias de preconizar uma 
política maltusiana de estagnação do 
crescimento econômico, seguindo 
conclusões apocalípticas do relatório 
do Massachuset ts Ins t i tu te of 
Technology. 
6 VIETNÃ: anunciado pelo comando 
americano de Saigon, inquieto com a 
ofensiva comunista, o reinicio dos 
bombardeios sobre o Norte, limitados 
após alguns meses a i4voos de prote-

IRAQUE: aproximação com a 
URSS. Um tratado de amizade e de 
cooperação é assinado na ocasião da 
visita (de 6 a 10) de Podgorny. A mo-
dificação ministerial de 14 de maio 
re-introduzirá comunistas no gover-
no. 
10 ARGENTINA: recrudescimento 
da atividade dos movimentos subver-
sivos. O comandante da Região Mili-
tar de Rosário e o diretor da filial da 
Fiat, raptado no dia 21 de março, são 
assassinados. 
13 CHILE: abertura em Santiago da 
terceira Conferência da UNCTAD 
que acabaria no dia 21 de maio em 
um fracasso quase total. 
16-27 ESTADOS UNIDOS: missão 
Apolo 16. 
23 FRANÇA: referendum sobre a 
Europa. Os "sim" obtêm 67,71% dos 
sufrágios expressos, mas o número de 
abstenções (39,52%) e de votos 
brancos ou nulos é particularmente 
elevado. 
26 FRANÇA: publicação do relatório 
Diligent (seguido do relatório da Co-
missão Griottera) sobre a publicidade 
clandestina na televisão e a gestão da 
ORTF. 
27 R.F.A.: rejeição por pouca mar-
gem de uma moção de censura contra 
Willy Brandt no Bundestag (249 vo-
tos contra 247). O Chanceler evocará, 
no começo de junho, a possibilidade 
de eleições antes do fim do ano. 
30 BURUNDI: golpe de estado fra-
cassado. Operações de limpeza são 
iniciadas em grande escala. O genocí-
dio empreendido fará dezenas de mi-
lhares de vítimas. 

ALEMANHA: ratificação dos trata-
dos de Moscou e Varsóvia (concluí-
dos em agosto e dezembro de 1970). 
24 FRANÇA: voto de confiança (368 
votos contra 96) à Assembléia nacio-
nal, diante da qual Chaban-Delmas 
foi autorizado pelo conselho dos mi-
nistros dos 10 a participar "se ele jul-
gasse necessário" na responsabilidade 
do governo. 
25 FRANÇA: ofensiva da C.G.T. EU 
decreta, no dia 7 de junho, uma greve 
geral que não perturbará profunda-
mente a atividade do país. 
26 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
ALEMÃ: (R.D.A.) assinatura, em 
Berlim Ocidental, do tratado "sobre a 
circulação" entre a República Demo-
crática Alemã e a República Federal 
da Alemanha, primeiro tratado con-
cluído entre os dois Estados alemães. 
28 TAIWAN: recomposição do gover-
no, que passa a ser presidido por 
Tchiang Cning-kuo, filho do marechal 
Tchiang Kai-check, e comportando 
seis "insulares". 
30 ISRAEL massacre do aeroporto 
de Lod. Três japoneses lançam grana-
das e atiram sobre a multidão: 27 
mortos, 72 feridos. O único sobrevi-
vente dos três japoneses (que agiam 
por conta da Frente de Libertação 
Palestina) será julgado em julho e 
condenado à prisão perpétua. 

Maio 

4/7 ROMÊNIA: visita de Golda Meir. 
7/8 ITÁLIA: eleições legislativas, li-
geira inclinação para a direita. O novo 
governo - presidido por M. Andreot-
ti - só será formado no fim de junho. 
Ele se apresentará perante as Câmaras 
no dia 4 de julho. 
9 ESTADOS UNIDOS: é anunciado 
pelo presidente Nixon o bloqueio do 
Vietnã do Norte. 
13 MADAGASCAR: motins em Ta-
nanarive, provocados por estudantes 
e operários unidos. O presidente Tsi-
ranana nomeia o general Rama-
nantsoa primeiro-ministro (dia 18) 
com jjlenos poderes. 
JAPÃO: recuperação da soberania de 
Okinawa (onde os Estados Unidos 
conservam, entretanto uma base). 
22/30 URSS: visita do presidente 
Nixon. Vários acordos são assinados, 
dois dos quais sobre a limitação dos 
armamentos estratégicos. Uma decla-
ração comum em dote pontos definiu 
"as bases de acordos mútuos entre os 
Estados Unidos e a União Soviética**. 
23 REPÚBLICA FEDERAL DA 

Junho 

1.° IRAQUE: nacionalização da Irak 
Petrolium Company, a França viu ga-
rantidos seus direitos sobre o petró-
leo iraquiano durante dez anos (acor-
do do aia 18). Bagdá, que se assegura-
rá, enquanto isso, de novas saídas na 
Itália e na Espanha (e ulteriormente 
no Brasil) iniciará no dia 28 de julho 
as conversações com as companhias 
em vista de indenização. 
REPÚBLICA FEDERAL DA ALE-
MANHA: prisão de Andreas Baader, 
chefe, com a jovem Meinhof (presa 
no dia 16), do grupo tido como res-
ponsável pelo "terrorismo urbano" 
que se manifestou em numerosos 
atentados no mês de maio. Uma nova 
legislação sobre a segurança nacional 
será adotada no dia 22. 
4 ESTADOS UNIDOS: absolvição de 
Angela Davis, a militante comunista 
negra, cujo processo foi aberto no dia 
28 de fevereiro. 
5 FRANÇA: revelações do L'Express 
sobre o caso de Paul Touvier, chefe 
miliciano em Lyon durante a ocupa-
ção condenado à morte por contumá-
cia, que foi beneficiado por um de-
creto assinado por Pompidou no dia 
23 de novembro de 71. Várias mani-
festações para obter a reabertura do 
processo. 
TURQUIA: investida do governo Me-
len. 
5/16 SUÉCIA: reunião em Estocolmo 
da primeira conferência das Nações 
Unidas sobre meio-ambiente (a União 
Soviética e os países da Europa orien-
tal não participaram, em protesto 
contra a ausência da R.D.A.) A reso-
lução final refletirá a separação entre 
os países ricos e os países pobres. 
12 FRANÇA: catastrofe ferroviária 
em Vierzy (Aisne): cento e oito mor-
tos, 87 feridos. 
17 JAPÃO: demissão de Sato, chefe 
do governo depois de 1964, a quem 
sucederá, no dia 6 de julho, Tanaka, 
novo presidente do partido liberal-
democrata, que tentará imediatamen-
te uma aproximação com Pequim. 
21 LfòlA: ação combinada de forças 
terrestres e navais israelenses, que 
bombardeam três cidades no "Fath-
land": 48 mortos, 50 oficiais sírios 
capturados. 
23 FRANÇA: dia de ação organizada 
em comum pela C.G.T. e a C.F.D.T. 
(segunda maior organização sindical) 
26 FRANÇA: retomada do trabalho 
nas Novas Galerias de Thionville, 
após a maior greve do ano (61 dias). 
REINO-UNIDO: comunicado do Tes-
ouro anunciando que a libra é, a par-
tir desta data, "flutuante". 
JAPÃO: protesto contra a série de ex-
periências nucleares francesas inicia-
das depois de alguns dias em Muru-
roa, já denunciadas por outros países 
do Pacífico e condenadas na confe-
rência de Estocolmo. 
27 FRANÇA: acordo entre o P.C. e o 
P.S. sobre um programa comum de 
governo ao qual os radicais de esquer-
da se reunirão no dia 12 de julho. 



r  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Julho zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 IEMEN (Sanaa): estabelecimento 
das relações diplomáticas com os Es-
tados Unidos. Nenhum dos países 
árabes que romperam com Washing-
ton em 1967 seguirá este exemplo, 
com exceção do Sudão (25 de julho) 
4 CORÉIA (NORTE E SUL): comu-
nicado comum revelando que as con-
versações são elaboradas com finali-
dade de uma reunificação pacífica. 
6 FRANÇA: liberdade de Nicoud, 
preso depois de 25 de novembro. 
6 CUBA: volta de Fidel Castro depois 
de uma viagem ao estrangeiro após 
dois meses (dez dias na U.R.S.S.) du-
rante os quais ele visitou a Guiné, a 
Argélia, e os países da Europa orien-
tal 
R.F.A.: demissão de Schiller, minis-
tro da economia e das finanças. 
7 FRANÇA: anuncia a fusão Say-
Beghin. 
10/14 ESTADOS UNIDOS: conven-
ção democrática em Miami. O senador 
McGovern é eleito candidato à presi-
dência. Seu companheiro de chapa, 
Eaglaton, se demitirá e será substituí-
do por Sargent Shriver. 
14 FRANÇA: nomeação de Arthur 
Conte para o cargo de presidente-di-
retor geral da O.R.T.F. (rádio e tele-
visão francesa), que recebeu um novo 
estatuto (lei de 3 de julho) 
15 TURQUIA: designação para o 
Santo sínodo ortodoxo do novo pa-
triarca ecumênico de Constantinopla, 
a metrópole de Imbroz e de Tenedos 
(Dimitrios 1.°) 
17 CHECOSLOVÁQUIA: abertura de 
uma série de processos políticos (qua-
renta e seis pessoas serão condenadas 
em um mês). A polêmica iniciada na 
França entre o partido comunista e 
Mitterrand em fevereiro - quando as 
primeiras notícias da repressão che-
gam ao exterior - aumenta. 
18 EGITO: anuncia por meio de Sa-
dat o retorno dos conselheiros sovié-
ticos. A deterioriação das relações en-
tre o Cairo e Moscou é minimisada 
nas duas capitais. A reconcialiação — 
facilitada por uma mediação da Síria 
— será efetivada durante uma visita à 
U.R.S.S. de Skedi (chefe do governo 
egípcio a partir de 16 de fevereiro). 
19 FRANÇA : novas "reuniões secre-
tas" entre Kissinger c Le Duc Tho, 
paralelamente à conferência de Paz 
sobre o Vietnã. 
21 ULSTER: matança em Belfast, on-
de os atentados em série, comanda-
dos pelo IRA matam 16 pessoas e fe-
rem cento e trinta. No dia 31, as for-
ças britânicas assaltaram os ghetos ca-
tólicos de Belfast e Londonderry. 
27 CHINA: confirmação oficial da 
morte de Lin Piao, no dia 12 de se-
tembro de 1971, num acidente aéreo 
sobre a Mongólia, enquanto tentava 
se refugiai na U.R.S.S., após suas de-
clarações contra Mao Tsé Tung. 

Agosto 

2 LÍBIA: anunciada uma fusão total 
com o Egito, que deve ser iniciada 
antes de 1.° de setembro de 1973. 
3 REINO-UNIDO: proclamação do 
estado de urgência para assegurar o 
abastecimento do país, por causa da 
greve geral dos estivadores, desfecha-
da no dia 31 de julho (e que irá até zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
21). 
5 UGANDA: expulsão dos imigrados 
asiáticos; os que possuíam um passa-
porte britânico tiveram que partir em 
três meses. 
7 REINO-UNIDO: confirmação da 
descoberta de uma importante jazida 
de petróleo no mar do Norte. 
IRA: revelações sobre a iminência de 
um acordo com as companhias inter-
nacionais que romperam a frente dos 
países exportadores de petróleo. 
16 MARROCOS: atentado frustrado 
contra o rei Hassã executado por 
aviadores marroquinos. O mandante 
do complô é o general Oufkir, cujo 
suicídio é anunciado no dia seguinte. 
Onze pessoas serão condenadas à 
morte no dia 7 de novembro. 
21 FRANÇA: conferência à imprensa 
de Mitterrantí. 
21/23 ESTADOS UNIDOS: conven-
ção republicana em Miami. Triunfal 
investidura de Nixon, acompanhado 
de Agnew como vice-presidente. 
25 O.N.U»: veto da China à admissão 
de Bangladesh. 
26̂  R.F.A.: abertura dos 17° jogos 
olímpicos em Munique. A equipe ro-

desiana foi excluída da competição 
em 22 de março por causa do ooicote 
de vários estados africanos. 

Setembro 

2 ISLÂNDIA: vitória do americano 
Bob Fisher, que tirou do russo Bóris 
Spassky o título de campeão de xa-
drez. 
5 R.F.A.: golpe de um comando pa-
lestino, Setembro Negro, que seques-
tra atletas israelenses na cidade olím-
pica de Munique. Após um dia de tra-
tados, uma luta com a polícia causará 
18 mortos (11 israelenses, cinco ára-
bes e dois alemães). Os jogos serão 
interrompidos até o dia 11. 
14 R.F.A.: estabelecimento das rela-

1 ções políticas com a Polônia. 
16 I§RAEL: numerosos ataques de 
tropas israelenses que penetram o Sul 
do Líbano e ali permanecem por 36 
horas. Os ataques aéreos foram efe-
tuados contra as localidades da Síria 
e Líbano, no dia seguinte ao atentado 
de Munique. A tensão persiste na 
fronteira e colminará em 21 de no-
vembro, com violentas lutas sírio-es-
raelenses no Golan. 

23 FILIPINAS: proclamação da lei 
marcial. 
25 NORUEGA: vitória do "não" ao 
referendum sobre a entrada na Comu-
nidade Economica Européia (C.E.E.). 
Ela causará a demissão de Bratteli, a 
quem sucederá, no dia 16 de outu-
bro, Lars Korvald. 
25/30 CHINA: visita do primeiro-
ministro japonês Tanaka. Fim do es-
tado de guerra entre os dois países. 
RestabelecimentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de relações diplo-
máticas. 

Outubro 

l°/2 DINAMARCA: referendum so-
bre a adesão à C.E.E. Apesar de seu 
resultado positivo, o primeiro minis-
tro Krag, envia sua demissão. Ele é 
substituído, no dia 5 por Joergensen. 

LífcANO: acordo das autoridades 
de Beirute com a Organização de Li-
bertação da Palestina que decide a re-
tirada dos árabes dos vilarejos e cida-
des do sul do país. 
5 ESTADOS UNIDOS: término do 
acordo após nove meses de discussão 
em Nova Iorque entre as companhias 
petroleiras ocidentais e o representan-
te dos estados produtores do golfo 
Pérsico. 
8 MADAGASCAR: referendum sobre 

o projeto de "transformações estrutu-
rais", aprovado com grande maioria e 
que prococou a expulsão do presiden-
te Tsiranana. 
11 FRANÇA: relaxação pelo tribuna' 
para as crianças de Bobigny da jovem 
de 17 anos evidenciada por aborto. O 
processo provocou na antevéspera 
uma grande manifestação em Paris a 
favor do aborto livre e gratuito. O tri-
bunal correcional da mesma cidade, 
chamado para julgar as quatro pes-
soas que facilitaram as manobras 
abortivas, pronunciará, no dia 22 de 
novembro, duas absolvições e duas 
condenações com sursis. 
VIETNÃ DO NORTE: destruição do 
prédio da delegação francesa em Ha-
nói durante um bombardeio efetuado 
por vinte aviões americanos. O dele-
gado geral, Susini, gravemente ferido, 
falecerá dia 19. As conversações de 
paz parecem, entretanto, caminhar 
oem: Kissinger teve uma série de en-
contros secretos com Le Duc Tho em 
Paris (de 8 a 11) e irá a Saigon (de 18 
a 23) para expor ao general Thieu as 
disposições firmadas em vista de um 
cessar-fogo. Os termos do acordo se-
rão publicados por Hanói no dia 26. 
Enquanto isso, os bombardeios ame-
ricanos cessavam. 

16 FRANÇA: início da " semana de 
ação" comum pela C.G.T. e C.F.D.T. 
ITALIA: assassinato do representante 
da Organização de Libertação da Pa-
lestina em Roma. 
IUGOSLÁVIA: publicação de uma 
carta às organizações de base da Liga 
dos Comunistas, assinada pelo mare-
chal Tito. 
19-21 FRANÇA: conferência de 
cúpula da C.E.E. ampliada (sugerida 
por M. Pompidou no ano precedente 
durante a crise monetária internacio-
nal). 
23 FRANÇA: abertura em Lourdes 
da assembleia plenária do episcopado 
francês, que definirá uma "prática 
cristã da política". 
25 MÉXICO: triunfo do ciclista belga 
Eddy Merkx, que bateu o recorde 
mundial de tempo sobre pista ao ar 
livre (49.408 km). 
26 DAHOMEY: golpe de estado mili-
tar levando ao poder o comandante 
Kerekou. 
27 FRANÇA: importante movimento 
relativo à administração municipal. -
Greve de fome na Catedral de Bayon-
ne de 80 bascos em protesto contra 
as medidas de afastamento tocantes 
aos refugiados políticos espanhóis. 
Ela prosseguirá até o dia 18 de no-
vembro. 
30 CANADÁ: eleições gerais. O parti-
do liberal sofre um recuo espetacular 
e obtém apenas 108 cadeiras contra 
109 dos conservadores, mas Trudeau 
decide permanecer nas suas funções. 
No novo governo que ele apresenta 

Mortos, 1972 

J ANEI RO 

1 Maurice Chevalier 
14 Frederico IX, rei da Dinamarca 
31 Rei Mahandra, do Nepal 

FEVEREI RO 

9 Marechal Krilov, comandante das 
unidades de foguetes estratégico 
da União Soviética 

21 Cardeal Tisserant, decano do Sa-
cro Colégio 

ABRI L 

8 Heirich Luebke, antigo presidente 
da República Federal da Alema-
nha 

9 James Byrnes, antigo Secretário 
de Estado dos Estados Unidos 

27 Kwame Nkrumah, antigo presi-
dente de Gana 

MAI O 

2 John Êdgar Hoover, antigo dire-
tor do FBI 

8 Fulbert Youlou, antigo presiden-
te do Congo-Brazaville 

28 Duque de Windsor (anteriormen-
te Rei Eduardo VIII) 

JULHO 

5 Raul Leoni, antigo presidente da 
Venezuela 

6 Athenagoras I, patriarca ecumê-

nicó de Constantinopla 
21 Richard de Coudenhove-Kalergi, 

fundador da União pan-europeia 
31 Paul-Henri Spaak, antigo primei-

ro-ministro da Bélgica 

AGOST O 

15 Pierre Brasseur, comediante fran-
cês 

26 Sir Francis Chichester, navegador 
27 Cardeal Dell*Acqua, vigário de 

Roma 

SET EMBRO 

14 Dr. Fischer, primaz da igreja an-
glicana 

19 Robert Casadesus, pianista 

OUT UBRO 
19 Pierre Susini, delegado-geral da 

França na República Democrática 
do Vietnã 

NOVEMBRO 

1 Erza Pound, poeta americano 

DEZ EMBRO 

26 Harry Truman, antigo presidente 
dos Estados Unidos 

27 Lester Pearson, antigo primeiro 
ministro do Canadá, prêmio No-
bel da Paz 

em 27 de novembro, os postos chaves 
são detidos pelos anglofonos. 
— Estados Unidos: anunciado pelo 
presidente Nixon o adiamento da as-
sinatura do acordo de cessar-fogo 
que, segundo revelações feitas por 
Hanói no dia 26 supostamente seria 
assinado em Paris no dia 31, mas que 
não foi aceito por Saigon. 

Novembro 

2 ESPANHA: atentado de militantes 
"esquerdistas" contra o consulado da 
França em Saragossa. O agente do 
consulado, gravemente queimado, 
morrerá no dia 7. 
3 CHILE: formação de um novo go-
verno com a participação de três mili-
tares. O general Prats, ministro do in-
terior, consegue o fim rápido das gre-
ves (motoristas de caminhão e comer-
ciantes), iniciadas em outubro e que 
ameaçaram o regime. 
7 ESTADOS UNIDOS: reeleição de 
Nixon. 
19 R.F.A.: vitória da coalizão socia-
lista-liberal nas eleições para a renova-
ção do Bundestag (dissolvido a 22 de 
setembro). Brandt será reconduzido a 
suas funções de chanceler. 
22 FINLÂNDIA: abertura em Helsin-
ki das conversações preliminares para 
a preparação da conferência para a se-
gurança e a cooperação na Europa. 

25-26 FRANÇA: colóquio do Partido 
Socialista sobre a Checoslováquia. 
27 IÊMEM: assinatura, em Tripoli, 
do acordo de união entre as duas re-
públicas do lêmem (Sanaa e Aderi) 
concluída no mês precedente sob a 
égide da Liga Árabe. 
28 FRANÇA: execução de Claude 
Buffet e Roger Bontems, condenados 
a morte no dia 28 de junho pelos as-
sassinatos, na prisão de Clairvaux, de 
um guarda e ae uma enfermeira. Fo-
ram as primeiras penas capitais aplica-
das desde a posse do presidente Pom-
pidou. 
- MAURITÂNIA: discurso do presi-
dente Ould Dada, por ocasião da fes-
ta nacional. Anuncia sua intenção de 
criar uma moeda nacional e de obter 
a revisão dos acordos de cooperação 
franco-mauritanos. 
29 PAÍSES BAIXOS: eleições gerais 
antecipadas provocadas pelo desmem-
bramento da coalizão presidida por 
Biesheuvel (no poder desde agosto de 
1971). O novo gabinete não será ain-
da constituído no Um do ano. 
30 FRANÇA: primeiras medidas go-
vernamentais para lutar contra a alta 
dos preços que tinham atingido um 
recorde no mês de outubro (0,9% pa-
ra os preços de varejo). 
- CHILE: partida de Allende que se 
deterá sucessivamente no México, em 
Nova York (ONU), Moscou e Havana. 

Dezembro 

1.° FRANÇA: grande reunião nacio-
nal para a manutenção do programa 
comum da esquerda em Paris. A ma-
nifestação atraiu um considerável nú-
mero de pessoas. 
- DAHOMEY: novo episódio da crise 
de "cooperação". Contonou decide 
reexaminar suas relações monetárias 
com a França. 
- AUSTRÁLIA: sucesso eleitoral dos 
trabalhistas que retomam ao poder 
após 23 anos de eclipse. O novo go-
verno, formado por Whitlaw prestará 
juramento dia 2u. 
6 SUÍÇA: eleição de Bonvin, demo-
crata-cristão, para a presidência da 
Confederação helvécia. 
7 FRANÇA: publicação do plano de 
luta contra a inflação. 
- EIRE: sucesso do "sim" no plebis-
cito sobre a abolição do regulamento 
especial da Igreja Católica e a dimi-
nuição da maioria eleitoral; a votação 
foi, no entanto, caracterizada pelo 
grande número de abstenções (51% 
dos inscritos). 
7/8 OTAN: o conselho Atlântico se 
reúne em Bruxelas. A França reafir-
ma suas reservas quanto às negocia-
ções sobre a redução das forças da 
OTAN e do pacto de Varsóvia que os 
outros países da aliança propuseram a 
Moscou - nas vésperas das eleições 
alemãs no mês anterior - abrir em 31 
de janeiro. 
7/19 - ESTADOS UNIDOS: missão 

Apolo 17, última expedição lunar do 
programa Apolo. 
8 FRANÇA: atentado contra o repre-
sentante oficial da OLP na França, 
Hamchari, gravemente ferido por 
uma explosão em sua residência. 

- NOVA ZELÂNDIA: começa a 
exercer as funções de primeiro-minis-
tro John Kirk, levado ao poder graças 
ao sucesso dos trabalhistas nas elei-
ções de 25 de novembro. No dia 22, 
Pequim anunciará o estabelecimento 
de relações diplomáticas com Welling-
ton e Camberra. 
9 EGITO: severas críticas feitas pela 
Assembléia nacional contra as falhas 
do "programa" de preparação para a 
guerra exposto por Sedki a 27 de no-
vembro. O presidente Sadat, tenta 
melhorar a situação no seu discurso 
dia 28 para a Assembléia. 
10 JAPÃO: eleições legislativas. O 
partido liberal-democrata conserva a 
maioria absoluta. 
11 FRANÇA: publicação na impren-
sa de duas pesquisas de opinião pro-
clamando as disposições favoráveis de 
opinião a respeito da participação dos 
comunistas no governo. # 

12 FRANÇA: apresentação pelas 3 
formações da maioria da lista de can-
didatos às eleições, que usam o títu-
lo. 
13 CUBA: esclarecimento de Fidel 
Castro sobre os rumores que circulam 
sobre uma possível reaproximação 
com os Estados Unidos. Ele declara 
que o encerramento incondicional do 
bloqueio é a condição prévia a qual-
quer verdadeira discussão. 
13/17 FRANÇA: 20.° Congre*- do 
Partido Comunista em Sain en 
(onde foram aclamados Claude Es-
tier, membro do Partido Socialista, e 
François Loncle, secretário geral ad-
junto do Movimento da Esquerda Raj 
dical-Socialista). Georges Marchais é 
eleito secretário geral, substituindo 
Waldeck Rochet, eleito presidente de 
honra. 
14 ARGENTINA: partida do ex-pre-
sidente Peron, que tinha voltado ao 
país no dia 17 de noveirtbro, após 17 
anos de exílio. 
ESTADOS UNIDOS: volta de Kissin-
ger que tinha recomeçado, a 20 de 
novembro, suas conversações com Le 
Duc Tho. Em entrevista à imprensa 
ele afirma que os comunistas impuse-
ram novas condições para a assinatura 
do acordo de outubro. 
20 CHILE: degelo nas relações com 
os Estados Unidos. Conversações bila-
terais se iniciam em Washington entre 
os dois países. 
21 REPÚBLICA FEDERAL DA 
ALEMANHA: assinatura solene, em 
Berlim-Este do tratado fundamental 
entre os dois Estados Alemães, i n -
cluído a 8 de novembro em Bon- ) 
URSS: comemoração do 50.° aniver-
sário da União Soviética. 
23 NICARÁGUA: violento tremor de 
terra que destrói inteiramente a capi-
tal, Manágua. 
24 ISRAEL: notícia da vinda prová-
vel a Paris de Golda Meir, para a reu-
nião da Internacional Socialista, em 
janeiro. 
27 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
ALEMÃ: estabelecimento de relações 
diplomáticas com a Bélgica, primeiro 
país membro da OTAN a reconhecer 
a Alemanha Oriental 
28 TAILÂNDIA: um comando do Se-
tembro Negro toma a embaixada de 
Israel e prende seis reféns que deseja 
trocar pela libertação de palestinos 
em Israel Finalmente desistem de 
suas exigências, libertam os reféns e 
recebem salvo-conduto para deixar 
Bangkok. 
30 ESTADOS UNIDOS: o presidente 
Nixon anuncia a retomada da confe-
rência de Paris, das negociações Kis-
singer-Le Duc Tho e a parada dos 
bombardeios contra o Vietnã do Nor-
te. 

© Le Monde 1972 
Dist r ibué par 

Opéra Mundi Par is 
Tous droi t s réservés 



QzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAuando Kissinger aparecer em Pa-
ris, no dia 8 de janeiro, para dar 

início à terceira "série final" de con-
versações secretas, visando a emendar 
o Acordo do dia 20 de outubro para 
o término dá guerra no Vietnã, vai 
fazer figura' bem triste. Seu interlo-
cutor, Le Duc Tho, estará chegando 
diretamente das ruínas ainda fume-
gantes de Hanói. De um ponto de vis-
ta moral, como irá Kissinger olhar 
nos olhos do outro após poderosa 
tentativa para assassinar com 70 mil 
toneladas de bombas Le Duc Tho e 
mais cerca de um milhão de seus 
compatriotas em Hanói e Haiphong? 
Do ponto de vista das negociações, o 
trunfo escondido que Kissinger jo-
gou, ou seja, as ameaças de bombar-
deios de extermínio das duas princi-
pais cidades do Vietnã do Norte -
um trunfo por ele jogado, impiedosa-
mente, nas duas séries de conversa-
ções anteriores - agora já foi jogado, 
com resultados desastrosos para os 
EUA. Apesar das 70.000 toneladas de 
bombas despejadas contra Hanói e 
Haiphong durante um período de 12 
dias - o equivalente a mais de três 
bombas atômicas das que foram joga-
das em Hiroshima e quase o mesmo 
número de toneladas de bombas utili-
zadas pelos nazistas (80 mil) nos ata-
ques aéreos à Grã-Bretanha na 2.a 

Guerra Mundial - a posição da RDV 
em relação às negociações continua 
rigorosamente idêntica. Não haverá 
qualquer tipo de conversações en-
quanto não pararem os bombardeios 
ao norte do paralelo 20; O projeto de 
Acordo que Nixon aceitou no dia 20 
de outubro de 1972, deverá ser assi-
nado em essencial segundo sua forma 
iniciaL 

Como se sentirá Kissinger, senta-
do à mesma mesa que Le Duc Tho 
ap^^.er mentido ao mundo inteiro, 
d i ^ ^ o que foi por causa das exigén-
ciaTíeitas pelos negociadores da RDV 
para modificar o Acordo original que 
as negociações se romperam - tudo 
isso, quando Kissinger sabe muito 
bem que foram suas próprias exigên-
cias de modificações em cada um dos 
9 parágrafos do Acordo - 126 pon-
tos, ao todo — aue conduziram à rup-
tura do diálogo? É previsível que lo-
go na primeira sessão do dia 8 de ja-
neiro, Le Duc Tho faça frente a esse 
desafio exigindo, de saída, que Nixon 
assine o Acordo do modo previsto pe-
lo Projeto, sem quaisquer modifica-
ções. 

Num editorial do dia de Ano No-
vo, o principal jornal de Hanói,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nhan 
Dan, comparava os bombardeios de 
extermínio com os crimes de genocí-
dio de Hitler - uma comparação que 
também foi feita pelo Primeiro Minis-

Credibilidade a zero 
Praticamente todo mundo deixou de acreditar em 
Richard Nixon. Mas a guerra do Vietnã não sofreu 

grandes alterações. O Vietnã do Norte nunca acreditou 
em Nixon, para quem não faltarão pretextos para 

novos bombardeios de extermínio. Wilfred Burchett, de Paris. 

tro sueco, Olof Palme, e que quase 
causou o rompimento de relações di-
plomáticas entre os EUA e a Suécia -
e referindo-se ao destino inglório de 
Hitler e Mussolini, durante a 2.a 

Guerra Mundial, comentava: "A Ale-
manha > nazista e a Itália fascista ruí-
ram completamente porque seus líde-
res perderam todo o sentido de cons-
ciência." Acusando Nixon por ter agi-
do da mesma forma, o artigo conti-
nuava: "Em toda a História das na-
ções, nenhum chefe de Estado decep-
cionou a consciência nacional da ma-
neira que Nixon o fez." Uma das 
questões que deve ocorrer a muitos 
intelectuais norte-americanos, é a de 
como Kissinger, o acadêmico refugia-
do do Nazismo, pode justificar seu 
papel atual de Ribbentrop de Nixon, 
fazendo o trabalho sujo preparatório 
para o carrasco? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A "re-amer icanizaçao" 

Quanto aos norte-vietnamitas, eles 
atravessaram a maior prova de fogo 
desde o tempo em que seus ances-
trais, por três vezes consecutivas, ex-
pulsaram os invasores mongóis - que 
dispunham de exércitos de até meio 
milhão de homens - durante o século 
XIII. Por isso mesmo, a posição de Le 
Duc Tho estará ainda mais fortalecida 
para as negociações. 

Segundo os números fornecidos 
pelas autoridades da RDV, 81 aviões, 
entre os quais 34 B-52 e 5 F - l l l , de 
asas retráteis, foram abatidos durante 
os doze dias de bombardeios de ex-
termínio, "assinalando assim a derro-
ta da 're-americanização' da guerra, 
do mesmo modo que a Vietnamiza-
ção* já tinha sido derrotada" - tal era 
o comentário feito pelo editorial cita-
do do Nhan Dan. Pela minha experi-
ência pessoal, e pela de outros jorna-
listas que, como eu, trabalharam no 
Vietnã do Norte, esses dados são es-
crupulosamente exatos. Durante os 
primeiros dias de ataques aéreos con-
tra o Norte, o ex-presidente Ho Chi 
Minh deu instruções no sentido de 
que os informes sobre as baixas de 
aviões inimigos fossem precisos. Ape-
nas aqueles cujos destroços tivessem 

sido localizados em solo vietnamita 
ou recuperados do mar, poderiam ser 
assinalados nos informes diários. Cer-
ca de US$ 400 milhões de aviões — 
além de, sabe-se lá quantas dezenas 
de milhões de dólares investidos no 
treinamento de mais de cem pilotos 
mortos, desaparecidos ou captura-
dos? 

A agência Reuters citou fontes do 
Pentágono que teriam declarado que 
no ritmo em que os B-52 estavam 
sendo abatidos, mesmo segundo os 
informes oficiais, Nixon esgotaria to-
da a frota de bombardeiros estraté-
gicos em três meses. Pilotos captura-
dos fizeram declarações à imprensa, 
em Hanói, dizendo que, para cada 
avião abatido, outros dois ou três vol-
tavam às suas bases na Tailândia de 
tal modo danificados pelas balas que 
ficariam fora de condições de vôo. 

Tratou-se de uma combinação de 
perdas de aviões assustadoramente 
elevadas; indignação mundial, expres-
sada até pela maioria dos aliados dos 
EUA — com as notáveis exceções da 
Inglaterra e França — ao nível de go-
verno; irritação do Congresso dos 
EUA, mais uma vez iludido e traído 
por Nixon; e, sobretudo, a recusa do 
povo e das lideranças norte-vietnami-
tas em se dobrarem, atitude que for-
çou Nixon a suspender os bombar-
deios e mandar Kissinger de volta à 
mesa de negociações. # 

A fábula oficialmente contada por 
Washington de que Nixon teria força-
do os norte-vietnamitas a voltarem à 
mesa de negociações por meio de 
bombas, não é levada a sério em lugar 
algum - menos ainda pelo sofisticado 
Dr. Kissinger. Este último tem que se 
preparar para a realidade de que o 
prestígio do povo e dos líderes da 
RDV cresceu desmedidamente pelo 
mundo todo, enquanto o de Nixon e 
Kissinger se afundava cada vez mais. 
A combinação da perfídia das nego-
ciações; a ambiguidade ao tentar en-
ganar a opinião pública quanto à ra-
zão de ruptura nas conversações; e a 
barbárie do tipo-Hitler nos bombar-
deios sistemáticos das duas maiores 
cidades do Vietnã do Norte, tudo isso 
foi demais para que a consciência do 
mundo pudesse tolerar. 

Entre as qualidades dos líderes da 
RDV, uma é que eles jamais se dei-
xam surpreender. Eles nunca se dei-
xaram iludir pela imagem de Nixon, o 
Pacificador, assim como nunca se dei-
xaram enganar pelas promessas do 

f residente dos EUA ou de Kissinger. 
les tinham certeza, desde o inicio, 

que, como último trunfo, Nixon — 
ou qualquer outro presidente dos Es-
tados Unidos - tentaria arrasar Hanói 
e Haiphong. Ho Chi Minh já tinha 
preparado o povo do Vietnã do Norte 
para essa eventualidade desde os pri-
meiros dias de ataques aéreos, e tor-
nou a repetir esse aviso ern seu testa-
mento. Poucas semanas após o início 
dos ataques aéreos, todos os edifícios 
públicos, as fábricas e as escolas do 
Vietnã do Norte exibiam faixas com 
as palavras de Ho Chi Minh, que di-
ziam que os norte-americanos pode-
riam destruir Hanói, Haiphong e 
muitos outros centros industriais, 
mas que o povo vietnamita deveria lu-
tar até vencer, e terminando com as 
palavras: "Nada é mais precioso que a 
Independência". Nessa ocasião, após 
ter discutido com o presidente Ho e 
outros líderes, eu escrevia: "A idéia 
dè que a ameaça de destruir Hanói e 
Haiphong trara Ho Chi Minh à mesa 
de conferências nos termos de Was-
hington, denota uma ignorância de-
sesperada dos sentimentos e tradições 
vietnamitas. Se o povo vietnamita, 
durante sua primeira guerra de resis-
tência estava preparado para queimar 
suas próprias cidades e incendiar suas 
próprias casas com suas próprias 
mãos, é muito pouco provável que 
eles caiam de joelhos porque o inimi-
go destrói suas cidades e suas casas, 
ou ameaça fazê-lo." (1) Isto, hoje em 
dia, é mais verdadeiro do que nunca. 

Durante os ataques realizados en-
tre o Natal e o Ano Novo, morreram 
milhares de residentes em Hanói e 
Haiphong, além de mais milhares de 
feridos. Mas Le Duc Tho voltará à 
mesa de conferências ineomensuravel-
mente mais forte devido à incapacida-
de dos ataques de extermínio em 
atingir seu objetivo: abater a moral 
do povo e de seus líderes. Devido ao 
profundo ceticismo destes últimos 
quanto às promessas de Nixon, nunca 

houve qualquer relaxamento na forti-
ficação das defesas de Hanói. Todo 
mundo, dos encarregados de mísseis e 
foguetes anti-aéreos até os líderes, es-
tava preparado para o teste supremo a 
que seriam submetidos desde os ata-
ques do Golfo de Tonquim de 1964 
- mas especialmente após a reeleição 
de Nixon. A partir do momento em 
que Kissinger começou a fazer amea-
ças — durante a série de conversações 
secretas do dia 20 ao dia 25 de no-
vembro — bem mais de meio milhão 
de mulheres, crianças e pessoas não-
essenciais foram cuidadosamente eva-
cuados para o campo, e por isso o 
número de baixas foi relativamente 
pequeno, se comparado com a potên-
cia das bombas e a assustadora exten-
são da devastação. 

Novos pret ext os 

E agora, o que virá? Pode-se pre-
ver que será reiniciado o mesmo jogo 
mascarado de antes da eleição. Nixon 
tentou superar uma barreira hostil -
a reunião do Congresso do dia 3 de 
janeiro - suspendendo os bombar-
deios, de modo que as conversações a 
nível técnico pudessem ser reiniciadas 
em Paris no dia 2, e as conversações 
de alto nível no dia 8. Sua próxima 
barreira será a cerimônia de posse 
presidencial, no dia 20 de janeiro. Já 
existem ameaças de grandes manifes-
tações de protesto em Washington — 
e até se comenta um possível boicote 
à cerimônia pelos diplomatas dos paí-
ses não-alinhados. Pode-se prever que 
Kissinger consiga arrastar a terceira 
séjie de conversações por uns dez 
dias, levando assim Nixon até à vés-
pera do dia da posse. Ele poderá fazer 
com que Kissinger pronuncie outra 
declaração do tipo "a paz está ao al-
cance da mão", e poderá até assinar 
um Acordo, se as perspectivas para o 
dia da posse forem demasiadamente 
desesperadoras. Após a cerimônia -
do mesmo modo como aconteceu 
após a eleição de 7 de novembro -
pode-se prever que Nixon começara a 
"punir" o Norte mais uma vez, seja 
porque a RDV se recusará a aceitar os 
termos de rendição que ele exige, ou 
sob o pretexto de f violações comu-
nistas" do Acordo assinado. 

Depois de tudo o que se passou ao 
nível de negociações durante os pri-
meiros quatro anos de mandato de 
Nixon - coroados pelo seu compor-
tamento durante os quatro últimos 
meses - o grau de credibilidade do 
presidente dos EUA^ no ĉ ue se refere 
a paz no Vietnã, está ao nível zero. 

(1) "Vietnam North", International 
Publishers, New York, 1966. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NOTAS INTERNACIONAIS 

*As prisões do 
Vietnã do Sul 

Liberados a 29 de dezembro da 
prisão central de Chi-Hoa, em 

Saigon, após dois anos e meio de de-
tenção, dois jovens franceses presta-
ram seu testemunho, na segunda-feira 
2 de janeiro em Paris, sobre o que 
viram e ouviram atrás das grades. 
Jean-Pierre Debris, 28 anos, professor 
de Matemática, e André Menras, 25 
anos, professor secundário, foram pre-
sos em Saigon a 25 de julho de 1970, 
por terem desfraldado uma bandeira 
da F.N.L., com um manifesto em fa-
vor da paz, diante da Assembléia. 
"Sabíamos que iríamos para a cadeia 
naquele dia*, dizem, "mas queríamos 
mostrar que dois franceses podiam 
recusar-se a colaborar mais tempo 
com a clique de Thieu ou simples-
mente a silenciar sobre a corrupção 
e a injustiça reinantes no Vietnam 
do Sul". 

Agredidos pela multidão, no meio 
da qual se encontravam, segundo eles, 
policiais em trajes civis, foram respec-
tivamente condenados a quatro e a três 
anos de prisão pelo Tribunal de Sai-
gon, em dezembro de 1970. A 14 de 
maio de 1971, a Corte de Apelações 
recusou seu recurso. 

Antes, a 26 de abril, tinham sido 
violentamente surrados pelos detidos 
criminosos comuns, durante inciden-
tes que teriam causado ferimentos em 
umas quatrocentas pessoas. Foram 
agraciados pelo presidente Thieu após 

várias gestões do Quai d'Orsay e uma 
campanha do Socorro Popular Fran-
cês. 

"Por que fomos subitamente agra-
ciados? ", se espanta Jean-Pierre De-
bris. "No fundo, nada sabemos do 
motivo, mas provavelmente é para 
que não pudéssemos ser amanhã tes-
temunhas incômodas. As próximas 
semanas, com efeito, serão críticas 
para todos os prisioneiros políticos 
no Sul Nós estamos esperando uma 
operação de liquidação que poderia 
começar nas prisões. Três dias antes 
de nossa partida, aliás, houve depor-
tações em massa para o presídio de 
Poulo-Condor. O governo de Saigon 
se esforça, além disso, de misturar ho-
je os "comuns" e os políticos. Este 
estratagema permitira, no momento 
de um eventual cessar-fogo, manter 
na prisão grande número de patrio-
tas . 

Ainda que tendo sido rapidamen-
te isolados do resto dos detidos polí-
ticos e reunidos com presos comuns 
de nacionalidade chinesa, filipina ou 
tailandesa, Jean-Pierre Debris e André 
Menras afirmam haver conseguido 
juntar, no curso de sua detenção, 
grande número de testemunhos preci-
sos sobre "as torturas, as violências e 
os assassínios cometidos entre 1968 e 
1972 contra os patriotas aprisionados 
em Poulo-Condor, Phu-Quoc e Chi-
Hoa". Chegaram mesmo a levar para 

a França muitas páginas de anota-
ções, dissimulando-as nas solas dos sa-
patos. 

"A 9 de novembro último", decla-
ra Jean-Pierre Debris, "o New York 
Times escreveu que não se tinha ne-
nhuma prova do assassínio de detidos 
nas prisões sul-vietnamitas. È falso. 
Podemos dar muitos exemplos. Em 
agosto de 1972, em Poulo-Condor, 
um estudante, Nguyen Viet Hung, foi 
morto após ter sido torturado. Neste 
momento, sabemos que 28 prisionei-
ros são torturados por dois torturado-
res, Taphue e Badang. Em Phu-Quoc, 
a 13 de maio de 1971, o sr. Le Hong 
Son foi crucificado com treze pregos 
pelo tenente Quach, subchefe da qua-
dra A-4. Em março de 1972, Nguyen 
Van Khon e Nguyen Van Xuan foram 
mortos na quadra C-3 etc. Temos 
muitos outros nomes à disposição da 
imprensa". 

Os dois jovens franceses denun-
ciam as torturas praticadas por "es-
pecialistas" encapuzados, que não es-
tão nos registros da administração pe-
nitenciária, ou por presos comuns 
promovidos ao papel de "kapós": es-
pancamento, eletricidado, suplício da 
agua, alfinetes enfiados sob as unhas, 
violamento de jovens camponesas ctc. 
"Os prisioneiros que passaram meses 
ou mesmo anos em jaulas de tigres de 
50 cm de ̂ altura não podem mais se 
manter eretos ou andar. E tudo isso 
acontece sob controle dos conselhei-
ros americanos que, estamos conven-
cidos, estão a par de tudo que se pas-
sa nas prisões vietnamitas". 

Segundo os dois franceses, nume-
rosas crianças de 10 a 16 anos, vindas 
na maioria de Danang e Bien-Hoa, são 

vítimas de sevícia. "Acabam de de-
portar 800 crianças para o centro de 
Dalat, que é a cidade mais fria do 
Vietnam. Lá se amontoam em células 
glaciais, mal vestidas. São obrigadas a 
trabalhar e a saudar a bandeira-fanto-
che. Dezesseis universitários e secun-
daristas encarcerados em Chi-Hoa fo-
ram deportados a 28 de dezembro pa-
ra Poulo-Condor, após greve de fome 
de dez dias. Entre eles se encontra o 
presidente da JOC, Nguyen Viet 

Tuan". (J.-C. G., do Le Monde). 
Dois dias após a entrevista, o Mi-

nistério de Relações Exteriores sul-
vietnamita rebateu categoricamente 
em Saigon as acusações de Debris e 
Menras, qualificadas de "insolentes", 
"capciosas" e "completamente fal-
sas' . O Ministério assinalou que os 
dois professores eram partidários das 
políticas esquerdistas e que faziam 
tudo para prejudicar o governo sul-
vietnamita. (Reuters-Latin) 

Faz greve de fome o 

único advogado negro 
Domingos Arouca, único advoga-

do negro da colônia portuguesa de 
Moçambique, atualmente preso por 
"medidas de segurança" na fortaleza 
de Caxias, perto de Lisboa, começou 
uma greve de fome na véspera do dia 
de natal. O gesto isolado ae protesto 
deste homem que está cumprindo 
uma pena há sete anos, já levou um 
grupo de advogados a publicar um li-
vro, em Portugal, e a fazer apelos às 
organizações humanitárias internacio-
nais para que intercedessem em seu 
favor. 

Na sua juventude, Domingos 
Arouca conseguiu destacar-se do anal-
fabetismo maciço em que vivem seus 
compatriotas, obtendo diploma de 
enfermeiro aos 18 anos de idade. Aos 
21 anos, ganhou um prêmio da lote-
ria realizada pelo governo da hoje ex-
tinta Federação das Rodésias e Nias-
salândia, cujo montante - cerca de 

Cr$ 4.500,00 - mudou sua vida por 
completo. Foi para Lisboa, onde pas-
sou a estudar Direito, enquanto tra-
balhava; um de seus professores, foi o 
atual Primeiro Ministro português, 
Marcelo Caetano. 

De volta a Moçambique, foi no-
meado assessor legal do Banco Portu-
guês Ultramarino e membro do con-
celho do Tribunal Administrativo de 
Moçambique. Seis meses mais tarde, 
era demitido por "razões políticas" 
não especificadas. Em abril de 1965, 
Arouca foi eleito por aclamação pre-
sidente da Associação Negra de Mo-
çambique, mas seu mandato duraria 
pouco. Passado um mês, a Associação 
era dissolvida pelas autoridades. Do-
mingos Arouca era preso, acusado de 
subversão. 

Ficou detido, durante dois anos -
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sem julgamento - em Lourenço Mar-
ques; no dia 6 de julho de 1967,. foi 
condenado por um tribunal militar de 
Moçambique a 4 anos de cadeia, e 
mais 3 anos de internação por "medi-
das de segurança". Segundo seus 
advogados, ele deveria ter obtido rela-
xamento, uma vez que o período de 
"detenção preventiva" seria, necessa-
riamente, contado no cumprimento 
de pena. Em vez disso, Arouca foi 
transferido da prisão de Lourenço 
Marques para o presídio político de 
Caxias, sob a supervisão da Diretoria 
Geral de Segurança (ex-Pide). 

O caso de Domingos Arouca não 
atrairia, normalmente, muita atenção, 
uma vez que a denúncia de tortura, 
de detenção prolongada sem julga-
mento e até a execução sumária de 
nacionalistas negros, sao fatos doloro-
samente comuns. Porém, as circuns-
tâncias em que se desenrolou o "caso 
Arouca", deram margens a dúvidas e 
protestos mesmo dentro do contexto 
das leis portuguesas. 

Seu advogado em Lisboa, Fran-
cisco Zenha, chama a atenção, num 

livro publicado recentemente, para o 
fato de que a "deportação" foi aboli-
da em Portugal e Arouca é o único 
nacionalista negro que está, ao mes-
mo tempo, preso e deportado em 
PortugaL O decreto-lei 40550, que 
permitia a aplicação de "internação 
por medidas de segurança" extra-le-
gais - por um período variável de 6 
meses a três anos - contra indivíduos 
considerados perigosos, foi abolido 
recentemente pelo çoverno de Caeta-
no. O governo, porem, alega que essa 
reforma da lei só é aplicável a cida-
dãos portugueses acusados em Portu-
gal, e Arouca é um preso "ultramari-
no" que, por acaso, está instalado nu-
ma prisão nos subúrbios de Lisboa. 

Muitos advogados portugueses, in-
clusive pessoas que nunca se manifes-
taram contra o regime vigente, acham 
que Domingos Arouca está sendo 
mantido na prisão por ordens da 
DGS, que teria medo que ele fugisse 
do país. para se juntar a guerrilha da 
Frelimo (Frente de Libettação de 
Moçambique), atuante na colônia 
portuguesa desde 1964. 

(Antônio de Figueiredo, jornalista 
português radicado em Londres.) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A vig í l ia pela paz 
terminou na cadeia 
Doze personalidades, entre elas sa-

cerdotes e professores universitários, 
foram detidas em Lisboa, por terem 
participado, a 30 de dezembro, de 
uma vigília pela paz numa capela da 
capital portuguesa. Entre os detidos, 
encarcerados na prisão de Caxias, fi-
gura o sr. Pereira Moura, professor de 
economia de renome internacional, 
católico de esquerda e um dos diri-
gentes mais estimados da oposição 
democrática ao governo de M. Caeta-
no. 

A vigília, organizada por um gru-
po de cristãos na capela do Rato, de-
via ser acompanhada de uma greve de 
fome e propunha a abertura de um 
debate, aberto a todo?, sobre o tema 
da guerra na África. Contava com o 
apoio de numerosas outras comunida-
des cristãs de Lisboa. Há quatro anos, 
na noite de 31 de dezembro de 1968 
para 1.° de janeiro de 1969, uma cen-

tena de fiéis se reuniram na igreja de 
São Domingos, após missa celebrada 
pelo cardeal Cerejeira, então patriarca 
de Lisboa. As autoridades não inter-
vieram. Este ano, em compensação, a 
manifestação foi rapidamente inter-
rompida, tendo a polícia prendido to-
dos os participantes desde a primeira 
noite de vigília. 

Os católicos reunidos na capela do 
Rato tinham a intenção de comentar 
um documento ainda pouco conheci-
do, elaborado por uma comissão de 
fiéis da diocese do Porto e aprovado 
pelo bispo daquela cidade. E a pri-
meira vez que um documento aprova-
do pela hierarquia se pronuncia tão 
diretamente sobre o problema do ul-
tramar português, reclamando uma 
solução pacífica da guerra que prosse-

Sie há doze anos em Angola. (Le 
onde). 

Rebeldes de Angola 
entraram em acordo 
Os dois principais movimentos de 

libertação em Angola chegaram a um 
acordo para unir seus esforços num 
lance que, poderá vir a ser um ponto 
decisivo na guerra de guerrilha que 
existe há doze anos. O acordo, se for 
efetivado como o planejado, reunirá 
sob uma única organização, dois gru-
pos nacionalistas rivaisf a Frente Na-
cional de Libertação de Angola 
(GLNA), dirigida por Holden Rober-
to e o Movimento Popular para a Li-
bertação de Angola (MPLA), dirigido 
por Agostinho Neto. 

O plano foi negociado durante 
seis meses e finalmente assinado em 
Kinshasa, em 13 de dezembro. 

Durante anos os nacionalistas de 
Angola estiveram divididos quanto a 
questões estratégicas e ideologicas, e 
a causa principal do atual impasse na 
guerra de guerrilha foi a luta acirrada 
pela liderança entre três facções. Es-
pera-se, como um dos primeiros resul-
tados da nova fusão, a abertura de 
uma ampla frente de atividades de 
guerrilha ao longo da fronteira entre 
o Zaire e Angola. 

Paradoxalmente, o acordo tam-
bém poderá revelar-se o prólogo para 
a abertura de negociações com Portu-
gal, tendo o Brasil como intermediá-
rio. No mês passado, o Ministro das 
Relações Exteriores do Brasil, duran-
te uma visita à África, disse que seu 
país estava pronto a servir de media-
dor nestas conversações. 

Os portugueses têm estado sob 
crescente pressão de movimentos na-
cionalistas nas suas três colônias afri-
canas: Angola, Guiné-Bissau e Mo-
çambique. Portugal empenhou mais 
de 130.000 homens na luta contra 
guerrilhas no que eles chamam de três 
províncias. 

A situação em Moçambique tor-
nou-se tão séria a ponto de suscitar 
um encontro em novembro das prin-
cipais autoridades militares e de as-
suntos de segurança de Portugal, Ro-

désia e África do Sul para discutir a 
coordenação de esforços visando a re- # 
pressão da guerra de guerrilha. 

O acordo entre os dois grupos de 
Angola é particularmente interessante 
para os especialistas em assuntos afri-
canos, porque durante anos os dois 
têm sido inimigos ferrenhos, chegan-
do, por vezes, a lutar entre si, em An-
gola. 

O grupo de Roberto tem sido con-
siderado como pró-ocidental e o de 
Neto, pró-comunista. embora com o 
passar dos anos as diferenças ideológi-
cas entre os dois se tenham tornado 
um tanto imprecisas. Uma terceira 
facção, a União Nacional para Total 
Independência de Angola (UNITA), é 
considerada a mais radical e acredita-
se que tenha forte apoio chinês. 

Roberto e Neto concordaram ago-
ra em formar juntos o Conselho Su-
premo para a Libertação da Angola, 
com base no Zaire, tendo Roberto 
como presidente e- Neto, como vice-
presidente. Cada lado nomeará 14 
membros. 

Segundo o acordo de Kinshasa, o 
MPLA nomeará o chefe do comando 
militar e o FLNA, o presidente do 
conselho político. 

Se este acordo complexo é real-
mente exequível, é ainda uma incóg-
nita. Um comitê de arbitragem, for-
mado pek) Zaire, Congo-Brazzaville, 
Tanzânia e Zambia, está sendo orga-
nizado para fiscalizar sua aplicação. O 
sucesso dependerá, provavelmente, da 
manutençao das boas relações entre o 

- Zaire e ^ o Congo-Brazzavüle. O 
MPLA, pró-comunista, tinha anterior-
mente, sua sede em BrazzavUle, e o 
FLNA, pró-ocidental, em Kinshasa, 
do outro lado do rio Congo, cujo go-
verno tem forte suporte americano. 
Se os dois presidentes congoleses caí-
rem de novo, o acordo de Angola 
provavelmente também sofreria. (Da-
vid OTTAWAY, do Washington Post) 

Crime em 
Israel 

O aumento do número de crimes 
e a crescente violência dos crimino-
sos, fenômeno quase inteiramente 
desconhecido em Israel antes da 
Guerra dos Seis Dias em 1967, tem 
levado as autoridades de Telavive a 
adotar leis mais duras e a fortalecer 
os esquemas policiais. Pesquisa de Te-
rence Smith, do New York Times, in-
dica aumento de 35% de ocorrências 
criminais em Israel nos últimos cinco 
anos. Os assassínios são ainda relati-
vamente raros, mas os assaltos violen-
tos, os tiroteios e as agressões sexuais 
são agora ocorrências diárias. Há mil 
prostitutas nas ruas de Telavive e cer-
ca de 4 mil em todo o país - das 
quais 60 por cento com menos de 17 
anos. Vinte mil jovens israelenses en-
tre 14 e 17 anos "não estão na escola, 
no exército ou nas organizações juve-
nis - simplesmente não sabemos on-
de estão", disse um especialista. Para 
contrabalançar uma onda de crime de 
rua, 150 policiais duros, treinados pa-
ra o combate, foram transferidos da 
Faixa de Gaza, onde reprimiram os 
guerrilheiros árabes, para as ruas de 
Telavive. As leis também endurecem: 
a pena para porte ilegal de arma tri-
plicou, para de 7 a 10 anos de prisão. 

"Nas cidades, particularmente nos 
bairros residenciais do norte de Tela-
vive", afirma Menachem Amir, pro-
fessor de Criminologia na Universida-
de Hebraica, "virtualmente todo 
mundo foi vítima de furto ou arrom-
bamento, ou conhece alguém que foi. 
Para quem passeia à noite, vai ao ci-
nema ou entra num café, o crime se 
tornou ameaça pessoal". 

Iugoslávia 
endurece 
Após duas décadas de ideologia li-

beral, a Liga dos Comunistas da Iu-
goslávia está firmemente restabele-
cendo sua autoridade sobre todos os 
aspectos da sociedade e exigindo o 
conformismo doutrinário - conta 
Raymond H. Anderson, do New 
York Times. Influências do Ocidente, 
incluindo seriados de TV como 
"Peyton Place", estão sob suspeita. 
Eruditos e funcionários, subitamente, 
descobrem que ter estudado nos Esta-
dos Unidos é um estigma. Ao mesmo 
tempo, as relações iugoslavas com a 
União Soviética estão florescentes, 
mais do que em qualquer época desde 
que Stalrn expulsou a Iugoslávia do 
movimento comunista internacional e 
submeteu o país ao boicote econô-
mico, à injúria polêmica e a ameaças 
de invasão. 

A imprensa iugoslava, durante 
muito tempo a mais livre, inquisitiva 
e franca em qualquer país comunista, 
está sendo atacada por ter tomado "a 
imprensa ocidental como modelo". 
As universidades âo país, especial-
mente seus departamentos de filoso-
fia, sofrem intensa pressão para reco-
nhecer a liderança do partido comu-
nista e livrar-se dos professores 
"anarco-liberais". Em perseverante 
sucessão, periódicos e livros foram 
proibidos por tribunais, sob vagas 
acusações ae que seu conteúdo "po-
deria provocar alarma nos cidadãos". 

Linguagem áspera não ouvida há 
tempo emergiu nos discursos de fun-
cionários, que advertem estarem os 
"inimigos do socialismo de auto-ges-
tão" à espreita de todo lado. 

Os "inimigos" constituem uma 
horda aparentemente incompatível, 
descritos como anarco-liberais, pseu-
do-liberais, gerentes tecnocráticos, 
stalinistas, democratas peaueno-bur-
gueses, centralistas-burocraticos, co-
minformistas, chauvinistas étnicos 
nas várias repúblicas e intrigantes 
emigrados no estrangeiro. 

Apuros de 
Cardin 
A filial de Pierre Cardin em Mani-

lha foi confiscada pelas autoridades 
militares, "para proteger os interesses 
do governo . A casa de modas tinha à 
sua testa um milionário, proprietário 
de siderúrgicas, que devia ao governo 
filipino mais de 525 milhões de dóla-
res - cerca de 2 bilhões de cruzeiros. 
(Le Monde). zxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXVUTSRQPONMLIHGEDCBA

At r á s  d o  p e t r õ l e o , 
o  i n v i s i v e l H u gh e s  

Opai de Howard Hughes era um 

engenheiro, formado em Har-
vard, que, em 1909, tirou a patente 
de uma invenção: uma sonda perfura-
dora para poços de petróleo, cónica, 
com 166 pas dentadas - a sonda que, 
desde então, foi responsável por 75% 
das descobertas de petróleo. Um mês 
atrás, Hughes vendeu os cinco mi-
lhões de áções dessa companhia, por 
US$ 150 milhões, embora tenha reti-
do em suas mãos todas as outras em-
presas que foi desenvolvendo durante 
os últimos 49 anos. * 

Essa venda é uma das pistas mais 
sintomáticas de sua visita à Grã-Breta-
nha. Ele investira dinheiro na explo-
ração de petróleo que os americanos 
estão fazendo no Mar do Norte, e ago-
ra, tem mais dinheiro para empregar. 
O único fato surpreendente é que ele 
tenha feito questão de que esta mis-
são fosse pessoal, ao invés de contro-
lá-la à distância, como vem sendo seu 
costume desde há 25 anos. Houve até 
boatos de que Hughes estaria sendo 
hospedado pelo outro candidato ao 
título de 4 americano mais rico do 
mundo", J. Paul Getty. Boatos rapi-
damente desfeitos com uma gargalha-
da da secretária deste último. 

Howard Hughes retirou-se da cena 
mundial por volta de 1946, quando 
seu tio Rupert anunciou: "Com sua 
idade, Alexandre, o Grande, chorava 
porque não tinha mais nada a con-
quistar". Hughes nunca foi uma pes-
soa acessível. Compareceu a uma sé-
rie de audiências no Senado norte-
americano e era visto, eventualmente, 
na companhia das exuberantes estre-
las de cinema da época; somente por 
volta de 1950 é que ocorreu à im-
prensa americana haver anos não se 
falava de Howard Hughes. A partir de 
então, ele passou a ser o bilionário 
eremita. 

Talvez a pista mais certa fosse a 
do tio Rupert. Quando terminou a 
guerra, Hughes tinha multiplicado mi-
lhares de vezes a razoável fortuna que 
herdara de seu pai. Tinha também si-
do sucessivamente, e às vezes simulta-
neamente, piloto de aviões de alta ve-
locidade (quebrando vários recordes), 

Çrodutor cinematográfico, dono da 
rans World Airlines, autor do proje-

to do avião de passageiros ConsteÚa-
tion e o homem que se utilizou dos 
princípios da aerodinâmica para dese-
nhar um sutiã para Jane Russell. 

Quando seu pai morreu, em 1923, 
Hughes - que tinha então 18 anos -
não sabia muito bem quais eram seus 
talentos, mas sabia que era esperto. 
Para evitar que a companhia fosse di-
rigida por alguém em seu nome, fez 
uma petição para que fosse declarado 
adulto aos 18 anos; conseguiu seus 
objetivos e comprou todas as ações 
da companhia, que iria reter em seu 
poder até o dia 8 de dezembro de 
1972. 

Aos 19 anos, casou-se com uma 
beldade de Houston, abandonando-a 

quando se deixou fascinar pelo mun-
do do cinema e foi para Hollywood. 
Investiu 75 mil dólares num filme 
que era uma bomba e nunca chegou a 
ser lançado, e quando se tinha decidi-
do a abandonar o campo, ficou irrita-
do com o comentário gozador de um 
parente e tornou a fazer um investi-
mento, desta vez de US$ 2 milhões 
na produção do filme épico "Os An-
jos do Inferno". 

Sempre se fez acompanhar de mu-
lheres. Havia as, que eram publicadas, 
como Lana Turner, Linda Darnell, 
Bette Davis, Gloria Baker, Ruth Mo-
ffett, e as starlets selecionadas por 
sua equipe de empregados, que as tra-
ziam para a casa que ele tinha aluga-
do de Cary Grant. Ele tomava conta 
delas, mas sem extravagância - exce-
to com Jane Russell. Com ela, Hu-
ghes tinha um contrato de mil dólares 
por semana. Esse contrato é cumpri-
do até hoje. Jean Peters, que se divor-
ciou dele no ano passado, contenta-se 
com uma verba anual de manutenção 
de US$ 12 mü. 

È quase certo que a súbita mudan-
ça no seu temperamento tenha sido 
causada por um acidente de aviação 
sério em 1946. Teria ficado cada vez 
mais surdo, e se retirado da cena 
mundiaL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cadei a 

De seu esconderijo, porém, conse-
guiu fazer mais dinheiro que em qual-
quer outra época de sua vida, embora 
a falta de contato direto com o/ 
blemas lhe tenha trazido probfcí- p.s. 

Na metade da década de 50, 
Hughes fixou-se em Las Vegas, com-
prando boa parte dos cassinos da ci-
dade, inclusive o hotel Desert Inn, 
onde ocupou os andares mais altos na 
companhia de Jean Peters e de sua 
pequena equipe de empregados. Em 
1970, parece que Hughes desceu pe-
las escadas de incêndio do hotel e, 
tranqüilamente, voou para as Baha-
mas, e no ano seguinte para a Nicará-
gua. Evita voltar aos Estados Unidos 
por causa de ações judiciais que o 
obrigariam não só a pagar muito di-
nheiro, como a aparecer em público 
para prestar depoimento. 

Naturalmente, houve freqüentes 
boatos sobre sua morte, mas ainda no 
ano passado Hughes falorf pelo telefo-
ne com vários jornalistas para negar a 
"autobiografia" escrita por Clifford 
Irving, e atribuída a ele. Irving tinha 
contado com a obsessão de Hughes 
pela vida privada, pensando que isso 
o protegeria da fraude. Tinha tam-
bém descontado o cheque que a edi-
tora passara em nome de Hughes - e 
por isso está servindo dois anc 
meio de cadeia. 

Agora, com sua chegada à Ingla-
terra, a caçada ao inatingível Howard 
Hughes passou para as mãos dos jor-
na l i s t a s britânicos. (Malcolm 
Stuart, do Guardian). 

Estudantes egípcios 
pedem a guerra 

Na véspera do Ano Novo eram mil 
manifestantes, preocupados em dis-
cutir pacificamente a prisão não ex-
plicada de alguns colegas, estudantes 
da Universidade do Cairo. Quatro 
dias depois, na quarta-feira da semana 
passada, as prisões continuavam e 
uma multidão triplicada de jovens ira-
dos iniciou um conflito aberto contra 
policiais armados com cassetetes e es-
cudos de aço. Foram os choques mais 
violentos verificados no Egito desde 
janeiro do ano passado, quando dez 
mil estudantes exigiam violentamente 
o reinício das operações de guerra 
contra Israel Desta vez, os motivos 
da passeata foram ménos ambiciosos, 
com raros cartazes e faixas de inten-
ções políticas. Num deles, entretanto, 
podia-se ler: "não temos medo de 
morrer, mas tememos que nossa gera-
ção morra antes que Sinai seja liberta-
da". 

Segundo o governo egípcio, ape-
nas 45 estudantes foram presos antes 
ou depois das manifestações e havia 
até mesmo um acordo, negociado na 
manhã de terça-feira, para que as in-

vestigações terminassem em quinze 
dias, no máximo. Na quinta feira, po-
rém, Le Monde contava 67 estudan-
tes ainda presos e algumas fontes am-
pliavam esse número para 128. O go-
verno reafirma que soltará rapida-
mente todos os detidos, mas previ-
dentemente ordenou a ocupação pela 
polícia do recinto da Universidaae; e 
estuda, como efetivamente adotou 
em 1972, uma antecipação das férias 
escolares que começariam regular-
mente a 12 de janeiro. 

Entre tantas atribulações, o presi-
dente egípcio recebeu a inesperada 
solidariedade do coronel Kadhafi, 
chefe de estado da Líbia, considerado 
um dos mais intransigentes defenso-
res da solução armada para o conflito 
entre Israel e as nações árabes. "O 
Presidente Sadat", disse Kadhafi, "sa-
be que uma guerra limitada é uma 
guerra sem vitória. É por isso que o 
presidente egípcio não recorre a essa 
demagogia". E aconselhou preparati-
vos lentos, porém seguros, para uma 
"guerra total" a ser desfechada em 
futuro agora incerto. 
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CINEMA 

Voar é Com os Pássaros (Brewster 
McCIoud) — Mais uma comédia de 
Robert Altman ("Mash") com bons 
momentos e muita idéia boa desper-
diçada. Com Bud Cort, Sally Keller-
man e Michael Murphy. 
Obrigado Doutor! (1948) - Drama-
Ihão de Moacyr Fenelon. PurozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA kit-
sch. Dá para se divertir. Homena-
gem a Rodolfo Mayer. Com Lurdi-
nha Bittencourt, Modesto de Souza 
e Rodney Gomes. Cinemateca, do-
mingo, 14, 18h30m. 
Viver (Ikiru, 52) - Dos filmes 
"contemporâneos" de Akira Kuro-
sawa talvez o mais estimado pela 
crítica internacional. Com Takashi 
Shimura, Miki Odagiri e Yunosuke 
Itoh. Cinemateca, quarta, 10, 
18h30m, e sábado, 13, 20h30m. 
O Vento (The Wind, 28) - Sétimo 
filme do cineasta sueco Victor Sjos-
trom (o velho de "Morangos Silves-
tres") em Hollywood e o melhor de 
sua carreira. Na época, um fracasso 
de bilheteria. Com Lillian Gish, 
Lars Hanson e Montagu Love. Cine-
mateca, quinta, 11, 18h30m. 
Guns of the Trees (1960-1) - Um 
dos primeiros, mais curiosos e divul-
gados filmes experimentais do Cine-
ma Underground novaiorquino. Di-

Jg^ção de Jonas Mekas. Cinemateca, 
^ÜJkxta, 12, 18h30m. 

O Grande Ditador (The Great Dic-
tator, 40) — Chaplin vingando-se de 
Adolph Hitler numa das sátiras po-
líticas mais inteligentes e devastado-
ras de todo o cinema. Com Paulette 
Goddard. Cinemateca, sábado, 13, 
18h30m. 

Os Melhores do Ano — No Cinema 
I, à meia-noite: segunda-feira, 8 — O 
Ato Final (Deep End), de Jerzy 
Skolimowski; terça — Pequeno 
Grande Homem (Little Big Man), 
de Arthur Penn; quarta — Domingo 
Maldito (Sunday Bloody Sunday), 
De john Schlesinger; quinta — Do-
deskaden, de Kurosawa; sexta — 
Morte em Veneza, de Visconti. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sergio Augusto 

SHOW 

Jards Macalé — Meu Amor me Agar-
ra & Geme & Treme & Chora 

& Mata — Durante algum tempo 
acompanhante de Caetano Veloso, 
Macalé já era então uma figura dis-
cutida. Agora com seu próprio con-
junto, ele mostra suas novas compo-
sições onde estão em evidência os 
mais variados elementos de percus-
são. Teatro Tereza Raquel — Rua 
Siqueira Campos, 143 
Noitada de Samba — O samba puro, 
com as raízes africanas ainda à mos-
tra, na pessoa de alguns de seus 
maiores intérpretes: Clementina de 
Jesus, Nélson Cavaquinho e Rober-
to Ribeiro. Só o violão original de 
Nélson Cavaquinho é suficiente pa-
ra justificar uma ida ao Teatro Opi-
nião (Rua Siqueira Campos, 143), 
às segundas-feiras, às 21h30m. 

ARTES PLÁSTICAS 

Colética de Serigrafias — Uma das 
poucas iniciativas do Museu Nacio-
nal de Belas-Artes para divulgar a 
arte brasileira. Essa mostra, ao todo 
62 serigrafias, não apresenta distin-
ção de idade ou estilos. Trinta artis-
tas com as mais variadas concep-
ções, como Zaluar, Gershman, Ver-
gara e Caribé, expõem suas serigra-
fias, algumas de grande precisão téc 
nica. 

Ajustes de contas 

GUIA DE 
SÃO PAULO 

CINEMA 

Sonhos de um sedutor — Direção de 
Herbert Ross (Adeus Mr. Chips). 
Cronista humorístico, autor teatral, 
realizador de filmes, escritor, t 

oody Allen, o intelectual ame-
icano feio e baixinho. Mais feio 

e mais baixinho que Humphrey 
Bogart, seu ídolo em Sonhos de um 
Sedutor, filme que idealizou e inter-
preta. Segundo Groucho Marx, o fa-
moso comediante americano, é o 
sujeito mais engraçado que anda pe-
los Estados Unidos atualmente. O 
que não é desmentido pela fita ago-
ra em cartaz. No Cine Liberty. Ho-
rário normal. 
Um assaltante bem trapalhão — Di-
reção de Woody Allen — Oportuna 
reapresentação. Um dos filmes pe-
los quais Woody Allen ficou conhe-
cido no Brasil. O outro foi "Que é 
que há gatinha", em que sua atua-
ção é obscurecida pela presença de 
Peter Sellers. Na sessão maldita do 
Cine Marachá, dia 10, 4.a feira, às 
22.30 hs. 
Na solidão do desejo — Produção 
americana. Direção de John Flynn. 
A história dos conflitos emocionais 
entre homens de uma Unidade do 
Exército Americano estacionados 
no exterior. Filme que pode valer a 
pena pela presença de Rod Steiger 
no papel de um rígido e atormenta-
do sargento. Com John Phillip Law 
e Ludmila Mikael. No Cine Cosmos, 
a partir de 5.a feira, dia 11, somen-
te nas sessões noturnas. 
Isadora — Direção de Karel Reisz. 
Premiado no Festival de Cannes de 
1969, o filme que conta a curtida e 
fantástica vida de uma mulher que 
pode se dar ao luxo (poucas pessoas 
no mundo podem) de dedicar sua 
existência ao amor e é dança. Mor-
rendo em um desastre de automó-
vel, em 1927, estrangulada pela pró-
pria "écharpe", presa na roda do 

carro. Vanessa Redgrave no papel 
de Isadora. No Cine Bijou. Horário 
normal 

ARTES PLÁSTICAS 

Wesley Duke Lee — O pintor decla-
rou guerra às galerias e aos mar-
chands. Agora só expõe em museus 
e para comprar suas obras é preciso 
ir ao seu atelier. Parte da decisão já 
foi cumprida, com a exposição que 
fez no fim do ano passado no Mu-
seu de Arte de São Paulo, MASP. E 
para os compradores ele divulgou — 
em anúncio pago do Estadão — seu 
endereço: Av. João Dias, n.°480, e 
seu telefone: 269-4859. 

SHOW 

Maria Bethânia — O disco "Maria 
Bethânia, Anjo Exterminado, Dra-
ma" foi o grande presente de Natal 
da cantora para seus admiradores e 
que será completado com sua pre-
sença na abertura da temporada de 
1973 do TUCA (Teatro da Universi-
dade Católica). No show o Terra 
Trio que acompanha Bethânia na 
faixa "Estácio Holly Estácio". Pro-
dução de Benil Santos. Dias 11, 12, 
13 e 14. R. Monte Alegre, n.° 1024. 
Fone: 655152 

MÚSICA 

Rodeio — Maracá e Dorinho, Flor 
da Serra e Pinheiral, Ismael e Carli-
nhos, Vadico e Vidoco, Chitãozi-
nho e Xororó, Nonô e Naná, Jack e 
Jango, Zé Garoto e Timboré, Nelsi-
nho e Diamante, Bob Joe e Linda 
Maria. Estas são as duplas que for-
mam o mais novo cast da Phillips, 
um cast sertanejo. A julgar pelo em-
penho e a grande promoção que a 
gravadora está preparando para o 
seu lançamento, o consumo da mú-
sica sertaneja será quase inevitável. 
No dia 14 de janeiro, no Parque da 
Água Branca, haverá um rodeio às 9 
horas da manhã, com as duplas che-
gando em carros de boi para apre-
sentarem o show. Para o aconteci-
mento a Phillips pretende reunir "a 
maioria dos nossos artistas, além da 
nata da sociedade paulista e cario-
ca". 

Ana Maria 

Para quem gosta e vive de cinema, 

as primeiras semanas do ano são 
sempre reservadas para ajustes de 
contas. Os críticos fazem as suas lis-
tas dos "melhores" do ano que pas-
sou, os exibidores relançam esses me-
lhores, os espectadores aproveitam 
para ver os filmes que perderam na 
época de seu lançamento e os pais es-
fregam as mãos de contentamento 
porque em janeiro e fevereiro, perío-
do de férias escolares, os cinemas tra-
dicionalmente reprisam, ou lançam, 
os cada vez mais raros "programas li-
vres". O panorama de novidades, nes-
te início de 73, parece tão árido 
quanto o dos anos anteriores - há o 
indecifrável, e sempre lucrativo, Festi-
val Greta Garbo, desta vez acompa-
nhado de outros sobre astros, perso-
nagens e temas inferiores ao charme 
da atriz sueca (John Wayne, James 
Bond, Horror, até um Sexy Festival) 
— mas as aparências enganam. Algu-
mas coisas mudaram: apesar das repri-
ses habituais das comédias de Walt 
Disney e Jerry Lewis, a porcentagem 
de filmes impróprios para menores de 
18 anos aumentou consideravelmente 
(16 contra oito "programas livres", 
dois "impróprios até 14" e apenas 
um "para maiores de 10"). Mas ne-
nhuma alteração nas normas e nos há-
bitos cinematográficos foi tão fla-
grante quanto a pequena diferença 
entre as preferências da crítica espe-
cializada e as do espectador médio. 
Dos 10 filmes apontados pela crítica 
como os melhores do ano (1), apenas 
dois (Os Inconfidentes e Pequeno 
Grande Homem) não foram grandes 
sucessos de bilheteria. 

Esta reaproximação público-críti-
cos foi o fenômeno mais notável da 
última temporada cinematográfica, 

Filme anticomercial 
ou apenas uma 
desculpa para a 

incompetência dos 
departamentos de 

publicidade das 
exibidoras? 

junto, claro, com o reencontro festi-
vo do cinema brasileiro com o gosto 
popular por machões, pederastas, cor-
nos e impotentes. É possível que es-
ses dois velhos rivais, públicos e críti-
cos, continuassem irre concilia do s se 
fosse mais inteligente a política das 
distribuidoras e importadoras de fil-
mes no Brasil, e, conseqüentemente, 
maior a presença de obras de vanguar-
da a perturbar a performance tranqüi-
la de produções "normais" como Ca-
baré e A Última Sessão de Cinema 
nas listas dos melhores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nomes e Obras 

De ano em ano, o público brasüei-
ro vai perdendo contato com uma 
parcela culturalmente revelante do ci-
nema internacional. Nomes e obras 
como Alain Tanner, /ce, Monte Hel-
lman, The Shooting, Le Chagrin et la 
Pitié, Peter Goldmann, Marin Karmitz, 
Sweet Huniers, Vera Chytilova, per-
manecem uma incógnita intrigante 
até mesmo para os privüegiados da 
Cinemateca ao MAM, que, ao contrá-
rio do grande público, ao menos to-
maram conhecimento do cinema fora 
de série do alemão Peter Fleischmann 
(Cenas de Caça na Baviera), do iu-
guoslavo Dusan Makavejev, dos hún-
garos András Kovacs (Dias Gelados) e 
Miklos Jancso (Os Sem-Esperanças), 
entre outros. Apesar das providências 
tomadas pela Cinemateca e pelo Ci-
ne-clube da Maison de France (que, 
nos últimos anos, revelou obras con-
denadas ao ineditismo em nosso cir-
cuito comercial, como Judex fierre 
et Paul. Rendez-vous à Bray, Muriel, 
L'Amour Fou) para disfarçar a ca-
rência cultural dos espectadores ca-
riocas, o mercado exibidor brasileiro 
continua atrelado aos mais teimosos 
provincianismos. Parte desse provin-
cianismo, esclareça-se, deve-se à cen-
sura aos filmes executada no Brasü, 
censura esta que, quando não mutüa 
cenas ou seqüências capitais (Roma, 

A reaproximação entre o público e a crítica, 
a ação da censura, os festivais de férias, 

a política pouco inteligente de distribuidoras 
e exibidoras. Cinema no Rio, neste 

começo de ano. Por Sergio Augusto. 

Procura Insaciável, A Confissão, São 
Bernardo, A Classe Operária Vai ao 
Paraíso, Ânsia de Amar), apreende 
cópias para exames excessivamente 
meticulosos para os óbvios resultados 
que costuma apresentar (A Laranja 
Mecânica, Decameron, Prata Paloma-
res) e proibe radical e arbitrariamente 
(Bananas, Z, Joe Hül, Uomini Contro, 
Performance, Panic in Needle Park, 
The Devils). E é verdade, também, 
que, com receio da censura, nossos 
distribuidores desistem de importar 
filmes já consagrados no exterior co-
mo obras-primas. Dois exemplos re-
centes: O Último Tango em Paris, de 
Bernardo Bertolucci, e O Charme Dis-
creto da Burguesia, de Luis Bunuel. 

Mas há casos em que a culpa cabe 
inteiramente à visão curta dos pró-
prios distribuidores. THX 1138, de 
George Lucas; ficção-científica elo-
giado pela critica americana, que a 
Warner Bros chegou a trazer ao Bra-
sü, foi devolvido aos EUA sob a des-
culpa de ser "anticomercial". Mais do 
que nunca, 1972 provou que o filme 
anticomercial é, de certo modo, uma 
falaciosa desculpa para a incompetên-
cia dos departamentos de publicidade 
das distribuidoras. Ou um desafio à 
ousadia de determinados publicistas, 
como foi o caso de Güberto Cardoso, 
da Paramount, que, ao sentir a curio-
sidade de alguns críticos por Deep 
End (O Ato Final), de Jerzy Skolimo-
vski, dobrou diretores e exibidores, 
que pretendiam lançá-lo às baratas do 
cine Rex, em programa duplo com 
um faroeste de quinta classe, e pro-
gramou-o para o cine Pax, onde o fil-
me permaneceu três semanas em car-
taz. Nem a onda de Nostalgia que as-
solou o Brasü por tabela eles soube-
ram aproveitar. A hora-da-saudade 
que ocasionalmente soa nos cinemas 
registrou reprises de velhas relíquias 
(O Águia, com Rodolfo Valentino, o 
conhecido naipe de coringas da Me-
tro: Garbo, O Mágico de õz, Lili), de 
impacto modesto se comparadas às 
peças arqueológicas desencavadas pe-
las sessões noturnas da TV. Teria sido 
uma festa para os espectadores de to-
das as gerações e sobretudo para a 
contabilidade das distribuidoras se es-
tas, a exemplo do que seus patrões 
fizeram em Nova Iorque, tivessem 
importado clássicos do filmusical, po-
liciais, comédias e melodramas con-
servados como maravilhas na memó-
ria do grande público na faixa acima 
dos 30 anos. 

Cinemas de Ar t e 

Mas se a censura esteve mais fa-
minta que nos anos anteriores e os 
distribuidores mais míopes, a chama-
da nova classe de espectadores - for-
mada majoritariamente de estudantes, 
intelectuais sem discriminação etária 
e hippies (de butiques ou não) - teve 
suas fileiras engrossadas com a apari-
ção, em junho, do Cinema I. Melhor 
situado (Copacabana) e aparelhado 
que o cine Paissandu - historico tem-

lo dos cinéfilos dos anos 60 o 
inema I provou que o cinema de ar-

te, mais que um negócio viável em 
termos econômicos, e a única solução 
disponível para a crise do consumo 
de filmes fora de casa (leia-se distante 
da TV). Além disso, desencadeou 
uma transformação, ainda tímida mas 
considerável, na estrutura do merca-
do exibidor, ao incentivar o surgi-
mento de outras salas especializadas 
(Pax, Riviera), criando assim um cir-
cuito marginal porém forte o bastan-
te para dar cobertura a filmes de car-
reira comercial duvidosa, brasüeiros 
inclusive. Em seis meses, o Cinema I, 
e não somente às custas de suas co-
modidades (hall com bar e um livro 
para sugestões), atraiu, em média, 
mais espectadores do que qualquer 
outra sala do Rio. Sem fazer uma sronlihedcaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA

É 

concessão e transformando em suces-
so retumbante um autor mais de pres-
tígio que popular (Akira Kurosawa: 
Dodeskaden) e um filme que fracassa-
ra nos cinemas de São Paulo (Minnie 
and Moskowitz). 

O futuro venturoso dos cinemas 
de arte não depende apenas do apoio 
de seus cada vez mais numerosos fre-
qüentadores mas também de uma fle-
xibUidade maior da legislação cinema-
tográfica em vigor praticamente des-
de os tempos de Theda Bara. Limita-
dos ao que existe nas prateleiras das 
distribuidoras, os cinemas de arte, 
por estarem absurdamente enquadra-
dos como salas de exibição comuns (e 
tecnicamente o são), não podem usu-
fruir das regalias concedidas às enti-
dades não-comerciais como as cine-
matecas e cine-clubes. A maior dessas 
regalias é poder exibir filmes com 
prazo de censura (dura cinco anos) 
esgotado. Como o mercado cinemato-
gráfico supõe duas atividades parale-
las estreitamente ligadas -distribui-
ção e exibição - , os cinemas de arte 
serão obrigados, mais cedo ou mais 
tarde, a criar uma rede também mar-
ginal de distribuição. Anthony Manne 
e Alberto Shatowsky, donos do Cine-
ma I, já provindenciaram a importa-

Cada vez com mais 
freqüentadores, os 

cinemas de arte têm 
problemas com as 
distribuidoras que 
os enquandram na 

categoria "comerciar 

ção de algumas atrações que, à parte 
seu appeal popular, constituem pre-
cioso acervo arqueológico: My Little 
Chickadee (1940) e The Bank Dick 
(40), com W.C. Fields, a primeira ver-
são de Drácula (31), com Bela Lugo-
si, a primeira de Frankenstein (31), 
com Bóris Karloff, Sem Novidades no 
Front (30), e a extraordinária comé-
dia sofisticada de Gregory La Cava 
My Man Godfrey (36). Paralelamente 
a esses sucessos infalíveis, o Cinema I 
trará ao Brasü, sob sua responsabi* 
dade e risco, um filme polêmico dt 
Joseph Losey que ninguém teve cora-
gem de importar (The Servant, 63) e 
duas das obras mais difíceis e elogia-
das (O Garoto e A Cerimônia) de um 
jovem cineasta japonês em moda na 
Europa, Naguisa Óshima, ironicamen-
tê  descoberto pela crítica brasüeira 
há quase 13 anos, com O Túmulo do 
Sol. 

Nesse meio termo, estaremos co-
brando pela enésima vez ao INC e ao 
ministro Jarbas Passarinho uma alte-
ração fundamental na superadíssima 
e ridícula legislação cinematográfica 
em vigor. E lembrando ao ministro da 
Justiça que num Brasü em ritmo de 
país grande não faz sentido uma cen-
sura tão retrógrada como a nossa. 

(1) Os dez filmes do ano, segundo 
a crítica do Rio: 

1. O Caso Mattei, de Francesco 
Rosi (161 pontos); 2. A (Jltima Ses-
são de Cinema, de Peter Bogdanovich 
(100); 3. Roma, de FeUini (93); 4. 
Procura Insaciável (Takine Off), de 
Milos Forman (89); 5. O Mensageiro 
(TTie Go-Between), de Joseph Losey 
(84); 6. Cabaret, de Bob Fosse (83); 
7. Dodeskaden, de Kurosawa (79); 
8. Os Inconfidentes, de Joaouim Pe-
dro de Andrade (69); 9. Pequeno 
Grande Homem (Little Big Man), de 
Arthur Penn (55); 10. Morte em Ve-
neza, de Luchino Visconti (50). 



'Proteção 
ao credito' , 
ou DOPS 

NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a quarta-feira da semana passada 
a redação de OPINIÃO foi visi-

tada por seis pessoas que se identifi-
caram inicialmente como funcioná-
rios do Serviço de Proteção ao Crédi-
to em busca de informações sobre 
uma colaboradora do jornaL Como 
não conseguissem os dados que julga-
vam indispensáveis, repetiram a visita 
por duas vezes, à tarde e, finalmente, 
no começo da noite, quando se iden-
tificaram como sendo do Departa-
mento de Ordem Política e Social, da 
Polícia da Guanabara. Um dos poli-
ciais, tratado, pelos outros como 
"Doutor", solicitou ao Editor do jor-
nal que lhe fornecesse as chaves da 
administração da emprtsa, onde jul-
gava poder encontrar o endereço da 
pessoa procurada. Como não foi aten-
dido, pediu então que algum dos jor-
nalistas presentes o acompanhassem, 
porque ele iria arrombar portas e ga-
vetas da administração e queria teste-
munhas de que iria se restringir exclu-
sivamente à busca do endereço. O 
Editor do jornal ponderou que a ati-
tude pretendida não era legal, consti-
tuindo uma violação de propriedade 
privada, legalmente estabelecida, sem 
consentimento judicial. As pondera-
ções não detiveram os citados indiví-
duos, que entraram na sala, demoran-
do-se cerca de 20 minutos, sem teste-
munhas. O jornal está tomando as 
providências judiciais cabíveis e ne-
cessárias para apurar os acontecimen-
tos. 
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Nome 

Rua 

Cidade Est ado ZC 

Incluo •  Cheque visado •  Val e Post al  

no valor assinalado acima 

Remet er seu pedido de assinat ura para Edi t ora I núbia Lt da.  

Rua Abade Ramos,  78 - Jardim Bot ânico - Ri o de Janeiro 

Os pedidos de assinat uras para a Europa,  podem ser enviadas 

para rua Abade Ramos,  78 - Jardim Bot ânico - Ri o de 

Janeiro,  ou diret ament e para 186,  Avenue Daumesni l ,  Par is 

XI I .  OPI NI ÃO é envi ído de Paris para t oda a Europa t odas 

as segundas-feiras.  A venda avulsa em Paris é feit a na l ivraria xutsrponmigedcaZVMLJCB

Joie de Lire da edit ora Maspéro.  

Cr$ 2,00 por palavra. Artigos não 
são contados. Mande o seu anúncio 
de qualquer parte do Brasil, acom-
panhado de um cheque visado, or-
dem de pagamento ou vale postal 
para Editora Inúbia Ltda, no valor 
correspondente e será publicado. 
Rua Abade Ramos, 78 (Rio). Para 
usar "cartas para a redação sob o 
n.°" adicionar Cr$ 3,00 ao total. 

FÉRI AS 
CABO FRIO - Ogiva Canal - Aluga-
se temporada, casa nova, totalmente 
mobiliada, a família de trato, c/ 3 
quartos, 2 banheiros, salão, varanda, 
jardim, garagem, vista maravilhosa, 
melhor local, Cr$ 4.000,00 mensal. 
Trat. 237-5955 267-0545 CRECI 
COLÔNIA DE FÉRIAS - para ado-
lescentes, em fevereiro. Organizada 
pelo Centro de Psicologia Preventiva 
da Univ. Sta. Úrsula. INFORMA-
ÇÕES TEL: 256-3515 
SAQUAREMA - Fevereiro - Alugo 
casa 4 q. — 3 b. — salão. Ver local Av. 
Nazaré 525. Tratar tel: 235-6965 
SALVADOR - BAHIA - Tempora-
da — Aluga-se apto c/ empregada do-
méstica, 5 quartos, 4 banheiros, sa-
lão, 2 varandas, 2 vagas na garagem. 
Vista panorâmica da Bahia. Tratar dia 
tel; 243-1018 - noite 287-1938 

PESSOAI S 
PRECISA-SE de moça pré ou univer-
sitária para trabalhar neste jornal 
(OPINIÃO) durante as férias com al-
guma prática de datilografia. Meio pe-
ríodo. Tratar com Laura na Rua Aba-
de Ramos, 78 — J.Botânico — Rio. 
Tel: 246-4842. 
QUARTO para moça que trabalhe fo-
ra - Tratar tel. 266-7959. 
PRECISA-SE moça de boa aparência 
com noções de datilografia. J.C. Bra-
ga Revestimentos; N.S. Copacabana, 
680, sala 402 

ENSI NO 
FRANCÊS — Profa. parisiense re-
cém-chegada de Paris, método moder-
no. Tudo sobre Paris — Francês Co-
mercial. 235-4126. M 
MÚSICA - O Conservatório Brasilei-
ro de Música abriu inscrições em sua 
filial da Tijuca, ao primeiro Curso de 
Atualização de Música e Atividades 
Artísticas. Informações na Rua Con-
de de Bonfim, 395 — 8.° and. ou pelo 
tel: 238-7742. 
ARTE — A Oficina de Arte abriu ins-
crições para os Cursos de Expressão e 
Criatividade nas áreas de Pintura, 
Couro, Fantoches, e Escultura. Infor-
mações e inscrições estão abertas na 
Rua 7 de Setembro, 166 - Tel 
221-0611. 
VIOLÃO — mesmo principiante você 
aprende uma música de sua preferên-
cia em cada aula — Prof. Evilásio. Tel. 
235-7166 Re. OLGA. 

MÚSI CA 

ALUGA-SE PIANO ALEMÃO, ótimo 
estado e som. Tel. 236-1337 
COMPRO piano — qualquer tipo ou 
marca, pago hoje à vista. Tel. 
256-4084 

URGENT E 

FILMADORA SUPER 8 - Bauer no-
víssimo modelo star apresentado na 
Photokina vende-se nova e barata, te-
lefonar 246-4753 
ROLLEIFLEX - Vendo 35mm. 
te Tessar 1.35. Fotômetro conju £ 
e flash. Tel.285-3975 - r 

SERVI ÇOS 

VENDO coleção da revista TIME. Sr. 
Emílio. Tel. 246-5437. Das 10 às 
19h. . 
ARMADURA DE FERRO - Compro 
Dr. S é r g i o Mirsky. Recados 
237-5290. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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EUA, não poderiam mesmo ser livre-
mente prçduzidos e comercializados 
no Brasil de forma alguma. A Kibon 
porém fundou uma espécie de subsi-
diária (evidentemente sem qualquer 
vínculo oficial) a Q-Refresco e passou 
a produzir e vender a linha de produ-
tos proibidos, entre os quais o 
Q-Suco. 

( . . . ) Como a cada dia surgem no-
vas formas de democracia - o que 
vem demonstrar a inesgotável e imen-
sa versatilidade do sistema político, é 
bém possível que tenhamos de servir 
mais uma vez de cobaia à nova expe-
riência. 

Do jeito que as coisas andam, a 
tecnocracia substituirá totalmente a 
política e, conseqüentemente, a ciên-
cia tecnológica (enfim) embalsamará 
o cadáver ambulante que hoje é a de-
mocracia. 

( ) As vantagens da fundação do 
novo partido seriam puramente polí-
ticas, como é de se esperar. Mais va-
gas seriam postas à disposição dos mi-
lhares de políticos que vagam em bus-
ca de uma tribuna, parte que fazem 
do potencial ora estagnado e inerte 
de que dispõe o Brasil, sempre farto e 
abundante de defensores das institui-
ções livres e democráticas. Tem tanta 
gente, em todos os recantos, queren-
do ir para o partido do governo em 
busca de meios para ajudar na fabulo-
sa arrancada do Brasil rumo ao Japão, 
quero dizer, rumo ao futuro, que da-
ria para fundar não só dois, porém 
três ou mais ARENAS. 

A formação do partido que seria a 
ARENA II terminará igualmente com 
o monólogo imposto pela fraqueza 
do MDB, física e vocal, concedendo 
aniversár ios (dizem que a ARENA 
I m i g a r á seus próprios dissidentes} 
oportunidade de se digladiarem a 
vontade. Revivendo, para gáudio da 
nação, as cenas que o eleitor ainda 
tem na memória e sempre gostou de 
ver: a perfeita imitação de um debate 
político-social com todas as nuances 

de verdade", que é a base da forma-
ção daquela coisá cjue entendemos 
como a democracia à brasileira. ( . . . ) 

Salomão Rovedo 
Rio de Janeiro 

Onde es tá Joel ? 
Encontra-se desaparecido há uma 

semana o jornalista, historiador e pro-
fessor Joel Rufino dos Santos. No dia 
30 de dezembro, Joel Rufino, editor-
contribuinte de Tendências e Cultura 
de OPINIÃO, embarcou em um ôni-
bus em São Paulo, não tendo chegado 
até o dia 6 de janeiro em sua residên-
cia no Rio. Sua família preocupada 
procurou-o nos hospitais, no Instituto 
Médico Legal e nos órgãos policiais 
que tratam de crimes comuns, não o 

mtrando nesses locais. 

Um documento que 
vem da Espanha 

Temos o prazer de juntar, na pre-
sente carta, documento que o 

poeta Carlos Alvarez nos envia desde 
a Espanha. 

Neste documento, enumera as pe-
sadas condenações que sofreram tra-
balhadores e padres espanhóis por lu-
tar pelas suas reivindicações salariais, 
enquanto que os acusados do vultoso 
"negócio" contra o Tesouro espanhol 
do caso MATESA, que a imprensa 
noticiou amplamente com suas liga-
ções com os próprios ministros do 
Governo, foram exonerados e estão 
em liberdade. 

Há poucas semanas, entrevistado 
em minha casa por uma equipe da Te-
levisão sueca que tinha interesse em 
conhecer pormenores do novo pro-
cesso em que estou incurso, com ou-
tros oito companheiros, por um su-
posto delito de "reunião não pacifi-
ca", no interior de um templo de Ma-
drid, durante a celebração em Burgos 
(em dezembro de 1970) de um Con-
selho de Guerra contra vários mem-
bros do ETA (Nota da Redação: sigla 
do movimento Euzkadi ta Askatasu-
na de libertação dos bascos), para seis 
dos quais o promotor solicitava a pe-
na máxima, expliquei a relação exis-
tente entre o grupo da extrema direi-
ta que se autodenomina "Guerrilhei-
ros de Cristo Rei" e a Brigada de In-
vestigação Social e o caráter simples-
mente repressivo e obediente às dire-
trizes policiais e governamentais do 
Juiz e do Tribunal de Ordem Pública. 
Um novo fato, de características mui-
to mais graves que as do nosso pró-
prio processo, acaba de mostrar aos 
opositores do Regime que a dureza 
da repressão está alcançando um dos 
níveis mais altos das duas últimas dé-
cadas, e que, para início de conversa, 
a inibição dos tribunais militares em 
favor do TOP (Tribunal de Ordem 
Pública), a partir de 1964, na maioria 
dos processos políticos (não em to-
dos), não significa, nem de longe, 
uma melhora da situação para quem 
tem que enfrentá-lo. 

Os jornais de ontem, 8 de novem-
bro, davam uma notícia estarrecedo-
ra, mas que, mais que amendrontar -
como irrwgino que desejariam os res-
ponsáveis por ela - creio que gerou, 
ao aumentar a onda de dor e de indig-
nação na maioria dos meus compa-
triotas, um sentimento totalmente di-
ferente. O Promotor do Tribunal de 
Ordem Pública, em suas conclusões 
preliminares, ao qualificar o sumário 
1001172 do Juiz de Ordem Pública 
contra dez dirigentes operários, 
acusados de associação ilícita, ao se-
rem detidos no dia 24 de junho no 

Noviciado dos Padres Oblatas de Pon-
zuelo de Alarcón, solicita para cada 
um deles, as seguintes penas: Marceli-
no Camacho Abad, 20 anos e um dia; 
Eduardo Saborido Galán, 20 anos e 
um dia; Nicolás Sartorius Alvarez de 
las Astúrias, 19 anos; Francisco Gar-
cia Salve (sacerdo te-operário), 19 
anos; Fernando Soto Martin, 18 
anos; Juan Marcos Ruiz Zapico, 18 
anos; Francisco Acosta Orge, 12 anos 
e um dia; Pedro Santisteban Hurtado, 
12 anos e um dia; Luis Fernández 
Costilla, 12 áhos e um dia. 

Creio não ser necessário comentar 
a monstruosidade jurídica que'estas 
qualificações significam Compare-se 
a dureza da ameaça esgrimida contra 
estes trabalhadores, dez homens de-
sesperados em sua impotência para 
fazer valer, através do Sindicato Ofi-
cial, sua representatividade de milha-
res de trabalhadores, por sua vez de-
sesperados para conseguir, nos limites 
das estruturas políticas espanholas 
atuais, o mínimo de justiça social a 
que tem direito qualquer homem em 
qualquer país, com a isenção de res-
ponsabilidades para os exploradores 
do povo espanhol, recentemente per-
mitindo a libertação do principal im-
plicado no caso MATESA, e cada lei-
tor tire suas conclusões sobre o Regi-
me Político que tal senso de justiça 
desenvolve e defende. Mas pense tam-
bém, quem estiver lendo esta carta, 
que vivemos em um mundo no qual, 
cada vez, felizmente, fica mais difícil 
subtrair a carga de responsabilidade 
que cabe a cada um de nós por cada 
injustiça que se comete em cada lugar 
da Terra, que é, definitivamente, o 
único e indivisível país em que todos 
vivemos. A solidariedade internacio-
nal, ao mesmo tempo obrigação e di-
reito, deve voltar-se com todo seu 
conteúdo generoso e fraternal para 
aqueles que a necessitam, sejam quais 
forem as coordenadas geográficas e 
politicas em que se encontrem Só as-
sim, o cidadão de qualquer pais pode 
considerar-se realmente livre. Só as-
sim pode encontrar o homem, neste 
mundo que se inclina para a fossa do 
cinismo, sua dimensão de homem 

Carlos Alvarez 
Centro Democrático Espanhol -
Centro Galego 
São Paulo 

OPINIÃO só publica cartas assina-
das e que tragam o endereço ou tele-
fone do remetente. Por motivos de 
espaço podem ser suprimidos os tre-
chos de interesse secundário. 

Fischer e Capablanca 
Criança prodígio" 

chamavam José 
era como 

Raul Capa-
blanca quando ele ganhou ó campeo-
nato de Cuba em 1901, com a madu-
ra idade de doze anos. Capablanca 
não foi o primeiro nem o último me-
nino prodígio: com a mesma idade, 
Morphy já derrotara o mestre Lowei£ 
thal, e mais tarde Reshevsky espanta-
ria os amadores europeus ao jogar Si-
multâneas com apenas oito anos /fie 
idade. 

A diferença entre Casablanca (,os 
outros é que desde o início ele ir os-
trou a'segurança e precisão de jogapas 
que sepam mais tarde sua marca Re-
gistrada de campeão mundial. Eleres-
tudou xadrez menos que qualquer 
campeão mundial antes ou depois de 
sua época e neste contexto o total de 
apenas 35 derrotas registradas em sua 
carreira é notável. O novo livro de 
Wade e 0'Connell, The Games ofRo-
bert J. Fischer, totaliza 78 derrotas 
para Bobby, mas a maioria destas são 
dos anos iniciais, enquanto Fischer 
ainda estava aprendendo técnicas de 
torneios, e a percentagem global de 
Fischer a partir de 1962 é mais alta 
que a de Capablanca no seu melhor 
período. 

Capablanca dizia que antes de ser 
campeão mundial nunca tinha aberto 
um livro de xadrez. Embora isto indi-
que seu grande talento, também ex-
plica por que ele perdeu o título para 
o estudiodo Alekhine e por que Fis-
cher superou-o nos índices de desem-
penho. Durante o torneio de Londres 
de 1922, Capablanca e Alekhine fo-
ram levados a um teatro de revista; 
mais tarde seu anfitrião lembrava-se 
de que Capablanca não tirava os 
olhos das coristas, e Alekhine do seu 
tabuleiro de bolso. 

A mistura de talentos naturais e 
preguiça meridional em Capablanca 
explica em parte sua preferencia por 
posições simples e finais, em que sua 
fama era maior. É interessante que 
Fischer conteste esta visão de Capa-
blanca como um extraordinário joga-
dor de finais. Num artigo para a revis-
ta Chessworld em 1964 ele chamou-a 
de "totalmente imerecida . . . Capa-
blanca não conhecia os mais elemen-
tares finais de torre e peão . . . Capa-
blanca foi um dos maiores enxadris-
tas de todos os tempos, mas não por 
seus finais. O seu truque era simplifi-
car as aberturas, e aí fazer um meio-
jogo tão brilhante que a partida esta-
va decidida - embora seu adversário 
nem sempre o percebesse - antes de 
chegar ao final. 

A partida desta semana, tirada do 
campeonato cubano de 1901, quando 
Capablanca tinha doze anos, foi a 
mais famosa de sua infância. Ele jo-
gou as 13 partidas do campeonato a 
uma velocidade média de 92 lances 
por hora. 

J.Corzo - José Raul Capablanca 
Gambito Hamppe-Allgaier 
1 P4R P4R 2 C3BD C3BD 3 P4B 

PxP 4 C3B P4CR 5 P4TR P5C 6 
C5CR P3TR 7 CxP Aberturas român-
ticas como esta virtualmente desapa-
receram do xadrez moderno. A me-
lhoria das técnicas defensivas significa 
que ataques especulativos só terão es-
peranças práticas de êxito se o adver-
sário for apanhado desprevenido e 
não devolver o material sacrificado 
em troca de vantagem posicionai. 

7 . . . RxC 8 P4D P4D 9 PxP 
D2R+ 10 R2B P6C+ 11 RlCCxP 12 
DxC D4B Combinações para simplifi-
car eram uma das especialidades de 
Capablanca. Se 13 DxD BxD+ e se-
gue-se mate. 

13 C2R D3C 14 DxD PTxD 15 
C4D B4BD 16 P3B T5T 17 B2R 
BxC+ 18 PxB TxPD 19 P3C C3B 20 
B2C T7D 21 B5T+ As brancas pare-
cem estar colocando seus bispos em 
jogo, mas agora vem um lindo arre-
mate. 

21 . . . CxB 22 BxT P6B 23 PxP 
C5B 24 B5R T7C+ 25 R1B T7B+ 26 
RIR C6D+ 27 Abandonam Depois de 
27 RI D CxB as negras têm vantagem 
material além do ataque ganhador. 

Leonard Barden 
NOTA: As soluções do problema 

anterior serão publicadas no próximo 
número, juntamente com um novo 
problema. 

A vez de 
Larsen 

É provável que a supremacia da 
União Soviética em xadrez, já abala-
da desde a disputa Fischer-Spassky, 
fique ainda mais comprometida com 
o torneio internacional que se desen-
rola atualmente no Congresso Enxa-
drístico Anual de Hastings, iniciado a 
semana passada. Os russos mandaram 
Vassily Smislov, ex-campeão mundial 
de 51 anos, e Vladimir Tukmakov, 
um novo astro de 26 anos. 

£ uma dupla mais fraca que 
Kortchnoi e Kaipov, vitoriosos o ano 
passado. À frente dos grandes mestres 
não russos está o brilhante jogador di-
namarquês Bent Larsen,̂  que dentre 
os jogadores ocidentais só e inferior a 
Bobby Fischer. 

Larsen tem uma bela coleção de 
vitórias em torneios e, embora se te-
nha saído mal em San Antonio o mês 
passado, é o favorito em Hastings. 
Smyslov e Tukmakov também terão 
de se esforçar muito contra o expe-
riente Uhlmann (Alemanha Oriental) 
e os jovens grandes mestres em ascen-
são Hort (Tchecoslováquia), Browne 
(Austrália), e Anderson (Suécia). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RECEBA EM CASA OS 

ÚLTIMOS LANÇAMENTOS 
Este é um novo serviço da Editora Inúbia. Enviando 

pelo Correio o anúncio acompanhado de cheque visado 
ou vale postal, você recebe, sem qualquer acréscimo 

ou despesa, as últimas novidades editoriais 
pelo mesmo preço das livrarias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nome:  

Endereço:  

Cidade:  

Por favor mandem-me 
o(s) livro(s) assinalados no anúncio 

ZC 

•  cheque visado 

•  vale post al * 

no valor de Cr $ 

Est ado:  

vale postal pode ser adquirido em qualquer agência de Correio. Basta 
trocar a quantia em dinheiro a ser mandada por um documento para 
Editora Inúbia Ltda. Rua Abade Ramos, 78. Jardim Botânico - ZC 20 
— Rio de Janeiro — GB 

• INTRODUÇÃO. À ANTROPO-
LOGIA, Ashley Montagu, Cultrix, 
Cr$ 10,00 — análise dos fenômenos 
culturais abrangendo linguagem, ar-
te, ciência, mitologia, religião, lei, 
família e.a estrutura social. 
• A SABEDORIA DO PADRE 
BROWN, G.K. Chestérton, Distri-
buidora Record, Cr$ 16,00. 
• FUSÃO POR QUE NÃO? , Flá-
vio de Almeida Prado, José Olym-
pio, Cr$ 28,00 — avaliação da fusão 
de empresas e formação de conglo-
merados. 

• O DEPOIMENTO DO SS ALT-
MAN - BARBIE A EWALDO 
DANTAS FERREIRA, José Olym-
pio, Cr$ 15,00 — depoimento do 
criminoso nazista foragido na Bolí-
via a um jornalista brasileiro. 
• BOM DIA PARA OS DEFUN-
TOS, Manuel Scorza, Civilização 
Brasileira, Cr$ 25,00' - a luta dos 
camponeses peruanos contra os lati-
fundiários e as empresas norte-ame-

ricanas. 

• PATOLOGIA SOCIAL, Felipe 
A. de Miranda, Zahar, Cr$ 20,00 -
um estudo sobre a desorganização 
social brasileira. 
• UMA TEORIA DE POLÍTICA 
COMPARADA, Gabriel A. Almond 
e G. Bingham Powell Jr., Zahar, 
Cr$ 20,00. 
• OPÇÕES DE ESQUERDA, vá-
rios autores. Paz e Terra, Cr$ 25,00 

— conseqüência da revolta de maio 
na França em 68, a invasão da Che-
coslováquia e o Vietnã na esquerda. 
• A PSICANÁLISE DEPOIS DE 
FREUD, J.B. Pontalis, Vozes, Cr$ 
25,00 — crítica contra o processo 
de simplificação da psicanálise. 
• PEQUENOS BURGUESES, Car-
los Oliveira, Civilização Brasileira, 
Cr$ 20,00 — literatura portuguesa. 
• A CIDADE DAS FLORES, Au-
gusto Abelaira, Civilização Brasilei-
ra, Cr$ 30,00 — literatura portu-
guesa. 
• ANÁLISE DO MODELO BRA-
SILEIRO, Celso Furtado, Civiliza-
ção Brasileira, Cr$ 15,00. 

U ENTERREM MEU CORAÇÃO 
NA CURVA DO RIO, Dee Brown, 
Edições Melhoramentos, Cr$ 26,00 
— massacre dos índios americanos 
durante a conquista do oeste. 
• CULTURA DE MASSA E CUL-
TURA POPULAR, Ecléa Bosi, Vo-
zes, Cr$ 18,00 — análise da literatu-
ra das mulheres operárias. 
• HISTÓRIA E DESENVOLVI-
MENTO, Caio Prado Júnior, Brasi-
liense, Cr$ 12,00 - o Brasil e o 
mercado externo, as relações com o 
capitalismo monopolista. 
• HISTÓRIA DE CRONÓPIOS E 
FAMAS, Júlio Cortázar, Civilização 
Brasileira, Cr$ 16,00 — caricatura 
de uma realidade irracional. 
• NIXON x MCGOVERN: AS 

DUAS AMÉRICAS, Paulo Francis, 
Livraria Francisco Alves, Cr$ 25,00 
— crítica ao Establishment e as elei-
ções americanas. 
• UM CÃO UIVANDO PARA A 
LUA, Antônio Torres, Gernasa, 
Cr$ 12,00 - a vida de um intelec-
tual brasileiro e as pressões sociais. 
• A COMUNIDADE TERAPÊU-
TICA, Maxwell Jones, Vozes, Cr$ 
20,00 — utilização das forças sociais 
nos atuais métodos terapêuticos. 
• DA SUBSTITUIÇÃO DE IM 
PORTAÇÕES AO CAPITALI^" 
FINANCEIRO, Maria da Co 
Tavares, Zahar, Cr$ 20,00 - en-
saios sobre a economia brasileira. vutsrponmlihgfedcbaUTSRQONMLJIHGEDCBA
Q ESTA É A VERDADEIRA 
HISTÓRIA DO PARAÍSO, Millôr 
Fernandes, Livraria Francisco Al-
ves. Cr$ 25,00. 
• FRENTES DE EXPANSÃO E 
ESTRUTURA AGRÁRIA, Otávio 
Guilherme Velho, Zahar, Cr$ 15,00 
— a penetração da Transamazônica. 
• 1942: A GUERRA NO CON-
TINENTE, Hélio Silva, Civilização 
Brasileira, Cr$ 45,00. 
• O NEGRO NO MUNDO DOS 
BRANCOS, Florestan Fernandes, 
Difusão Européia do Livro, Cr$ 
12,00 — a democracia racial brasi-
leira: um mito cômodo para os 
brancos e cruel para os negros. 
• O MODELO POLITICO BRASI-
LEIRO, Fernando Henrique Cardo-
so, Difusão Européia do Livro, Cr$ 
15,00. 
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Podemos comer os nossos semelhantes ? 
Heitor da Luz zxvutsrponmlihgfedcbaVUTSQPONMLJIHFEDCBA

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
trivial variado da imprensa diária 
- massacres sistemáticos no 

Vietnã, terrorismo contra o Estado 
ou a favor do Estado é às vezes 
interrompido por um fato chocante. 
O mais recente destes é da melhor qua-
lidade "jornalística": trata-se de nada 
menos que "canibalismo" (as aspas 
são justificadas adiante). Diante de 
uma coisa assim, empalidecem as no-
tícias de bombardeio de hospitais, ou 
do emprego de sutis e horríveis méto-
dos psicológicos para dobrar a vonta-
de de militantes do IRA capturados 
pela Policia inglesa. 

O jornalista, dizia o jornalista bel-
ga do século passado Malesherbes, "é 
o cavalheiro que nunca escreve baleia.-
escreve sempre gigantesco cetáceo". 
Esses processos elementares desapare-
ceram, em grande parte, da imprensa 
"séria". Mas que a cura não foi defi-
nitiva, demonstra-o o caso dos aci-

dentados dos Andes Que se conta em 
poucas linhas: 

Em outubro passado, um avião, 
cujos 45 passageiros eram, quase to-
dos, jovens membros da equipe de 

,by Old Christians, convidada a se 
ibir em Santiago, caiu nas encostas 

vulcão Tinguirica, a 4,5 km de ai-
de. 65 dias depois, foram recolhi-
por helicópteros, depois que um 
eiro chileno descobriu os sobrevi-
tes. No intervalo, enfrentaram 

stades, temperaturas de 10 a 20 
abaixo de zero, mantiveram dis-

aviões religiosas - e comeram a car-
os companheiros mortos, a come-

ça9, ao que parece, pelo cérebro do 
piloto. 

Essa história já aconteceu algumas 
dezenas, talvez centenas de vezes. A 
crônica das navegações está cheia de 
naufrágios, em que não faltam os atos 
de antropofagia. Ler o clássico portu-
guês História Trágico-Marítima é re-
velador: a expansão da civilização oci-
dental fêz-se com a "força humana" 
de que fala Camões, mas também 
com a reversão — forçada - a práticas 

primitivas. O importante, para come-
çar, é deixar claro que não se trata 
absolutamente de canibalismo, que se 
define como o hábito de comer carne 
humana, institucionalmente aceito, e 
não se confunde com antropofagia 
pura e simples Daí as aspas no pri-
meiro parágrafo. 

Em segundo lugar, deve-se verifi-
car que a moral mais ortodoxa, e in-
suspeita de "pra-frentismo " - a cató-
lica, expressa na Summa de Santo To-
más - considera a antropofagia não 
só um direito, mas um dever, em cir-
cunstâncias excepcionais. Pois os ca-
dáveres merecem respeito, não em si, 
mas em memória da alma que antes 
abrigavam; a obrigação de defendera 
vida passa além dessas considerações, 
e quem não tenha outros meios de se 
salvar tem o dever de sustentar-se de 
carne humana. Assim o entende, or-
todoxamente, o teólogo Gino Con-
cetti, em artigo que publicou no Os-
servatoré Romano, justamente a pro-
pósito do caso ocorrido nos Andes O 
padre Garcia Del Cerro, dirigente do 
Secretariado Latino-Americano da 

Companhia de Jesus, discorda, e afir-
ma que "a antropofagia é ilícita, em 
qualquer circunstância". Com o que 
se separa da tradição tomásica e -
por que não dizê-lo? - do bom-sen-
so. Só uma mente dominada pelo ta-
bu pode afirmar que existe alguma 
coisa "ilícita em qualquer circunstân-
cia" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Int ima Comunhão 

A posição do padre Garcia, aliás, 
é tanto mais surpreendente • quando 
vem de um homem para quem Cristo 
está presente "em corpo, sangue, al-
ma e divindade" na hóstia consagrada 
e entregue à ingestão dos fiéis. A Eu-
caristia - para quem crê na "presença 
real", como todos os católicos - é 
um ato de antropofagia, mas eminen-
temente lícito e meritório. O que um 
dos sobreviventes do acidente nos 
Andes, Alfredo Delgado, lembrou, ao 
declarar: "Se Jesus, na Ültima Ceia, 
repartiu seu corpo e seu sangue entre 
os apóstolos, deu-nos a entender que 
podemos fazer o mesmo". E con-

cluiu, já agora com gosto duvidoso: 
"Houve uma comunhão íntima entre 
nós Foi o que nos permitiu a subsis-
tência". 

Pior gosto, porém, que o manifes-
tado por Delgado, ao chamar de "co-
munhão íntima" sua dieta excepcio-
nal, é o dos jornais e revistas "serias" 
que dão a esses fatos trágicos e afinal 
de contas sem importância uma co-
bertura maior que a dada à destruição 
do hospital sueco em Hanói, ou ao 
assassínio a pauladas de simples la-
drões, em alguma república africana. 
Essas coisas são crimes evidentes, e 
não despertam o interesse de contro-
vérsia - conduzida em nível pueril — 
da tragédia dos Andes Têm, sobretu-
do, conotações políticas que não con-
vém remexer. Mais seguro é fazer sen-
sacionalismo com a antropofagia, 
com os terremotos, ou com o louco 
que quis, no ano passado, arrancar o 
coração da mãe para dar à namorada. 
Baleias não faltam; é só chamá-las de 
gigantescos cetáceos E qualificar de 
"grandes estadistas" os tubarões e as 
enguias 

"... la poesia dei hombre de hoy 
puede darse como se da en um Octá-
vio Paz o en un Drummond de An-
drade, también se da cada dia más (si 
desejamos caer las máscaras, si vivi-
mos en la calle abierta y amenazadora 
y exaltante dei tiempo revolucioná-
rio) en el lenguaje de las tizas en los 
muros, de las canciones de Léo Ferré, 
de Atahualpa Yupanqui, de Caetano 
Veloso, de Bob Dylan, de Raymon y 
de Leonard Cohen, en el cine de 
Jean-Luc Godard y de Gláuber Ro-
cha..." 

Para a grande maioria de seus lei-
tores brasileiros, o argentino Jú-

lio Cortázar é, certamente, um seguro 
criador de histórias fantásticas, perso-
nagens misteriosos e narrativas extre-
mamente complexas que exigem, co-
mo "O Jogo da Amarelinha", uma 
participação atenta e crítica do leitor, 
uma verdadeira co-criação. 

Se bem que o quadro não seja 
mentiroso, é, entretanto, insuficiente. 
Cortázar é mais que um ficcionista de 
técnica sofisticada e absoluto domí-
nio da linguagem. É um artista pro-
fundamente preocupado com a fun-
ção de sua arte, com o caráter políti-
co de sua criação. Esta outra face do 
escritor é quase totalmente desconhe-
cida do público brasileiro. O teatrólo-
go paulista Cley Gama de Carvalho 
(sua peça "Como somos Cromosso-
mos" foi recentemente encenada no 
Teatro de Arena de São Paulo) depois 
de entrevistar Cortázar na Europa pa-
ra a revista Realidade, solicitou e re-
cebeu do escritor textos seus que es-
clarecem sua posição política. O pri-
meiro deles é "Policritica en la hora 
de los chacales", inédito no Brasil. 
Trechos dessa "Policrítica": 

. . que abre seu 
jornal e busca 

sua verdade 
e vai 

engolindo 
baba pré-fabricada..." 

"De que serve escrever a boa pro-
sa, de que vale expor razões e argu-
mentos se os chacais velam, a manada 
se lança contra o verbo, o mutilam, 
anacam o que querem e deixam de 
lado o resto, transformam o branco 
em negro, o sinal mais se transforma 
em sinal menos, os chacais são sábios 
nos telex . . . de que serve pesar cada 
ação, cada gesto que explique a con-
duta. se no outro dia os periódicos, 
os conselheiros, as agências ( . . . ) 
os advogados dos trustes de . uma 
versão mais adequada jpara consumo 
de inocentes ou de crapulas, fabrica-
rão uma vez mais a mentira que cor-
re, a dúvida que se instala, e tão boa 
gente em tanto povo e tanto campo 
de tanta terra nossa, que abre seu jor-
nal e busca sua verdade e se encontra 
com a mentira maquilada, a comida 
prontinha, e vai engolindo baba pré-
fabricada, m em delicadas colu-
nas, e há quem creia, e ao crer esque-
ce o resto, tantos anos de amor e de 
combate, porque assim é, compadre, 
os chacais o sabem: a memória é falí-

vel e nos contratos, como nos testa-
mentos, o jornal de hoje, com suas 
notícias, invalida todo o precendente, 
afunda o passado no lixo de um pre-
sente traficado e mentido . . . nada 
mais fácil que comprar os jornais 
"made in Usa" e ler os comentários a 
este texto, as versões de Reuters ou 
da UPI onde chacais sabichões lhe da-
rão a versão satisfatória, onde edito-
rialistas mexicanos brasileiros e argen-
tinos traduzirão para ele, com toda a 
generosidade, as instruções do Chacal 
com sede em Washington, as porão 
em correto castelhano, mescladas 
"com saliva nacional, com m . . . au-
tóctone, fácil de tragar . . . Falo a to-
dos os meus irmãos, mas olho para 
Cuba, não sei de outra maneira me-
lhor para abarcar toda a América La-
tina. Compreendo Cuba como só se 
compreende ao ser amado, os gestos, 
as distâncias e tantas diferenças, as 
cóleras, os gritos: por cima esta o sol, 
a liberdade. E tudo começa pelo o-
posto, por um poeta encarcerado, pe-
la necessidade de compreender por-
que, de peiguntar e de esperar; que 
sabemos aqui do que passa, tantos 
que somos Cuba, tantos que diaria-
mente resistimos ao aluvião e ao vô-
mito das boas consciências, dos de-
sencantados, dos que vêm trocar este 
modelo que imaginaram por sua con-
ta e em suas casas, para dormirem 
tranqüilos sem fazer nada, sem olhar 
de lado, lua-de-mel barata com sua 
ilha paraíso, remoto bastante para ser 
verdade o paraíso, e que descobrem, 
de repente, que seu cielito lindo lhes 
cai na cabeça. 

Da resposta a Oscar Collazos, em 
"Literatura en La Revolucion y Re-
volucion e La Literatura: algunos 
mal-entendidos a liquidar". 

" o papel do escritor como 
crítico varia fundamentalmente de-
pendendo do fato de estar ele situado 
numa sociedade burguesa, da qual o 
bom escritor é quase invariavelmente 
opositor, ou numa sociedade revolu-
cionária dentro da qual o escritor há 
de situar-se construtivamente, criti-
cando para edificar e não para por 
abaixo . . . A integração do escritor 
revolucionário no socialismo supõe, 
no plano da responsabilidade e da ati-
tude crítica do intelectual, uma tare-
fa positiva, posto que a revolução já 
foi posta em marcha e se trata de de-
fendê-la, aperfeiçoá-la e levá-la a seus 
últimos objetivos; neste caso toda 
ignorância, evasão ou desprezo do 
"contexto sócio-cultural e político" 
resulta inadmissível". 

Sobre o polêmico conceito de rea-
lidade, ponto de referência obrigató-
rio de toda discussão sobre a partici-
pação política do artista: 

De fato, nenhuma realidade é con-
cebida no vazio: o poema mais abstra-
to, a narração mais delirante ou fan-
tástica, não alcançam transcedência 
se se não tem uma correlação objetiva 
com a realidade, só que agora se trata 
de entender a realidade como a en-
tende e a vive o criador destas fic-
ções, e dizer, como algo que por mui-
tos lados e muitas dimensões pode re-
baixar o contexto sócio-cultural, sem 
por isso dar-lhe as costas ou menos-
prezá-lo . . . Esquecimento da reali-
dade? De nenhuma maneira: meus 

contos não somente não a olvidam 
como a atacam por todos os flancos 
possíveis buscando-lhe as veias mais 
secretas e mais ricas... que essa rea-
lidade de que falamos é o homem 
mesmo, na medida em que não escre-
vemos para as árvores nem para os 
macacos senão para ele! O escritor la-
tino-americano, isto é, o escntoi cro 
terceiro mundo sabe que este hvp.o^n 
é um homem histórico, aliena / e 
marginalizado pelo subdesenvolvi-
mento em que o mantém o capitalis-
mo e o imperialismo. Porém o ho-
mem histórico não é somente este na 
perspectiva da criação literária, não é 
somente o homem imerso como cole-
tividade no terceiro mundo que lhe 
recusa seu autêntico destino . . . Em 
meu caso ataco outras submissões do 
homem-leitor americano, e aponto 
por força muito mais para seu futuro •  
que seu presente . . . a novela revolu-
cionária não é somente a que tem um , 
"conteúdo" revolucionário senão a 
que procura revolucionar a novela 
mesma.. . estamos necessitando mais 
que nunca dos Che Guevara da lin-
guagem, os revolucionários da litera-
tura mais que dos literatos da revolu-
ção*9. 

De uma entrevista à revista Life, 
edição espanhola: 

. . . desde nosso primeiro conta-
to ficou entendido que meu consenti-
mento não só não significa uma "co-
laboração" para Life, senão que para 
mim representava precisamen^(B 
contrário: uma incursão no territ* £ 
adversário . . . não somente desconfio 
das publicações norte-americanas do 
tipo Life, em qualquer idioma que 
apareça e muito especialmente em es-
panhol, senão que tenho a certeza de 
que todas elas, por mais democráticas 
e avançadas que pretendam ser, ser-
vem, serviram e servirão a causa do 
imperialismo norte-americano, que 
por sua vez serve por todos os meios 
a causa do capitalismo . . . o capitalis-
mo norte-americano compreendeu 
que sua colonização cultural na Amé-
rica Latina - ponta de lança por ex-
celência da colonização economica e 
política - exigia procedimentos mais 
sutis e inteligentes que os utilizados 
em outros tempos . . . A boa vontade 
de Life pode ser neste sentido tão 
diabólica como a mais agressiva das 
atitudes do Departamento de Estado, 
ou ainda mais, na medida em que 
muitos de seus redatores, e a grande 
maioria de seus leitores crêem, sem 
dúvida, na utilidade democrática e 
cultural de suas páginas . . . Para 
mim, de nada vale falar do autóctone 
em nossas letras se não começamos 
por sê-lo no nível nacional e, por con-
seguinte latino-americano, se não fa-
zemos a revolução profunda em to-
dos os planos e projetamos a sombra 
de nossas terras ate a órbita de um 
destino mais autêntico. A palavra só 
será realmente npssa no dia em que 
também o sejam nossas terras e nos-
sos povos. Enquanto há colonizado-
res e gorilas em nossos países, a luta 
por uma literatura latino-americana 
deve ser - em seu terreno espiritual, 
lingüístico e estético - a mesma luta 
que em tantos outros terrenos se está 
realizando para acabar com o impe-
rialismo que nos envilece e nos apri-
siona". 

Literatura 
e Revolução 

Em entrevista ao teatrólogo paulista 
Cley Gama de Carvalho, Cortázar mostra 

a outra face do criador de contos fantásticos 
e complexos jogos literários: a do homem 

político, preocupado em associar 
literatura e revolução 
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A ação social 
e a ação pastoral zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Li com atenção e interesse o seu 
trabalho "72 Igreja-A Igreja e sua 
Ação", inserido nesse jovem semaná-
rio, edição de 1/1/1973. A respeito, 
parece-me oportuno fazer as seguin-
tes observações: 

1. Merece destaque o esforço de, 
no início de um novo ano, ao lado de 
balanços de outras instituições, tentar 
uma avaliação também da ação da 
Igreja. A igreja, com efeito, sem pre-
juízo de sua dimensão sobrenatural e 
misteriosa, foi sempre, e é hoje de 
modo especial, um fato sociológico 
de larga incidência. 

2. Cabe também ressaltar a clara 
simpatia da sua análise e dos seus co-
mentários em face à Igreja e i CNBB, 
pela qual registro o meu reconheci-
mento. A Igreja, e dentro dela a 
CNBB, apresentam certamente inevi-
táveis falhas humanas, que nenhuma 
falsa benevolência devera ocultar: por 
outro lado, esta atitude de visão posi-
tiva será útil c necessária para evitar-
se a tentação de interpretações mera-
mente negativas, a que nem sempre 

pic< 
lhe 

>arecem imunes os que escrevem so-
>re a chamada crise da Igreja. 

3. Sem poder agora comentar e 
eventualmente matizar todos os tó-
• icos do seu trabalho, ocorre fazer-

uma sugestão, qual seja a de com-
pletar o seu estudo com uma análise 
de outros aspectos da vida e atuação 
da Igreja, de igual ou maior importân-
cia para a sua missão. Seria interes-
sante e oportuno, v.g., divulgar a si-
tuação interna da Igreja, sua renova-
ção catequética e litúrgica, a atuação 
de tantos bons Sacerdotes, Religiosas 
e outros Agentes Pastorais, iniciativas 
no campo ecumênico, etc. A visão de 
Igreja so será completa se esses seto-
res fundamentais figurarem ao lado 
ou antes dos dados de sua ação no 
terreno social, cultural, etc. 

Recebam, caros amigos, estas 
observações como estímulo ao seu 
trabalho profissional, a serviço da 
Verdade e da promoção do homem. 

Atenciosamente, 
Ivo Lorscheiter 
Secretário Geral da CNBB 

De Laranjeiras a 
Baby-Doe 

Moço simples, criado em Laranjeiras no Rio, 
Eumir Deodato agora faz jingles para 

grandes trustes e ensina música a Baby-Doc 

( — ) é necessário aqui, tecer al-
grns comentários acerca da entrevista 
de Eumir Deodato publicada no Ca-
derno B do Jornal do Brasil do dia 29 
de dezembro último, numa sexta-fei-

Em primeira página do Caderno 
B, aparece EUMIR, simples, de sandá-
lias, fumando, tendo em volta toda 
uma matéria em torno de seu traba-
lho realizado nos Estados Unidos co-
mo compositor e arranjador, fazendo 
trilhas sonoras para filmes, jingles pa-
ra a televisão, arranjos musicais para 
várias gravadoras, além dos discos, 
ajjo último LP-PRELUDE/DEODA-
TO já estourou em Los Angeles, S. 
Francisco, Chicago, Detroit, Nova 
Iorque e Massachusetts. 

Nessa entrevista de uma página, 
para muitos passou despercebido o 
verdadeiro sentido da obra do com-
positor que antes tocava acordeão 
em bailes do subúrbio sem ganhar na-
da, vemos um Eumir Deodato bem 
simples, que era do Catete, mas foi 
criado em Laranjeiras e Cosme-Velho. 
De repente, Eumir parte para os Esta-
dos Unidos e o sucesso parte para ci-
ma do moço bem simples; a máquina 
parte para ele com todos os seus ten-
táculos . . . e ele cede. Mais do que 
deveria ceder. Vieram os jingles para 
a FORD, PEPSI-COLA, FANTA, 
BOAC, GEIGY . . . culminando com 
toda a campanha feita para o exército 
norte-americano. Será que Eumir des-
conhece o que representa hoje, em 
termos de colonização, o exército 
norte-americano? 

Mas o que representa o seu traba-
lho e o que o compositor e arranjador 

representa em toda essa estrutura na 
qual ele se envolveu, vai-se definindo, 
na medida em que aceita convite de 
BEBY-DOC para fazer concertos no 
Haiti e (o que o jornal não disse, mas 
a revista VEJA na época publicou) 
ensinar a JEAN-CLAUDE DUVA-
LIER o aprendizado de guitarra. Seus 
méritos junto a esse regime, dos mais 
representativos da face da terra, num 
país onde impera a miséria, foram zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dem recompensados, uma vez que ga-
nhou de presente um grande terreno 
so b r e o mar d o Haiti. 

Mas Eumir, depois de musicar vá-
rios filmes lá fora, pensa em voltar 
para escrever concertos de música e-
rudita - "onde a gente descobre a 
música mais ainda; por enquanto eu 
estou só brincando . - So <jue ele 
brinca hoje com coisa muito séria. 

Eumir ainda fala em suas peças es-
boçadas: '"onde eu acho que a gente' 
pode colocar melhor certas impres-
sões filosóficas em relação ao com-
portamento humano". Pela sua práti-
ca, que tipo de filosofia Eumir Deo-
dato abarca? E ele ainda conclui: ''a 
minha música é muito mais do músi-
co dô  que do poeta; eu não sei inven-
tar, só sei pensar em coisas bonitas". 
Realmente, musicando a campanha 
para o exército norte-americano, ensi-
nando e tocando para o soberano dos 
tonton-macoutes, Eumir Deodato 
mostra aquilo que considera coisas 
bonitas, fazendo juz ao título dado à 
sua entrevista: "A MÚSICA NOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE-
DOS DE EUMIR" 

João Corriandre 
Rio de Janeiro 

O jus prima 
noctis'' no Sul 

Hábitos feudais 
ainda permanecem 
no Sul do Brasil, 

diz leitor que 
discute 

entrevista 
de Jorge Amado. 

As críticas que se sucederam à en-
trevista de Jorge Amado em OPI-
NIÃO foram muito oportiinas, pois 
retomam uma questão antiga mas 
atualmente muito discutida: a ques-
tão' agrária no BrasiL 

( . . . ) Em "História da Riqueza 
do Homem" de Leo Huberman, apa-
rece esta definição do Prof. Boissona-
de: "O sistema feudal, em última aná-
lise, repousava sobre uma organização 
que, em troca de proteção, freqüente-
mente ilusória, deixava as classes tra-
balhadoras à mercê das classes parasi-
tárias, e concedia a terra a quem não 
a cultivava, mas aos capazes de se 
apoderarem dela. Sem dúvida, esta 
definição é completa quanto à ques-
tão central da ideologia e da política 
do sistema feudal. ( . . ; ) A maneira 
usada para se apoderar da terra difere 
um pouco; mas que diferença de va-
lores morais existe entre o senhor 
feudal do séc. XII e o coronel brasi-
leiro, já que ambos usam da violência 
para tomar e garantir a posse da terra; 
e que diferença existe entre esses e os 
grileiros e as grandes companhias de 
colonização, ja que a violência usada 
contra os posseiros é a mesma? 

( ) creio que posso dar duas 
informações adicionais, que caracteri-
zam a questão. 

Primeiro: No interior do RGS e-
xiste ainda um costume típico da era 
feudal: o "jus prima noctis", com a 
variante que é exercido não pelo se-
nhor feudal, mas pelo padrinho do 
casal; mas que é o padrinho, senão o 
protetor do casal, o homem que ga-
rante trabalho ao homem e à mu-
lher? 

Segundo: a própria ONU classifica 
o Nordeste brasileiro como uma das 
três regiões mais atrasadas (estrutura 
agrária) e inflamáveis do mundo. As 
outras duas são: a região de Java onde 
operam os guerrilheiros Huroks e o 
Sul do Vietnã. Significativo, não? Se 
aqui no sul há o "jus prima noctis", 
imaginem no Nordeste. (A primeira 
informação é observação pessoal; a 
segunda foi tirada da revista TIME, 
numa edição em que esta analisa uma 
tentativa de distribuição de terra no 
Sul do Vietnã). 

João P. Duarte 
Rio Grande do Sul 

Jorge Amado e o Nobel 

Lendo a carta de Mauro Pamplona 
- J. Amado, cansado de glória - tive 
vontade de também escrever alguma 
coisa sobre o referido autor. ( . . . ) . 

É cansativo dizer - porque mui-
tos já disseram — J. Amado, se tem 
algum valor, é pelas suas primeiras 
obras: Mar Morto, Capitães de Areia, 
Jubiatá, não mais do que isso. Daí 
para fora, foi um afundar-se no mer-
cenarismo, em busca de glória e di-
nheiro. Está aí toda a sua literatura 
de encomenda, e de concessões inter-
mináveis ao mau gosto. ( . . . ) . Um 
J.M. Vasconcelos, pretensamente de 
esquerda ( . . . ) 

J. Amado é um intelectual deso-
nesto, que só trouxe danos ao nosso 
desenvolvimento cultural e político. 
Andou vendo "cavaleiros da esperan-
ça" onde não havia nem esperança, 
( . . . ) O "culto à personalidade" foi, 
e é, um dos erros mais perniciosos em 
que incorreram os socialistas do mun-
do^inteiro ( . . . ) Depois do fatídico 
discurso do fanfarrão, o camponês 
imbecil — Kruschev - denunciando 
os crimes do Socialismo na época de 
Stalin, J. Amado também saiu a pú-
blico, arrancando-se os cabelos, pou-
sando de inocente útil, que não sabia 
de nada, "também fora ludibriado". 
Mas incontinente, parou de fazer o 
"realismo socialista' para entrar de 
sola, sem máscara, no realismo finan-
ceiro, quer dizer, fazer literatura ao 
gosto e desejo de quem pagasse mais. 
E até hoje não parou, culminando 
com o último, "Teresa Cansada". Li-
vro volumoso ( . . . ) vendido ao pre-
ço de 30 cruzeiros com o autor auto-
grafando quase que simultaneamente, 
em vários lugares, forçando o consu-
mo do livro, como se estivesse ven-
dendo margarina ou fundo de investi-
mento. t . . . ) 

Infelizmente, graças à capacidade 
do próprio de introduzir-se nos meios 
liberais e de esquerda no exterior, J. 
Amado é o escritor brasileiro mais 
vertido para línguas estrangeiras. Po-
rém, desgraça maior nos poderá acon-
tecer: é a de tornar-se ele o nosso pri-
meiro "Premio Nobel". E, como an-
dam as coisas, só Deus nos poderá li-
vrar desta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

» 
Acabando neste momento de ler a 

carta do CeL Plinio Rolim de Moura, 
uero aproveitar o ensejo para aplau-
do, e fazer minhas as suas palavras 

de horror e protesto contra os crimi-
nosos de guerra norte-americanos. 

Paulo Matias 
São Paulo 

A in f lação de 19 X 
( . . . ) no último número (OPI-

NIÃO n.o 10, 8 a 15 de janeiro), en-
contrei um artigo sob o título A 
GOELA DA INFLAÇÃO, que põe 
brilhantemente a nu os "podres" da-
quela política. Tomo a liberdade de 
acrescentar uma informação relativa 
ao assunto, e que escapou do articu-
lista. O ESTADO DE SÃO PAULO, 
grande defensor da mesma política, e 
por isso insuspeito, estampa na sua 
edição de 20 de dezembro, os dados 
relativos ao aumento do custo de vida 
em 1972 até novembro. Foi ele em 
São Paulo, de 17,14%. Assim até o 
fim do ano teríamos um mínimo em 
torno de 19%, porcentagem esta bem 

acima dos 14% assinalados pela fala 
presidencial, e que o articulista aceita 
sem maior dúvida. Lembro que os da-
dos apresentados pelo O BSTADO 
DE SÃO PAULO são os calculados 
pelo Instituto de Pesquisas Econômi-
o*s da Universidade de São Paulo, du-
plamente insuspeito no caso, pois tra-
ta-se de órgãos oficial da maior idonei-
dade e responsabilidade. E que além 
disso, é de onde partiu o sr. Ministro 
da Fazenda, Prof. Delfim Neto, o 
qual tem aí seus principais colegas e 
amigos até hoje. ( . . . ) 

Jonas Teixeira 
São Paulo 

Todos podem 
Baleeiro não 

( . . . ) 1. Vi que um leitor recla-
mou e a redação respondeu simples-
mente que a matéria está sendo com-
posta em corpo 8 da IBM. A resposta 
não o satisfaz. Pelo que vejo, não sou 
o único a reclamar do tamanho da 
composição. Acredito que, em tei-
mando com essa letrinha, dificilmen-
te ó jornal vai atingir o grande públi-
co; ( . . . ) 

2. O Ministro Alionw Baleeiro, 
do STF, agora vem a público dizer 
que os juízes não podem julgar com 
liberdade e que são obrigados a de-
fender leis opressivas. É claro que é 
um gesto bonito e corajoso do Minis-
tro, inclusive quando clama pela revo-
gação do AI-5. Devemos aplaudi-lo e 
aqui vão os meus'aplausos. Mas, re-
fresquemos um pouco a memória. 
Quando se promulgou o AI-5, o sr. 
Aliomar Baleeiro, em Brasília, saiu a 
campo defendendo-o. Talvez por in-
teresse pessoal. Toda a vida parlamen-
tar do sr. Baleeiro está marcada pelas 
célebres campanhas derrotistas da 
ex-UDN que, durante 20 anos, criou 
um estado de espírito-alarmante e 
que afetou inclusive os militares. No 
bojo desse estado de espírito e dessas 
campanhas é que se ^erou o AI-5. O 
Brasil estava sempre a beira do abis-
mo, a maioria absoluta na eleição de 
Vargas, a carta Brandi, e tantas outras 
teses falsas. Diz ele agora que o AI-5 
era necessário em 1968, mas que não 
é mais. Quer dizer: para punir tanta 
gente sem culpa formada era bom, 
não feria os direitos da pessoa huma-
na. Tolher os juízes, sim, fere. São 
dois pesos e duas medidas. Todos os 
brasileiros podem condenar o AI-5, 
menos os bacharéis da ex-UDN. Fal-
ta-lhes moral para isso. Friso bem: de-
vemos aplaudir as declarações do Mi-
nistro do STF. São palavras talvez de 
uma madalena arrependida. 

3. Aproveitando o Natal, Flávio 
Cavalcanti vem pregando a fraternida-
de. Ora, ele quer a fraternidade dos 
homens desiguais. Para haver fraterni-
dade é necessário antes de tudo extin-
güir a injustiça social E ele nada faz 
para isso. Como pode o banqueiro 
confraternizar com o "capiau" da ro-
ça, o açambarcador com os consumi-
dores? Seria exigir que Deus confra-
ternizasse com o Diabo e que extin-
güisse o inferno. Essa campanha do 
Flávio não passa de mais uma grossa 
demagogia. Para se compreender isso, 
basta atentar para a tabela de renda 
de classes publicada pelo "Opinião". 
Por aí se ve que não há possibilidade, 
nem condições, de confraternizar a 
humanidade, nem haver amor. 

Antonio Saraiva 
Itajubá, MG zxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXVUTSRQPONMLIHGEDCBA

Pe tro brás  
e  i n g l ê s  
A equipe desse jornal poderia fa-

zer uma pesquisa sobre o concurso 
para engenheiro que a Petrobrás pro-
move anualmente , daí abordar alguns 
defeitos que por ventura surgem nes-
te concurso. 

O fato é o seguinte: nós, engenhei-
ros nordestinos recém-formados não 
recebemos nenhuma instrução sobre 
o concurso, nem tampouco o seu pro-
grama. De modo que, no concurso 
anteriormente realizado (novem-
bro/1972), inesperadamente caiu a 
língua inglesa. 

Por outro lado, tenho informa-
que os engenheiros sulistas rece-

jram instruções necessárias e inclusi-
ve o programa. 

Alberto O. de Amorim 
Eng. Químico 
Caruaru, PE 
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Vagas: a escassez dissimulada 
Nos vestibulares 

unificados 
realizados na 

semana passada 
ressurgiu o 

problema da falta 
de vagas. 

VzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
igiados por dois mil fiscais, re-
clamando do calor e um pouco 

assustados com os avisos sobre o tem-
po de prova, transmitidos pelos mes-
mos alto-falantes que anunciam as es-
calações de times de futebol, dois ter-
ços dos 52 mil jovens cariocas que 
este ano disputaram um lugar nas 
Universidades do Grande Rio, ocupa-
ram as arquibancadas do Maracanã 
durante toda a semana passada. O pe-
queno festival de seis provas, tradicio-
nalmente realizado nas primeiras se-
manas de cada ano, desta vez teve 
uma nota diferente: o número de va-
gas gloriosamente anunciado como 
um recorde, aproximou-se de 19 mil. 
Ou seja, da antiga guerra do vestibu-
lar-arrocho, o Rio teria assistido a 
uma "ação entre amigos", com me-
nos de três candidatos para cada vaga. 

Nos outros estados, contou-se far-
tura semelhante. Transformando os 
exames de 73 num gigantesco ensaio 
para o Vestibular Ünico, o Ministério 
da Educação e Cultura incentivou a 
realização do maior número possível 
de provas simultâneas. Ainda na se-
mana passada, o Pará, viu sete mil 
candidatos disputarem os 2.700 luga-
res oferecidos; em Minas, 18 mil jovens 

concorreram a pouco mais de três mil 
vagas; e em São Paulo, onde os vesti-
bulares ainda não estão completa-
mente unificados, 40 mil estudantes 
candidataram-se a dez mil vagas. Hou-
ve exames em outros doze estados. 
Sempre com um número abundante 
de lugares disponíveis. 

Levando em conta os dados divul-
gados pelo MEC, os estudantes nunca 
tiveram tanta facilidade para ingressar 
na Universidade. A unificação dos 
exames, segundo os pronunciamentos 
oficiais, é um sucesso absoluto. Para o 
presidente da Comissão Nacional de 
Vestibular Unificado (Convesu), Prof. 
Carlos Alberto Serpa de Oliveira, esse 
é o primeiro passo no caminho da de-
mocratização definitiva do ensino su-
perior. Arauto dos novos tempos, o 
presidente da Convesu acena com mé-
todos sofisticados para aferir os co-
nhecimentos adquiridos pelos estu-
dantes no curso secundário" e anun-
cia um aumento substancial de vagas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A nova f i losof ia 

Na verdade, antes da mecânica 
complexa dos vestibulares, o que está 
mudando é a filosofia oficial em rela-
ção ao problema. Até as provas de 
71, os exames eram eliminatórios, 
aprovando ou não os candidatos a um 
lu^ar nas faculdades. Ocorria que o 
numero de aprovados quase sempre 
era maior que as vagas disponíveis; e 
surgiu então a figura incômoda do ex-
cedente nos pátios do MEC ou na 
porta da diretoria de escolas do inte-
rior. Diante das pressões (muitas ve-
zes a Justiça mandava matricular os 
excedentes), tratou-se de mascarar o 

Ê
roblema das vagas por um simples 
• ecreto-Lei, que transformou o vesti-

bular em exame classificatório, elimi-
nando legalmente os aprovados sem 
lugar. 

Mas as vagas não são abundantes? 
Aqui, outro artifício resolve formal-
mente dificuldades nunca reconheci-
das. A unificação dos exames trans-
formou-se na saída para alterar a dis-
tribuição dos candidatos por curso ou 
carreira, numa hábil tentativa para 
destruir velhos registros sobre guerras 
quase fanáticas por um lugar nas es-
colas melhor conceituadas. 

Tome-se o caso das escolas de Me-
dicina do Rio. A primeira tentativa 
de unificação surgiu em 72, quando 
as escolas oficiais foram praticamente 
obrigadas a aderir. As escolas particu-
lares só entraram este ano, quando fi-
cou claro não haver mais interesse em 
fazer um vestibular classificatório (es-
tá morrendo a indústria da segunda 
época, que garantia uma boa receita 
com taxas de inscrição). No ano pas-
sado, a proporção de candidatos para 
os cursos de Medicina no Grande Rio 
era de 7,6 para cada vaga. Ou seja, 
havia 10.048 inscritos para 1.311 lu-
gares. 

A busca por qualquer vaga 

Este ano, sem ter sido criada se-
quer uma vaga nessa área, o MEC 
anunciou vitoriosamente uma sensí-
vel redução das proporções, com 5,75 
candidatos para cada vaga. A "mági-
ca" aplicada foi bem simples. Alem 
de oferecer um caderno de profis-
sões aos inscritos, mostrando as des-
lumbrantes oportunidades de outras 
carreiras, o Ministério realizou as ins-
crições para o vestibular em setem-
bro, quando muitos alunos de cursi-

nho ainda tinham dúvidas sobre suas 
possibilidades de classificação em Me-
dicina. Preocupados em não perder o 
ano e induzidos pelos cursinhos parti-
culares (que estão muito interessados 
em aprovar o maior número possível 
de alunos, não importando a carreira 
seguida), muitos vestibulandos acaba-
ram optando por outra carreira, esco-
lhida entre as menos procuradas. 

Mas se os planos de divulgação 
oficiais funcionaram com perfeição 
no Grande Rio, sem resolver efetiva-
mente o problema das vagas, não se 
pode cantar vitórias em outros esta-
dos. Em São Paulo, por exemplo, 
7.856 candidatos disputaram 470 va-
gas nos cursos de Medicina, numa 
proporção de 16,7 alunos para cada 
lugar disponível. Na Universidade Fe-
deral da Bahia, a mesma carreira foi 
escolhida por 2.290 candidatos. Co-
mo as vagas eram apenas 120, a pro-
porção subiu para 19/1. E mesmo em 
Brasília, onde os exames já estão 
completamente unificados, sem dis-
tinção de curso nos exames de ingres-
so, havia 7.703 candidatos disputan-
do 751 lugares. Na cidade de renda 
per capita mais alta do país, cada ins-
crito deve disputar seu direito de es-
tudar na Universidade Federal com 
outros dez "adversários". E no Rio 
Grande do Sul, há inclusive a decisão 
de reduzir o número de vagas para o 
curso de Medicina, já a partir do pró-
ximo ano, por falta de recursos. 

Vivendo um período crônico de 
falta de verbas, a Universidade parece-
muito distante de tornar-se democrá-
tica, como informam os funcionários 
do MEC. A realidade, ainda não com-
pletamente escamoteada, diz que só 
podem cursá-la aqueles que consegui-
rem se classificar dentro do escasso 
número de vagas existentes. zxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXVUTSRQPONMLIHGEDCBA

Mo rte s  
n o  R e c i f e  

Os órgãos de segurança do Recife 
d i s t ribu iram um comu nicado 

oficial à imprensa, na última quarta-
feira, informando que no dia o de ja-
neiro "após cerrado tiroteio, foram 
encontrados", numzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aparelho localiza-
do no município de Paulista, cidade 
que integra o Grande Recife, "alguns 
terroristas mortos e outros gravemen-
te feridos. Estes, não resistindo aos 
ferimentos vieram a falecer. Dois mili-
tantes terroristas conseguiram fu^ir". 

Precisando depois em seis o nume-
ro de mortos, as autoridades deram a 
conhecer seus nomes: Eudaldo Go-
mes da Silva ("José", "Zacarias"), ba-
nido; Pauline Reichstul ("Silvana**), 
estrangeira; José Manuel da Silva 
("Corino"); Jarbas Pereira Marques 
("Sergio**). A morte do sexto homem 
— Evaldo Luis Ferreira de Sousa -
ocorreu na tarde do dia 9 quando 
uma das equipes dos órgãos de segu-
rança — segundo a informação - per-
cebeu sua presença nas proximidades 
de um sítio no município Paulista: 
"Reagindo à voz de prisão, disparou 
contra a equipe, travando-se, então, 
um tiroteio. O terrorista Evaldo mor-
reu no local**. Ainda segundo as auto-
ridades um dos mortos, José Manuel 
da Silva, "Cirino", foi quem condu-
ziu os agentes de segurança ao local 
onde estaria se realizando um Con-
gresso Nacional da organização Van-
guarda Popular Revolucionária 
(VPR). "Cirino** - diz a nota - mor-
reu na porta de entrada do aparelho 
"no momento em que se travou o ti-
roteio entre os terroristas e as equipes 
de segurança interna". O comunicado 
revela também que Pauline Reichstul 
colaborava "ativamente na campanha 
de difamação do Brasil no exterior**. 

A SEMANA 

Boatos, euforia 
e f e i ras - l ivres 

O recesso da Câmara e do Senado 

geralmente cria um clima favorá-
vel a intrigas e boatos. Para que as 
notícias espalhadas nos jornais te-
nham um mínimo de credibilidade os 
personagens são cuidadosamente es-
colhidos. A renúncia de Flávio Marcí-
lio à presidência da Câmara, anuncia-
da pelo O Estado de São Paulo há 
duas semanas, parecia, em princípio, 
plausível. Na ausência de Médici e 
Rademaker - que viajariam juntos 
para Portugal em maio - Marcílio, se-
gundo chegou a divulgar o jornal pau-
lista, "não teria condições para assu-
mir a presidência da República** co-
mo prevê a Constituição. 

A indicação do deputado cearense 
correria perigo porque seu passado 
petebista e sua gestão na presidência 
do IAPETEC durante o governo de 
João Goulart o comprometiam irre-
mediavelmente. Até ser escolhido pe-
lo presidente da República para presi-
dir a Câmara, a partir de 15 de mar-
ço, Flávio Portela Marcílio era consi-
derado por quase todos os seus cole-
gas da Arena como um eficiente e 
ajuizado político governista que diri-
gia a Comissão de Relações Exterio-
res da Câmara e presidia a seção brasi-
leira da União Interparlamentar, onde 
ganhou maior notoriedade. Depois de 
sua escolha as coisas mudaram e não 
demoraram a aparecer comentários 
sobre sua renúncia. 

A noticia da renúncia foi pronta-
mente desmentida pelo senador Felin-
to Muller e pelo próprio Marcílio que 
apressou-se a informar que o vice-pre-
sidente não viajaria para Portugal as-
sumindo normalmente a presidência 
na ausência de Médici. 

Desfeita a intriga restou apenas a 
certeza de que Marcílio tem muitos 
inimigos dentro da Arena, tanto em 
Brasília como no Ceará, que ficaram 
insatisfeitos com sua escolha. Entre 
eles, Etelvino Lins, ex-pessedista e ve-
terano político de Pernambuco, foi 
incluído na lista submetida ao presi-
dente Médici, sendo o favorito dos 
deputados arenistas. Frustrado com a 
preterição, Etelvino procurou alguns 
jornalistas em Brasília pedindo a pu-
blicação de notas (onde evidentemen-

te seu nome não deveria aparecer) 
que desmascarassem Marcílio lem-
brando seus antecedentes janguistas. 
Ninguém concordou com a proposta. 
Etelvino viajou imediatamente para o 
Rio onde encontrou ouvintes mais 
atentos à mensagem. Herbert Levy e 
Célio Borja, ex-udenistas e revolucio-
nários de primeira hora, também in-
cluídos na lista, certamente não gos-
taram da indicação de um ex-petebis-
ta. 

No Ceará o maior inimigo de Mar-
cílio é o governador Cesar Cais, vir-
tual candidato ao Senado em 1974 
que desde já quer se livrar da possível 
concorrência do presidente da Câma-
ra. Cais é adversario político o sena-
dor Virgílio Távora, concunhado de 
Marcílio (ambos casaram com duas fi-
lhas do patriarca Moraes Correia) e o 
melhor piigo do candidato (já no-
meado) à presidência da Câmara. 

Os trunfos usados pelos inimigos 
de Marcílio se mostraram ineficazes. 
Repetiu-se o caso do senador piauien-
se, Petronio Portela, por sinal pri-
mo-irmão de Marcílio. Portela chegou 
a ocupar a rádio de Teresina no dia 
31 de março de 1964 e, como gover-
nador do Estado, solidarizou-se mm 
João Goulart. Mesmo assim foi indi-
cado pelo presidente Médici para pre-
sidir o Senado no ano passado e este 
ano vai liderar a Arena. 

Os boatos não conseguiram enfra-
quecer a Arena nem esconder a pe-
quena crise por que passa o MDB. A 
Carta de Campinas assinada por 31 
prefeitos paulistas do MDB eleitos no 
dia 15 de novembro recebeu críticas 
ferozes de alguns líderes do partido. 
Liderados pelo atual prefeito de Cam-
pinas, Orestes Quércia, os prefeitos 
paulistas defenderam uma "ação 
pragmática** para o partido conside-
rando a "Revolução irreversível** e 
constatando que atualmente só se po-
de fazer "oposição dentro da Revolu-
ção". A Carta foi classificada como 
ato ostensivo de adesismo, apesar dos 
protestos de Orestes Quércia. O depu-
tado Tales Ramalho, secretário-geral 
do MDB, chamou a Carta de "um do-
cumento de concessão, adesão e prag-
matismo, que se choca com o progra-

Educação reuniu seus principais asses-
sores em Brasília para fazer um balan-
ço das atividades do Ministério em 
1972. Mais tarde, falando aos jorna-
listas, revelou com indisfarçável orgu-
lho que no ano passado "apenas** 10 
estudantes haviam sido punidos com 
base no decreto 477, sendo que desse 
total oito por subversão ("planejavam 
a derrubada do regime pela violên-
cia") e dois por indisciplina (um estu-
dante que agrediu um professor e ou-
tro que usou o irmão - um professor 
- para fazer uma prova de Matemáti-
ca). Sobre uma possível extinção do 
decreto 477, que proíbe qualquer 
manifestação política dos estudantes, 
o ministro não falou nada. 

Mesmo sem mencionar explicita-
mente no balanço que realizou o pro-
blema da cobrança de anuidades nas 
escolas superiores públicas voltou a 
ser cogitado nestas primeiras semanas 
do ano. O plano vem sendo minucio-
samente preparado pelo Ministério da 
Educação apesar do Brasil haver assi-
nado em 16 de dezembro de 1966 o 
Pacto Internacional dos Direitos do 
Homem que determina em seu capí-
tulo sobre Direitos Econômicos, So-
ciais e Culturais, art. 13 "a instaura-
ção progressiva da gratuidade no ensi-
no médio e ensino superior**. 

O general e as feiras 

Os feirantes de São Paulo nunca 
pensaram que encontrariam um gene-
ral como defensor ardoroso de suas 
reivindicações. Na semana passada o 
comandante do II Exército, general 
Humberto de Sousa Melo, enviou um 
ofício ao prefeito Figueiredo Ferraz 
endossando os protestos do Sindicato 
dos Feirantes contra o decreto 9.662 
que prevê o remanejamento das feiras 
livres. No ofício o general Sousa Melo 
pede um reexame da media e um am-
plo debate com representantes dos 
sindicatos e da Federação e Centro 
do Comércio. 

A resposta do prefeito foi imedia-
ta. Figueiredo Ferraz depcou claro, 
em primeiro lugar, que a Prefeitura 
"jamais cogitou de extinguir ou dimi-
nuir o número de feiras livres em São 
Paulo". Prometeu ainda responder 
"item por item as ponderações que 
os feirantes fizeram ao II Exército**. 
O decreto na verdade foi assinado há 
um ano e meio mas os feirantes ale-
gam que a limitação de 54 barracas 
por feira pode trazer graves prejuí-
zos. 

ma do partido**. O deputado gaúcho, 
Aldo Fagundes, ficou mais aborreci-
do com as críticas dos prefeitos ao 
"revanchismo e pessimismo do 
MDB". 

Menos preocupados com proble-
mas políticos 700 prefeitos de Minas 
participaram em Belo Horizonte de 
um seminário promovido pelo Insti-
tuto Brasileiro de Administração Mu-
nicipal (IBAM). Uma das questões de-
batidas: "Nesta Prefeitura existem 
muitos trabalhadores diaristas e gran-
de parte deles são mentecaptos e tra-
balham mais por humanidade dos 
prefeitos para que eles (mentecaptos) 
não se tornem pedintes de esmolas. 
Pergunto: a Prefeitura é obrigada a 
pagar salário mínimo para os mente-
captos? ** Questões como essa, feita 
por Geraldo Luz de Castro, prefeito 
eleito de Santo Antonio do Monte, 
dominaram o seminário, para decep-

ção dos técnicos da IBAM que espera-
vam debater problemas administrati-
vos mais importantes do que demis-
sões de funcionários ou pequenos 
problemas funcionais. 

As mãos l impas 

Enquanto os partidos encontram 
sérias dificuldades para recrutar no-
vos adeptos, sofrendo os prejuízos da 
falta de aberturas políticas, o minis-
tro Jarbas Passarinho fazia declara-
ções pacifistas ao paraninfar uma tur-
ma de 126 formandos da Universida-
de Federal de Mato Grosso. Passari-
nho, ex-coronel e ex-governador do 
Pará, não se arrepende de ter abando-
nado a farda e ingressado na vida po-
lítica vangloriando-se por não ter as 
mãos manchadas de sangue por ne-
nhum ato de violência". 

Na mesma semana o ministro da 
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O candidato que 
veio da algibeira 
Como se descobriu um 

presidente para a 
Câmara de São Paulo. 

MzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
udaram os homens ou mudou 
o sistema? Os homens conti-

nuam os mesmos, desde há quatro 
anos. O sistema também não foi alte-
rado, substancialmente. Por via das 
dúvidas, os homens que encaminham 
o mecanismo de composição da futu-
ra mesa da Câmara municipal de São 
Paulo foram se avistar com o homem 
do Sistema, vinte dias antes das elei-
ções. 

Quando todos pensavam que, este 
ano, seria perfeitamente dispensável o 
habitual encontro com o general cm 
comando no 2.° Exército, dois verea-
dores visitaram o general Humberto 
de Souza Melo, no meio da semana 
passada. A razão da visita foi apresen-
tada com a desculpa de sempre: "me-
ramente protocolar, para agradecer os 
votos de Boas Festas". Mas não foi 
bem isso. Na recepção do QG eles co-
locaram na ficha: Samir Achoa, do 
MDB, vice-presidente da Câmara e 
Naylor de Oliveira, da ARI NA, 1.° 
secretário. 

Os dois vereadores teriam infor-
mado, então, que a questão da mesa 
da Câmara está resolvida: o presiden-
te., será mesmo o vereador João Brasil 
Vita. Advogado, elegante, alto, bem 
falante, Vita tornou-se candidato e 
presidente da Câmara Municipal antes 
mesmo da realização das eleições mu-
nicipais de 15 de novembro, por obia 
e graça do governador Laudo Natcl e 
pelas mãos do secretário da justiça, 
Osvaldo Miller da Silva. E ganhou. 
Contra a sonhada independência da 
Câmara municipal cm relação à pre-
feitura. prevaleceu a força do gover-
nador do Istado, que nada tem a ver 
com a Câmara. Este foi o raciocínio 
usado pelos vereadores encarregados 
das negociações da mesa: o cargo dc 
presidente da Câmara c política pura. 
T o prefeito Figueredo Ferraz é um 
administrador confesso, que nem se 
meteu em política, preferindo não se 
filiar a ARI NA de cuja presidência, 
em São Paulo, recebeu muitos convi-
tes. Então, cabe ao governador, indi-
car o presidente da Câmara e clcgc-lo. 

Contudo, há muito que a Câmara 
municipal não faz mais política, ca-
bendo-lhe a mesma função - cm es-
cala menor - atribuída a Camara Fe-

deral: cuidar dc leis enviadas pelo. 
Executivo, aprovar sem muita discus-
são por decurso de prazo, como exige 
a Constituição, ou aprovar com pou-
ca discussão e sem nenhuma emenda. 
Assim foi com o projeto mais impor-
tante para a vida da cidade: a recente 
lei do zoneamento urbano. Numa Câ-
mara que tem trezentos funcionários, 
um prédio dc arquitetura bonita, par-
cialmente ocupado pelo MOBRAL, 
pelas sedes dos dois partidos, pela Se-
cretaria de Turismo e pelo Tribunal 
de Contas do Município, os vereado-
res iam a tribuna, ou disputavam os 
dois microfones de apartes - um para 
cada partido — esbravejando durante 
quinze dias, sem apresentar sugestões 
concretas. Muitos se reelegeram assim 
e a maior parte vai votar em João 
Brasil Vita, que terá, a partir de mar-
ço, três salas exclusivas, secretarias, a 
amizade do prefeito, c a garantia de 
se eleger deputado cm 1974. 

De nada adiantou o desejo de re-
eleição do atual presidente, o verea-
dor Carlos Eduardo Sampaio Dória, 
de 28 anos, reeleito com expressiva 
votação por ter sido um "ótimo presi-
dente". Todos protestaram quando 
os jornais publicaram os entendimen-
tos do governador para que João Bra-
sil Vita fosse o presidente. Agora re-
vela-se que os protestos eram desne-
cessários ou tardios: havia um proto-
colo, um documento assinado e fir-
mado no início do ano passado, pelo 
qual se reeleito, o vereador João Bra-
sil seria o presidente da Câmara no 
próximo período legislativo. Dória as-
sinou o documento proposto pelo go-
vernador Natel. 

"Agora é um problema único e 
exclusivo da ARENA. Cabe a ela de-
cidir sobre seus destinos e os destinos 
da Câmara onde ela tem 14 vereado-
res e o MDB só sete", diz um verea-
dor. A maioria arenista se reúne no 
início desta semana, na sede do dire-
tório regional para confirmar seu can-
didato, Brasil Vita, que já tem oito 
votos garantidos. O único rebelde, 
agora, parece ser o vereador Vicente 
de Almeida, do esquema do ex-prefei-
to I aria Lima, que andou gritando 
"independência ou morte" cm algu-
mas sessões da Câmara. Ninguém tem 
dúvidas dc que seja Vita o indicado. 
Quanto a Dória, que tem ambições de 
subir na vida política, ele sabe que 
não convém hostilizar ninguém na 
área do Executivo. (Dòv Campos). 

Não há mais 
rock nas bancas 

ArevistazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Rolling Stone brasileira, 
j>orta-voz da chamada "cultura 

do rock" fechou, após 36 números c 
pouco mais dc um ano dc duração. 
Morreu vendendo 15.000 exemplares, 
segundo seu Editor Luis Carlos Ma-
ciel. 

Num depoimento para Antonio 
José Mendes, de OPINIÃO, Luis Car-
los Maciel diz que "a transação do 
rock é culturalmente revolucionária, 
mas é completamente ligada à estru-
tura capitalista americana, f impossí-
vel fazer alguma coisa pela cultura do 
rock sem sujar as mãos". E dá sua 
versão *r>brc o fechamento do Rollinyr 
Stone: 

i ut procurado em agosto de 
1971, quando estava no O Pasquim 
por Michael Killingoeek (o Mick), in-
glês. Theodorc George e Steve Banks, 
americanos, que me disseram haver 
conseguido a concessão da Rolling 
Stone americana para explorar o no-
me ila revista no Brasil. I stavam t a 
ilos radicados aqui, Mick era enge-
nheiro. tinha um cargo público e to-
dos estavam querendo tentar o jorna-
lismo, que nunca tinham feito antes. 
I uiularam .».na firma própria, a CA-
Ml l OPA RD PRODUÇÕES GRÁFI-
CAS (era uma mistura de camelo e 
leopardo; agora eu descobri que havia 
outros bichos no meio), e que que-
riam que eu fizesse a revista. I u esta-
va duro, a revista Flor Jo Mal. que eu 
havia tentado, não tinha dado certo e 
eu resolvi aceitar a oferta. 

O número /ero da revista Ibi ea-
»íssmio, custou mais i.!e 30 -milhões e zxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXVUTSRQPONMLIHGEDCBA

Gl a d i a d o r e s  d e  m a r i o n e t e s  

vlc.> qüiiiauí que eu fizesse melhor 
ainda. Mas quando o jornal começou 
realmente, a conversa já era outra. 
Teriam gasto todo o dinheiro em ne-
gociações em São Paulo c no número 
zero; portanto o jornal já começou 
em regime de sacrifício. Mas haviam 
mil promessas, mil perspectivas, a pu-
blicidade, o material da Rolling 
Stone americana c, principalmente, 
muita conversa sobre paz c amor, cul-
tura do rock, etc. Mas a coisa, na re-
dação funcionava mesmo era na base 
do vale. O pagamento estava sempre 
atrasado. 

Procurei-os e exigi receber meus 
atrasados c fui informado de que o 
jornal estava fechado para que fosse 
aberto uni outro, mais comercial, 
com a colaboração de diversas fábri-
cas ile discos. Sei também que eles 
estão com mais de 200 milhões, gra-
ças a investimentos feitos com dinhei-
ro do Rolling Stone. Soube também 
que embora a conta do banco que 
eles geralmente usam esteja a zero, es-
tão com 15 milhões em outro banco. 
Quando pedi para ver os livros, não 
quiseram mostrar. 

Tudo indica que o Rolling Stone 
foi apenas um passo na escalada dos 
gringos, que visam outras jogadas 
maiores. O lamentável é que tenha-
mos sido enganados tanto tempo por 
pessoas que usavam cabelos compri-
dos como o nosso. Agiram como os 
antigos ingleses, que vinham aqui pa-
ra nos explorar. I oi uma ironia do 
destruo, que a cultura do rock tivesse 
que se expandir no Brasil atra vós des-
tes ilois caras". 

As primeiras semanas de 1973 
(que não seja um presságio, mas um 
mau passo apenas. .. ) foram férteis 
em comentários irresponsáveis. O fu-
turo presidente do Senado, Filinto 
Muller, por exemplo, virou (meu 
Deus!) cientista politico. Decreta a 
morte de formas de organização poli-
tica com a mesma desenvoltura com 
que no passado decretava prisões. 
Tanto se tem falado contra a hipótese 
do "revanchismo" que até o MDB, 
às vezes, parece ser fustigado pelos 
guardiões do futuro contra o risco de 
uma "volta ao passado". E os mes-
mos que assim se manifestam, ciosos 
de um presente politico mais que dis-
cutível (há gosto para tudo), não per-
cebem que estão chafurdados no pas-
sado, que têm os olhos voltados para 
trás e não são capazes, sequer, de en-
tender algumas transformações que 
eles próprios (ou melhor, a "Revolu-
ção') provocaram 

O Brasil do milagre é apresentado 
como uma sociedade dinâmica, enér-
gica e construtora do futuro. E o Bra-
sil dos índices e das médias per capi-
ta. Não vou protestar, uma vez mais. 
dizendo que o crescimento do P I B. 
não enche a barriga de pobre. Isso c 
certo, embora, como qualquer afir-
mação genérica, é uma meia verdade. 
O famoso crescimento transforma 
parcialmente a sociedade. Uma trans-
formação em si mesmo não é boa, 
nem má. Depende do rumo que a ela 
se imprima. E é aí que a questão das 
escolhas, ou seja, da politica, começa 
a colocar-se. 

Liberdade x PIB 

Concedendo (só para facilitar o 
argumento) que o Brasil é um pais 
em transformação econômica e so-
cial, a primeira preocupação dos que 
tém responsabilidade politica (à direi-
ta e à esquerda, no centro ou onde 
estiverem) deveria ser: como colocar 
a vida politica (tudo: partidos, regi-
mes, formas de participação, ideolo-
gias) em compasso com uma socieda-
de que se transforma. Eu não pediria 
ao Senador Müller ou ao candidato 
Mar cílio que pensassem demasiado 
no tema. A ingenuidade não pode ir 
ao ponto de pedir tanto. A memória 
dos anos idos dificulta pedir a alguns 
dos todo-poderosos senhores da Re-
pública dos Atos que exibam senti-
mentos democráticos. Mas, ao menos, 
fX)deriam ser reacionários ou conser-
vadores mais "modernos". Não se-
riam. por isso, a meus olhos, melho-
res. Mas julgados pelo metro das res-
ponsabilidades que querem exercer 
na Nação estariam pelo menos à altu-
ra do P.I.B. 

Não é isso o que se vê. As declara-
ções e os atos dos setores da "classe 
politica" que se dispõem a ser o escu-
do civil do governo ressabem ao pas-
sado. 

Para começar, formulam opções 
falaciosas c. ainda mais. fazem a pior 
escolha. Entre o autoritarismo "efi-
caz" e a democracia "morosa", são 
partidários do quanto mais rápido 
melhor. Entre a politica "sem princí-
pios" e a tecnocracia "neutra", mas 
"racional", são conversos da aplica-
ção da ciência à "engenharia políti-
ca". 

As últimas declarações feitas so-
bre o "fim do liberalismo " são exem-
plos disso. Procura-se dar a impressão 
de que a supressão das liberdades, 
(. . .), o conformismo, são moder-
nos. porque eficazes. Fazem o P.I.B. 
crescer. E lá vêm "análises" e "exem-
plos" escolhidos a dedo no vazio de 
imaginações enfermiças: o Congresso 
tem força, nos Estados Unidos. só na 
pena delirante dos jornalistas. 1 
França, gaullista, c centralizadora e 
autoritária etc. 

Antes dc mais nada. cm matéria 
política, ou seja. no terreno das esco-
lhas, é preciso colocar a questão: e 
se dc Jato fosse assim, c isso o que 
queremos' Mas não c preciso ir tão 
longe e forçar os representantes do 
partido da ordem junto à "classe p > 
lítica" a contorcer-sc cm vãs filoso-
fias. O problema inicial, mais direto, 
é que não é assim. 

I amos ao essencial a civilização 
industrial e as sociedades de massa 
puseram cm xeque, de fato. as antigas 
formas dc participação e controle po-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fernando Henrique Cardoso 

Dando estocadas em 
fantasmas secundários 

os servidores do 
regime escamoteiam o 

debate político. 

lítico. As manifestações de rua, por 
exemplo, os meetings (sem deixar de 
existir e ter funções políticas), per-
dem passo diante das televisões. O 
Presidente dos Estados Unidos meté-
se em sangrentas aventuras guerrei-
ras, que parte considerável do Con-
gresso e do povo americano conside-
ram, a justo titulo como imorais. E a 
repressão policial não è exclusiva do 
Brasil: a guerra da Argélia não perten-
ce a um passado tão longínquo que 
permita esquecer que a França da "li-
berté, igualité et fraternité" sujou 
suas mãos com o sangue arrancado de 
corpos amarrados entre quatro pare-
des. 

Daí a optar pela barbárie em 
nome do "desenvolvimento " e pensar 
que o crescimento econômico e o 
progresso técnico requerem banditis-
mo, guerra, (. . .), apatia etc., vai 
um passo não só muito grande, mas 
mágico. 

Esta era a visão da história que 
teve seu lado mais repugnante em Hi-
tler, seu lado fanfarrão, e nem por 
isto menos lastimável, com Mussolini 
e seu lado de degradação burocráti-
co-totalitário com o Stalin de certos 
períodos. 

Entretanto, a força da civilização 
industrial contemporânea mede-se 
não por estas mazelas mas pelo esfor-
ço que os dirigentes políticos e os po-
vos mais desenvolvidos fazem para 
enfrentar o desafio e eregir formas de 
participação nas decisões e de contro-
le político. 

A última campanha eleitoral na 
Alemanha (que iulgou o degelo Les-
te-Oeste), por exemplo, com TV, 
consumo de massas, requisitos técni-
cos para as decisões e tudo o mais, é 
prova deste tipo de vitalidade. O pri-
meiro ministro sueco que, à mesa de 
jantar, escreve o que pensa do bom-
bardeio do Vietnã e sai colhendo assi-
naturas contra os massacres de Hanôi 
mostra, da mesma forma, pela simpli-
cidade e o exemplo de seu gesto. co-
mo se pode quebrar o burocratismo 
que as instituições querem impor e 
como há momentos em que os pro-
blemas políticos e os problemas de 
consciência se fundem. A campanha 
de McGovern nos EEUU e o escan-
teio da máquina eleitoral do Partido 
Democrático constituem outros sinais 
de vitalidade. Vitalidade de quê.* Do 
espirito de inconformismo, da cora-
gem de enfrentar de público uma si-
tuação "objetivamente" quase perdi-
da e dizer "eu não concordo ". 

Ê disso que se trata. A discussão 
em torno dos aspectos organizatô-
rio-formais da democracia e da ideo-
logia liberal escondem o verdadeiro 
problema, que é o da liberdade, e o 
da responsabilidade e o dos canais pa-
ra exercê-las. 

No caso brasileiro, a pergunta é a 
mesma: como aumentar os graus de 
liberdade e atribuir responsabilidades. 
Os lideres do governo (e. mais do que 
eles. as Forças Armadas que detêm o 
/roder). para serem "modernos" têm 
pelo menos que deslocar o debate fá-
cil e enganoso sobre o "fim do libera-
lismo" e perguntar: dadas tais e tais 
situações de fato. como fazer para 
julgá-las responsavelmente' Comd 
optar se o que ai está é bom ou mal? 
Por que? Que alternativas há? 

Se entrassem a fundo na questão 
veriam que a Burocracia (já tão fusti-
gada por Weber e. mais tarde, por 
Trotsky) é a contrapartida real da so-
ciedade industrial de massas. Ela vai 
crescer, claro. A solução não é confor-
mar-se com sua tecnificação e bradar 
que a tecnocracia é superior à demo-
cracia. Por certo, no mundo contem-
porâneo as decisões serão também ca-
da vez mais técnicas. Xinguem, em 
gozo do juízo. /H)de ser contra isso. 
Mas. quando o processo de decisões 
politicas é burocrático (ou seja. faz-se 
em gabinetes fechados através de pr<» 
cessos que caminham de repartição 
para repartição sem que se saiba 
quem. em nome do que e com que 

objetivos impulsiona a máquina do 
Estado), quando a solução imposta 
dessa forma é proposta e justificada 
como se fosse "cientificamente" a 
única possível por motivos técnicos e 
quando a rigidez do processo é tal 
que outro nome não se pode dar sé 
não o de uma autocracia, então, há 
algo de podre no reino da Dinamarca. 

Diante disso, mais vale saltar a 
etapa da dúvida do Príncipe Hamlet 
e, poupando se possível a cabeça dos 
Polônios, pedir logo aos bons amigos 
Rosencranz e Gilderstein que po-
nham a nu os males do reino. 

Seria este o verdadeiro papel -
conservador, por certo - dos leais 
servidores do Regime. Procurar no ar-
senal da imaginação política as for-
mas de, pelo menos, arremedar o que 
faz "le Géneral": do alto de sua con-
cepção unitária do poder tratou de 
cortar os galhos podres do Estado 
Francês e de outorgar, por vias plebis-
cito rias, uma Carta de Responsabili-
dades. Não para o povo apenas. Mas, 
em primeiro e principal lugar para os 
próprios funcionários do regime, per-
tencessem eles à máquina burocrática | 
ou à máquina do Estado. 

Existe margem para ações correti-
vas enérgicas. Se é certo que a ten-
dência predominante no Estado enca-
minha-se para o técnico-burocratismo 
e para a arbitragem corporativa das 
Forças Armadas, existem ainda forças 
que, de dentro da máquina politi-
co-estatal, a isso se opõem E, princi-
palmente, a "sociedade civil" - ou 
seja, a vida econômica, a vida privada, 
a ordem social - não funcionam ain-
da como peças ajustadas a um estado 
corporativo. Existe base, portanto, 
para levantar as questões politicas 
fundamentais, de liberdade, responsa-
bilidade e circulação de informações. 
Elas devem primar sobre os aspectos 
organiza tórios. O grau de autonomia 
dos prefeitos locais ou mesmo dos go-
vernadores diante dos órgãos adminis-
trativos regionais (como a SUDAM, a 
SUDENE etc.) - só para dar um 
exemplo - é algo muito menos im-
portante do que a discussão a respei-
to das políticas destes grandes órgãos, 
o controle público de suas decisões e 
os canais de informação e participa-
ção pelos quais a "sociedade civil" 
(inclusive, naturalmente, os "funcio-
nários" daqueles órgãos na sua condi- j 
ção de cidadãos) vai ligar-se à buro- í 
cracia atuante. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O model o de Est ado novo 

Os responsáveis por este pais que 
desejem estar à altura da situação de-
vem lembrar-se que os 700.000 estu-
dantes universitários de hoje serão 
amanhã parte da "massa critica" 
diante da qual o Regime terá de ha-
ver-se. A dinâmica social desencadea-
da pelo crescimento econômico gera 
uma situação politica que estará mui-
to acima, no futuro, do marasmo e 
do passadismo de "politicôlogos" 
provincianos improvisados. £ com 
vistas largas e pensamento no futuro 
que se deve tentar equacionar, desde 
já. os rumos políticos do pais. 

Portanto, os temas ai estão. Ao 
alcance do governo c de seus líderes: 
Xão cabe a quem está contra propor 
soluções para os impasses do Regime. 
Essa é a tarefa dos lideres do gover-
no. Em vez de entoar loas à "tecno-
cracia" é preciso reforçar a base téc-
nica das decisões sem pretender im-
por a falsidade de que há uma única 
solução tecnicamente viável. Princi-
palmente quando a solução diz res-
peito à forma de organização politica 
e aos modos de participação as alter-
nativas sao muitas e o critério de es-
colha desloca-se para a área do que 
vale e não apenas de como funciona. 
O governo tem postergado até hoje a 
discussão sobre o modelo politico e 
vem conformando um molde sediço 
de burocratismo autoritário. Chegou 
o momento agora, com a Sucessão 
que se aproxima, de ir além dos fatos 
e dc definir os objetivos e os valores 
Mas se essa definição continuar implí-
cita ou tiver o vôo razante das decla-
rações batidas sobre o fim do libera 
lismo. não haverá como esconder 
mais o segredo de polichinelo: o mo-
delo c o passado, e não longínquo, 
mas o dc um outro tipo de Estado 
que de novo só teve o nome. 



A Im agem  e  seus  e s pe lh o s  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Luciano Martins zxvutsrponmlihgfedcbaVUTSQPONMLJIHFEDCBA

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ntigamente havia a necessidade 
de "explicar" na Europa que 

não existiam cobras na Avenida Rio 
Branco; atualmente, é parte da tarefa 
de relações públicas da diplomacia 
brasileira explicar que não há violên-
cia policial no Brasil Andam tão con-
fundidos os indicadores de "desenvol-
vimento" que não é fácil dizer, com 
segurança, se a mudança do objeto da 
explicação constitui também um pro-
gresso. E de quem. Com segurança se 
pode afirmar, entretanto, que é gran-
de a preocupação das elites brasileiras 
com a opinião estrangeira. "Como vai 
a imagem do Brasil no exterior" tal-
vez seja a pergunta feita com mais in-
sistência por (ou a) viajantes brasilei-
ros. E estes, de uns tempos para cá, 
são muitos: só pela Europa passaram 
em 1970, cerca*de 200 mil turistas 
Dado esse que está sendo considerado 
pelas competentes lojas de alta costu-
ra de Paris como uma prova adicional 
do desenvolvimento "do Brasil"; tan-
to assim que, mais sensíveis aos pre-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

£f das coisas que a Fundação Getú-
Vargas, andam à cata de vende uses 

brasileiras capazes de entenderem a 
nova, rica e monoglota clientela. A 
questão parece ocupar também lugar 
importante no universo da mono-
preocupação politica governamental: 
a preocupação com a sua "imagem". 
Porque na realidade não se trata pro-
priamente da imagem do Brasil, mas a 
do regime. Uma pequena confusão 
decorrente daquela sistematizada 
confusão maior entre governo e pais; 
entre estado e nação. Partindo a per-
pinta de tão ilustres círculos, tudo 

"Quem impede o 
outro de falar é 
porque não se 
interessa pelo 

que ele tem a dizer 
— ou não agüenta 

ouvf-lo." 

indica ser ela importante. Mais impor-
tante que respondê-la, entretanto, é 
refletir sobre seu significado. 

Para afastar logo as dúvidas ino-
centes embora úteis sobre o interesse 
do problema, e também as racionali-
zações sempre bem-pensantes dos 
inocentes utilitários, gênero hoje mui-
to encontradiço nos meios acadêmi-
cos, é preciso antes de mais nada des-
fazer um possível equivoco: é claro 
que num mundo cada vez mais inter-
dependente, coisa que não se confun-
de com subserviência, as reações da 
"opinião pública " de um país sobre o 
regime de outro pais podem assumir 
graus variáveis de importância. Esse 
ponto é evidentemente pacifico. Não 
é disso, entretanto, que se trata. O 
problema é outro. E o seguinte: por 
que se interessar mais com o que se 
dt no estrangeiro sobre o regime do 
que com o que sobre ele se pensa no •  
pais? Que esse é o caso comprova-se 
na perplexidade dos perguntadores, 
quando lhes é feita a contra-pergunta 
sobre a politica hoje no Brasü. Como 
indicam também as ações de intimi-
dação ou repressão levadas a efeito 
contra as críticas internas Ora, quem 
impede o outro de falar é porque não 
se interessa pelo que ele tem a dizer 
- ou não agüenta ouví-lo. 

Tudo se passa como se o sistema 
auditivo das atuais elites brasileiras 
fosse alimentado por duas orelhas 
com funções distintas A primeira, su-
persensível e espetada, voltada para o 
estrangeiro; a segunda, ensurdecida e 
mole, pendendo sem interesse para 
dentro do pais. O mesmo - com mais 
propriedade até - poder-se-ia dizer 
do seu sistema visual Talvez justa-
mente porque o que os olhos não vê-
em o coração não sente: remove-se do 
horizonte visual da classe média urba-
na as favelas e é como se houvesse 
sido abolida a miséria no país Essa 
esquizofrenia da percepção é que 
constitui o problema interessante - e 
grave, como se verá adiante. E é ele 
que está também gerando hoje no es-
trangeiro - diga-se togo para quem 
estava aflito pela resposta - uma 

Para a atual elite 
brasileira, a 

opinião estrangeira 
parece mais 

importante do que as 
imagens refletidas 

no espelho interno. 

"imagem" muito particular do siste-
ma brasileiro: a de um sistema muito 
mais interessado na opinião dos 
círculos estrangeiros do que na opi-
nião dos brasileiros 

A dependência do que se diz no 
estrangeiro não constitui evidente-
mente um traço novo na história das 
.elites brasileiras e aparece sempre 
misturada com a "vergonha" que 
sempre sentiram pelo subdesenvolvi-
mento. Uma das maneiras tradicio-
nais de escaparem à vergonha consis-
tia aliás, não em resolverem o proble-
ma do subdesenvolvimento, mas em 
viverem em padrões estrangeiros Mas 
por mais fascinado que fosse pelo es-
trangeiro o füho bacharel do fazen-
deiro, por exemplo, o eixo de sua a-
ção política estava fincado na socie-
dade brasileira. Até porque isso era 
condição indispensável para jogar o 
jogo político que dava legitimação ao 
sistema. 

O que aparece como novo agora, é 
que a dependência em relação à opi-
nião estrangeira perde seu caráter 
quase que estritamente psicológico 
(ou este assume a forma contrária do 
neo-ufanismo) para ganhar uma di-
mensão especificamente politica: a le-
gitimação para o sistema é agora qua-
se que exclusivamente buscada no ex-
terior. Existem evidentes razões eco-
nômicas para isso. Mas essas não são 
as mais importantes Mais importante 
é o fato de que a supressão da políti-
ca no pais impede qualquer possibili-
dade de efetiva legitimação interna 
do regime. Porque evidentemente 
nem a manipulação de símbolos na-
cionais, nem a divulgação de estatísti-
cas econômicas são suficientes para 
conferirem legitimidade a um regime. 
Legitimidade não se ganha através de 
relações públicas, mas através do jogo 
político. Suprimido este, cai-se no 
universo dos partidos fantasmas, da 
manipulação verbal ou da irresponsa-
bilidade politica. Práticas essas, diga-
se, que constituíam justamente as ca-
racterísticas mais nocivas do populis-
mo. Com a seguinte diferença: a ma-
nipulação populista não eliminava a 
prática política. São várias e graves as 
conseqüências desse estado de coisas 

Em primeiro lugar, a ênfase^ atri-
buída à opinião estrangeira e o desin-
teresse pela opinião interna falseiam 
os indicadores necessários a um exato 
conhecimento da realidade nacional 
Constituem, por assim dizer, dois es-
pelhos trucados e que vão, em conse-
qüência, refletir imagens também de-
formadas 

No terreno da opinião estrangeira, 
pela simples razão de que um ban-
queiro ou homem de negócios francês 
ou americano não vê o Brasil como 
uma nação, mas apenas como um 
mercado. Ê nessa ótica que será emi-
tida sua opinião. Quem pensar que os 
louvores (ou as críticas) deste ou a-
quele círculo financeiro referem-se ao 
Brasü, engana-se; referem-se simples-
mente ao mercado que existe no Bra-
sil Precisamente por isso, são opi-
niões de curto prazo. Seus autores 
não se arriscam a prognósticos mais 
amplos justamente porque não se sen-
tem seguros - pela ausência de indi-
cadores políticos - para fazê-lo. Ou 
então, quando o fazem, é para mani-
festar sua desconfiança na estabilida-
de a longo prazo do sistema. Não é 
por outra razão que o Sr. McNamara, 
presidente do Banco Mundial, faz ho-
je criticas severas à distribuição de 
renda no Brasil E com isso não está 
apenas pondo em dúvida, a longo pra-
zo, o aspecto mercado, mas também 
a própria organização social Prova-
velmente porque mais articulado inte-
lectualmente (e podendo pensar, pela 
própria posição que ocupa, a prazos 

mais largos) se deu conta de que os 
alardeados indicadores do desenvolvi-
mento brasileiro são para uso do Del-
fim *e, por isso mesmo, incapazes de 
captarem toda a realidade. 

Também o espelho interno, estan-
do trucado por controles autoritários, 
vai necessariamente refletir uma ima-
gem imprecisa. Ou seja: uma falsa in-
formação. Um serviço de espionagem 
pode escutar telefones, abrir cartas, 
contratar informantes, o que seja. 
Mas nada disso é suficiente para reali-
zar uma análise política a médio e 
longo prazos (vale dizer: formular um 
planejamento político) se não existe 
no país uma prática política Ê que 
ninguém fala ou escreve sobre politi-
ca sabendo que tal coisa não existe na 
prática. Mas não ê por se deixar de 
falar ou escrever que uma nação dei-
xa de pensar politicamente (e estão aí 
as sociedades como a Tchecoslová-
quia para isso demonstrar); ou muito 
menos que os processos políticos dei-
xem de se condensar. Dois dados que 
escaparão totalmente a qualquer go-
verno, por mais eletronicamente equi-
pado que seja, num pais em que não 
exista política. 

Em segundo lugar, essa ausência 
de indicadores dinâmicos acarreta in-
diretamente, e ao contrário do que se 
possa pensar, custos econômicos cres-
centes para o desenvolvimento. Qual-
quer investimento de uma empresa 
multinacional hoje resulta de um. 
complicado mecanismo dc decisão, 
para o qual o desenvolvimento políti-
co do país a investir entra com um 
peso considerável Para só citar um 

A Du Pont contratou 
um exército de 

cientistas políticos 
para analisarem 

tendências de todos 
os países onde quer 

se instalar. 

• exemplo: a Dupont contratou recen-
temente um pequeno exército de 
cientistas políticos para analisarem 
tendências do desenvolvimento poli-
tico de todos os países onde pretende 
realizar investimentos As dificulda-
des para o exame do caso brasileiro 
têm sido grandes (a informação me 
foi dada por um dos integrantes do 
projeto) precisamente pela inexistên-
cia de dados capazes de caracterizar 
tendênciaas previsíveis. Por isso mes-
mo - e isso é um segredo de polichi-
nelo - qualquer empresário estrangei-
ro, quando se trata de investir no Bra-
sil, exige facilidades e condições que 
lhe permitam recuperar amplamente 
o investimento em prazo não superior 
a cinco ou seis anos Sendo esse o 
limite da confiança, não é difícil en-
tender os custos adicionais que isso 
acarreta. E isso é evidentemente algo 
que não "aparece" em nenhum dos 
espelhos onde se reflete a imagem do 
Brasil 

Finalmente, e sem entrar sequer 
na questão maior da moralidade polí-
tica de um regime que decide prescin-
dir de legitimação interna, são impos-
síveis de calcular os custos sociais, se 
medidos historicamente, da abolição 
da prática política, ou seja: do elo 
que liga a biografia dos homens à his-
tória de seu país Sendo esses os espe-
lhos, e qualquer que seja o país, não é 
difícil entender a única e real utilida-
de que têm: a de permitir que as eli-
tes entrem por eles a dentro e, como 
Alice, se proclamem no país das ma-
ravilhas 

* Não há referência ao Ministro 
Delfim Neto. Trata-se de uma expres-
são (ad usum Delphini) utilizada para 
designar as obras literárias que, de-
pois de expugardas das passagens jul-
gadas inconvenientes, eram entregues 
a leitura do füho primogénito de Luís 
XTV (o Delfim). Quem duvidar que 
vá ao Petit Larrousse, edição de 
1964, página 1122. 

Metereologia 
do ano politico 
Investigações sobre 
o clima de 1973. 

Por Nirlando Beirão. 

Para o agricultor mineiro, a Folhi-
nha Mariana adquiriu depois de 

103 edições anuais sucessivas, uma 
sólida reputação de infalibilidade em 
assuntos metereológicos. Mas, por o-
bra da diligente tradução de um velho 
almanaque francês, fonte de todas as 
informações, ou, quem sabe, da pro-
videncial bênção do arcebispo de Ma-
riana, Dom Oscar de Oliveira, sob 
cuja graça se publica hoje a Folhinha, 
ela se transformou pouco a pouco 
num irrefutável guia para oráculos 
bem mais ambiciosos. 

Nas entrelinhas de lacônicas previ-
sões de tempestades ou de ventos 
benfazejos já se tenta desvendar mis-
térios da vida e da morte. E, ao lado 
de sóbrios "reclames" de xaropes pa-
ra bronquite e de um conceituado 
"defumador que abre caminho do di-
nheiro", alguns leitores julgam encon-
trar verdades preciosas; ou seja, reve-
lações fundamentais sobre os rumos 
da política. 

Coincidência ou não, ela anteviu, 
por exemplo, 'Ventanias fortes de les-
te para oeste" no dia 24 de agosto de 
1954. Ventanias, pouco importa se 
houve, mas os registros anotam fria-
mente para aquela data o suicídio de 
Getúlio Vargas. Outros sucessos: para 
11 de novembro de 1955, a previsão 
era de. "tempo instável", confirmada 
pelo frustrado entusiasmo cívico do 
presidente interino Carlos Luz, ao 
tentar repelir o "aviso" de destituição 
enviado pelo general Teixeira Lot t 
As tempestades anunciadas para o pe-
ríodo de 28 de março a 2 ae abril de 
1964 foram bem diversas daquelas 
descritas pelo redator anônimo. E o 
tvtempo obscuro" que se seguiu ao 13 
de dezembro de 1968, coincidiu com 
o nascimento do novo Ato Institucio-
nal, o de n.° 5. 

Para 73, contudo, as previsões in-
dicam quase sempre uma atmosfera 
calma. O ano vai ter "tempo sereno**, 
"calmarias" e "tempo bom", com pe-
quenas interrupções, quando os ven-
tos podem "soprar mais forte" e o 

céu apresentar "mostra de água" ou 
"nuvens sombrias". 

Esses intervalos no panorama ge-
ral de sossego e paz são curtos, mas 
significativos. A 15 de março, data do 
reinício das sessões no Congresso, há 
indicações de "tempo carregado com 
mudanças", com chuvas em todo o 
território nacional. Nas duas semanas 
seguintes podem ocorrer "mudanças 
repentinas . Os bons ventos logo vol-
tarão a soprar, mas o 1.° de maio de-
verá apresentar "trovões". 

Ainda uma vez, as previsões para 
agosto são sombrias. Tradicionalmen-
te convulsionado nas manifestações 
atmosféricas e igualmente ingrato pa-
ra a conjuntura política brasileira, es-
te mês deverá apresentar três semanas 
de "tempo brusco". A partir do dia 
21, 'nuvens carregadas e fortes venta-
nias varrerão grande parte do país, le-
vantando talvez na poeira, a lembran-
ça de fatos marcantes nas duas últi-
mas décadas. 

Já o 11 de novembro terá "tempo 
fresco", cheio de brisas suaves e re-
pousantes; e o 9 de julho, comemora-
do todos os anos em São Paulo como 
uma renovação dos sentimentos da 
Revolução Constitucionalista de 32, 
apresentará "tempo firme". 

De qualquer forma, há apenas 
dois períodos enigmáticos, que intri-
gam especialistas em climatologia e 
política. Os últimos dias de março, 
usualmente agraciados com tempo es-
tável e muito sol, apresentarão este 
ano um "céu claro", mas o tempo se-
rá "mudável". E na metade de julho, 

âuando se espera a abertura oficial do 
ebate sucessório, o tempo "fresco" 

mudará subitamente, passando a 
"brusco" e persistindo na instabilida-
de até o final do mês. 

E, para quem não acredita em e-
ventuais contradições atmosféricas, 
os adeptos da Folhinha lembram que 
algumas das previsões só se confirma-
ram com anos de atraso: o anúncio de 
'^perspectivas de sol claro", apesar da 
"pouca visibilidade", para o dia 29 de 
outubro de 1945, queda do Estado 
Novo de Getúlio Vargas, só foi escla-
recido cinco anos depois, com a vitó-
ria do ex-ditador nas eleições popula-
res de 1950. 

As controvertidas 
verbas secretas 
O Tribunal de Contas 

e a difícil tarefa 
de fiscalizar bem 

Com uma curiosidade somente 
explicada pela aridez do recesso 

parlamentar, os repórteres políticos 
de Brasília atiraram-se vigorosamente 
sobre as discretas atividades do Tribu-
nal de Contas da União. Os resultados 
dessa pesquisa incomum, divulgados 
nas últimas três semanas, mostram 
desta vez al|o mais do que as tradi-
cionais revelações a respeito da in-
competência aritmética praticada por 
contadores de municípios obscuros. 
Talvez a recente eleição do Ministro 
João Agripino para a presidência do 
Tribunal - a posse da nova direção 
está marcada para o início desta se-
mana - tenha ampliado o horizonte 
dos debates. O ex-político paraibano, 
com reconhecidas habilidades de po-
lemista e sólida reputação de enfren-
tar sempre os problemas mais impor-
tantes, revelou que os 200 funcioná-
rios contratados no final do ano pas-
sado pelo Tribunal, "ainda são insufi-
cientes para enfrentar o controle roti-
neiro e não especializado atualmente 
em vigor". 

Contudo, a nobre disposição do 
Ministro, de lutar por uma fiscaliza-
ção mais eficiente, resvalou instanta-
neamente na impossibilidade de se e-
xaminar as verbas secretas do Gover-
no Federal. Legalmente, o Tribunal 
de Contas da União depende do Con-
gresso. Mas nas delicadas fronteiras 
entre os Poderes brasileiros, esta liga-
ção revela-se muito mais tênue do 
que originalmente fora planejado. Pa-
ra o Ministro João Agripino, "as ver-
bas secretas, associadas aos interesses 
da segurança nacional, devem perma-
necer reservadas, protegendo os servi-

ços ou pessoas envolvidas". 
O silêncio que envolve essas con-

tas - o próprio ministério responsá-
vel devera controlar as verbas, envian-
do para o Tribunal apenas um laudo 
técnico - ampliou-se velozmente pa-
ra o que se convencionou chamar de 
"exame reservado de processos que 
possam criar escândalos prejudiciais à 
administração". Essa norma já está 
sendo aplicada ao processo, ainda em 
estudos, sobre a aplicação de recursos 
pela Delegacia do Tesouro, em Nova 
Iorque. No estreito limite das infor-
mações permitidas, o Tribunal reve-
lou que desde junho último foram pe-
didas providências para a correção de 
falhas e não houve nenhuma medida 
concreta. 

Segundo o Jornal do Brasü, "o 
Tribunal decidiu reiterar o expedien-
te endereçado ao Ministro Delfim 
Netto, contra os votos dos Ministros 
Mauro Leite e Vágner Estelita, que 
pediram que o caso fosse levado, ime-
diatamente, em comunicação oficial à 
Presidência da República, segundo es-
tabelece a lei para esses casos". Nada 
se sabe sobre o caso, que envolve o 
envio de suprimentos para o Ministé-
rio da Aeronáutica. 

Na última quinta-feira, o Ministro 
João Agripino anunciava novidades 
para os planos de sua gestão. Entre 
elas, a aceleração na tramitação de 
processos. "Há casos de administra-
dores públicos considerados culpados 
por um desvio de Cr$ 20 mil, há dez 
anos, e só agora chamados para repor 
o dinheiro sem qualquer juro ou cor-
reção", informou gravemente o Mi-
nistro João Agripino. Certamente, 
uma afirmação correta, mas com to-
dos os ingredientes necessários para 
que a gestão-Açripino apenas seja co-
mentada no próximo recesso do Con-
gresso, ao contrário das promissoras 
indicações anteriores à posse. 



Heróicos vagabudos 
As autoridades tentam solucionar os problemas dos 

migrantes de Brasília. Júlio César Montenegro 
aqui descreve os magros resultados desse esforço 

LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
embram-se da marchinha que 
contava a história do pedreiro 

Waldemar? Este pedreiro, de vida so-
frida, construía um edifício e depois 
não podia entrar. Os migrantes que, 
fugindo da miséria da vida rural ou 
atraídos pelos propalados confortos 
da vida urbana, vêm para as capitais e 
trabalham principalmente na constru-
ção civil, estão numa situação pior 
que o Waldemar da música. Até nas 
próprias cidades onde se erguem os 
edifícios em que calejaram as mãos, a 
entrada deles está sendo dificultada. 
Em Brasília esta política foi transfor-
mada numa "ação integrada de âmbi-
to regional exercendo controle efeti-
vo sobre o fluxo migratório", nas pa-
lavras do Secretário de Serviços So-
ciais do Distrito Federal,assitente so-
cial Otomar Lopes Cardoso. 

No começo, áureos tempos do 
pioneirismo quando era preciso cons-
truir rápido para a retumbante inau-
guração, os migrantes eram bem-vin-
dos. Chamavam-sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA candangos. Cons-
truíram estradas, palácios, viadutos, 
casas. Foram louvados em prosa e 
verso, e até em estátuas, enquanto au-
mentavam a população do Distrito 
Federal de 13 mil habitantes em 
1957 para 142 mil em 1960. Com a 
transferência da capital, começaram a 
vir ocupar os blocos residenciais do 
Plano Piloto e utilizar os belos edifí-
cios, os funcionários, as altas autori-
dades e o necessário setor de serviços 
para esses grupos. São setores de 
população de crescimento controla-
do, diretamente influenciado pelas 
transferências de funcionários fede-
rais. É por isso que a população do 
Plano apenas dobrou entre 1960 (69 
mil) e 1970 (157 mil), enquanto o 
número de habitantes do Distrito Fe-
deral, Plano Piloto mais as cidades sa-
télites, quase quadruplicava: de 142 
mil em 60 para 546 mil em 1970. 

Os migrantes saem do nordeste, 
de Minas Gerais, de Goiás, e vêm ten-
tar uma vida melhor em Brasília. 
Saem diretamente de seus estados pa-
ra a capital federal, ou vêm através de 
São Paulo, Guanabara ou Estado do 
Rio, onde antes se depararam com os 
problemas de desemprego, deficiên-
cias de habitações, etc. 

No começo eles ficavam na área 
do Plano Piloto, nas chamadas inva-
sões. Era o período de um intenso 
ritmo na construção civil; Depois que 
este ritmo decresceu sem um corres-
pondente decréscimo na chegada da 
mão-de-obra, as invasões foram trans-
feridas para regiões distantes do Pla-
no Piloto, com deficiências de trans-
portes, seneamento, urbanização, 
educação e administração. Hoje estão 
principalmente em Ceilândia, núcleo 
inexistente em 1960 e que em 1970 
tinha 84 mil moradores. E continuam 
chegando. O que fazer então? Segun-
do o Governo do Distrito Federal, 
através da Secretaria de Serviços So-
ciais, a solução é a construção de um 
anel de proteção urbano da capital: a 
criação de Centros de Triagem e Trei-
namento para amortecer o impacto 

Nas últimas semanas reabriu-se o 
debate desta vez restrito ao noti-

ciário dos jornais, do anteprojeto do 
Código Civil, que deverá ser converti-
do em lei no próximo ano. O atual 
anteprojeto pretende substituir o tex-
to de 1916 que, apesar das transfor-
mações por que passou a sociedade 
brasileira em mais de 50 anos, perma-
neceu inalterado, conservando o mes-
mo estilo que lhe deu Clóvis Bevilá-
qua. 

A discussão dessa lei básica, deve-
ria interessar a toda a população. Mas 
as opiniões divulgadas nos últimos 
dias ficaram limitadas a um círculo 
fechado de alguns iniciados, a uns 
poucos especialistas e a representan-
tes de órgãos oficiais. 

Assim toram, por exemplo, as 
críticas rigorosas e as refutações ime-
diatas trocadas através do jornal O 
Estado de São Paulo entre o principal 
opositor do atual anteprojeto, o pro-
fessor Caio Mário da Silva Pereira, ti-
tular de Direito Civil da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro e o professor Miguel 
Reale, supervisor da comissão de ju-
ristas que elaborou o anteprojeto do 
Código Civil e atual Reitor da Univer-
sidade de São Pauló. 

Ex-chefe de gabinete de Milton 
Campos no Ministério da Justiça e an-
tigo Consultor da República, o pro-
fessor Caio Mário preparou um estu-
do sobre o anteprojeto para o Institu-
to dos Advogados Brasileiros, cujos 

do fluxo migratório sobre o DF, e 
contribuir para absorver, nas suas zo-
nas rurais, o excedente do mercado 
de trabalho em Brasília. Em 72, dois 
desses centros (ambos em Goiás, Aná-
polis e Luziânia). 

Em Anápolis, pelo convênio - re-
novado na semana passada - a Fun-
dação de Serviço Social do Distrito 
Federal, paga a hospedagem para os 
migrantes e a Prefeitura providencia 
exame de saúde, documentos e trei-
namento profissional para os que qui-
serem se fixar, ou passagem para os 
que pretendem continuar viagem. Co-
mo o convênio data de maio do ano 
passado, seus responsáveis alegam que 
não houve tempo de iniciar ainda a 
preparação da mão-de-obra. O que já 
esta iniciado? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Consol o dos af l i t os 

A estação rodoviária de Anápolis 
é um galpão que o telhado de zinco 
esquenta de maneira quase insuportá-
veL Além dos que chegam e embar-
cam, uma pequena multidão de men-
digos, aleijados, crianças maltrapilhas 
puxando no braço de quem está co-
mendo nas lanchonetes, também 
imundas, e pedindo "uma comidi-
nha". Numa loja cedida pelo dono da 
Rodoviária, na vã esperança de se ver 
livre dos "hóspedes" indesejados, está 
alojado o Centro de Triagem e Trei-
namento. O programa inicial de fun-
cionamento previa que o migrante se-
ria recebido, alojado numa pensão em 
Anápolis, atendido na parte de saúde 
e na obtenção dos documentos neces-
sários. Os que quisessem continuar 
viagem receberiam passagem, os que 
tivessem qualificação profissional se-
riam encaminhados a empregos cor-
respondentes, os sem qualificação 
profissional iriam para a lavoura em 
Goiás ou outros locais de colonização 
como a Amazônia. Para os que não 
tivessem profissão e não quisessem re-
tornar à lavoura, existiria um centro 
de treinamento que providenciaria 
um mês ou dois de aprendizado, em 
convênio com o Programa Intensivo 
de Preparação de mão-de-obra do Mi-
nistério da Educação - PIPMOMEC. 

Próximo à porta do Centro, senta-
dos no chão, um casal com duas 
crianças e alguns trastes embrulhados 
num saco de pano, comem de uma 
mesma vasilha uma comida indecifrá-
vel. Altamiro dos Santos, 30 anos, 
acabou de ser "atendido" pelo Cen-
tro. Veio de São Paulo com a mulher 
e duas filhas contratado por um fa-

principais pontos foram resumidos 
numa série de três entrevistas publica-
das pelo "Estado" (20, 21 e 22 de 
dezembro passado). O jurista carioca 
destaca em suas críticas erros e omis-
sões na forma e no conteúdo do ante-
projeto, considerando tímido e divor-
ciado "do progresso da ciência jurí-
dica" em troca "do comodismo das 
soluções passadistas". Na questão do 
Direito da Família, por exemplo, o 
professor Caio Mário vê aspectos de-
soladores: "Desconhece ele os proble-
mas jurídico-sociais dos tempos pre-
sentes. Conserva soluções superadas 
para os que se renovam sob condições 
muito diferentes das que vigiam no 
passado. E, quando procura inovar, 
não raro opta pelo pior caminho". 
Ainda segundo Caio Mario, "um códi-
go moderno não pode ignorar uma 
questão que preocupa o mundo con-
temporâneo a ponto de provocar En-
cíclica Papal da maior repercussão: a 
limitação da natalidade, de reflexo 
imediato e direto no plano da estabi-
lidade da família e do relacionamento 
entre cônjuges". Referindo-se à evo-
lução do "status" jurídico da mulher 
o professor carioca considera que o 
anteprojeto desprezou conquistas ir-
reversíveis "voltando-se para o passa-
do já vencido". 

Numa série de cinco artigos publi-

zendeiro de Formosa-Goiás. Na fa-
zenda do "coronel" Simas o paga-
mento era a moradia e a comida, di-
zia o "coronel" que dinheiro não pre-
cisava. Mas Altamiro trouxe de São 
Paulo uma visão que se mostrou in-
compatível com a do fazendeiro, jun-
tou os trapos, a mulher e as duas fi-
lhas e iniciou a volta. Os olhos e os 
dentes muito brancos no rosto preto 
revoltado, ele conta: "De Formosa 
fui pra Brasília. Lá o Serviço Social 
me disse que com esse negócio de Na-
tal e Ano Novo não tinha dinheiro 
pra ninguém não. Mas eu sei que eles 
não querem mandar prós lados de 
São Paulo de jeito nenhum. Só que-
rem mandar la pra cima, pros lados 
de Formosa. Diz que lá precisa de 
peão (trabalhador rural), mas do jeito 
que os fazendeiros tratam, ninguém 
fica por lá não. Fiz a viaçem ate aqui 
de beira (carona). Fui ai pedir passe 
pra São Paulo mas diz que não tem 
dinheiro, que os funcionários não re-
cebem há dois meses, como é que vai 
ter pra passe. Vou sair de novo pela 
estrada pedindo beira". 

Uma tentativa de treinamento di-
reto nas fábricas fracassou porque os 
proprietários não queriam perder 
tempo na produção e os treinados 
não se conformam de trabalhar sem 
receber. Remédios e documentos che-
garam a ser providenciados no come-
ço mas as necessidades eram grandes 
e as verbas da Prefeitura (do MDB e 
em choque com o governo de Goiás) 
curtas ou inexistentes para tal finali-
dade. Hoje o trabalho do Centro se 
limita a alojar os migrantes num pra-
zo máximo de 8 dias, numa pensão 
que reserva 22 vagas para eles: enca-
minhar profissionais para fábricas ou 
construção civil em Anápolis ou Bra-
sília; fornecer mão-de-obra para os fa-
zendeiros da região ou consolar os 
aflitos. 

" Vá t rabalhar,  vagabundo! " 

Santa Helena é o centro da região 
algodoeira de Goiás, que no ano pas-
sado recebeu 70.000 migrantes. Se-
gundo dona Maria de Lourdes, uma 
paraibana agressiva, baixinha e magra 
de 31 anos aparentando 50, em Santa 
Helena, "só tem trabalho no tempo 
da colheita, o resto do ano é vagabun-
dando". Ela foi para lá há quatro 
anos acompanhando o marido que ia 
trabalhar no algodão. Agora, abando-
nada pelo marido, quer voltar para a 
Paraiba com as duas filhas. A assisten-
te social do Centro de Anápolis expli-

O anteprojeto do 
novo Código Civil 
provoca discussões 

entre os juristas 
envolvidos na sua 

preparação. 
Uma contribuição 
para os debates: 

-cados a partir de 31 de dezembro no 
"O Estado de São Paulo", o professor 
Miguel Reale contesta as críticas, 
ponto a ponto. 

Pureza do regime 

Sobre a ausência de preceitos em 
face à limitação da natalidade e à in-
seminação artificial: "Em que Código 
Civil de nosso tempo se cuidou de fi-
xar normas de política demográfica, 
ou de regular o uso da pílula anticon-
cepcional? É evidente que a matéria 
extrapola dos domínios da lei civil, 
envolvendo a atividade político-
administrativa do Estado, ou então se 
contém nos domínios das questões 
personalíssimas dos cônjuges". As 
afirmações de que o anteprojeto re-

ca que não há verba e a paraibana 
explode, fala na dificuldade de conse-
guir emprego de doméstica por causa 
das duas filhas. A assistente social 
tenta acalmar; sabe-se de uma pensão 
que tem necessidade de empregada e 
o problema agora é onde deixar as 
filhas para poder conseguir o empre-
go que lhe renderá no máximo 60 
cruzeiros por mês. 

Além de prolongar a vida que leva 
por algum tempo, dona Maria evitou 
incorrer nas iras do Diário de Brasília. 
Provavelmente inconformado com o 
contraste entre a beleza arquitetônica 
da cidade onde vivem seus leitores e a 
horrenda aparência dos miseráveis 
que perambulam pelas superquadras 
apanhando papéis ou esmolando, o 
jornal publicou na edição de 9 de ja-
neiro: A relação de empregos ofere-
cidos numa so página de jornal, on-
tem, monta a 732 vagas. São coloca-
ções todas elas honrosas. Duras, toda-
via. Para homens. Para machos. Há 
muita gente por aí, esbanjando saúde, 
pedindo esmola, implorando pedaços 
e restos de comida, que bem poderia 
estar enfiada numa obra, construin-
do, edificando, suando, trabalhando 
duro para evitar a humilhação de pe-
dir. A esses dá vontade de dizier, 
quando chegam choram ingantes — 
(sic), mãos estendidas, olhos tristes -
num gesto até certo ponto inumano 
- que "vá trabalhar, vagabundo!" A 
gente não diz por educação e pieda-
de, enfim". 

Dos caf undós para as cidades 

Mas lendo a relação dos empregos 
citados pelo próprio Diário de Brasí-
lia, verifica-se haver vagas para pinto-
res, ladrilheiros, marceneiros, azulejis-
ta, estucador, pedreiros, eletricistas, 
etc. Tudo para quem tem uma espe-
cialização. E no centro de Triagem de 
Anápolis, dos 394 chefes de família 
de migrantes que passaram por lá en-
tre 15 de maio e 31 de dezembro de 
72, apenas 82 eram pedreiros, pinto-
res, motoristas, mecânicos ou marce-
neiros. Todas as mulheres se declara-
ram domésticas, eram 42. Na vaga ca-
tegoria de servente estavam 62. Fora 
os que declararam outras profissões, a 
grande maioria ficou mesmo com os 
lavradores. Estes serão os engraxates, 
os guardadores de carros, os apanha-
dores de papel, os biscateiros de em-
prego mal pago e incerto. Morando 
pessimamente, comendo quando^ a 
sorte ajuda, doentes sempre, é difícil 
para eles evitar a "humilhação de pe-
dir". 

presenta um retrocesso no aspecto da 
situação jurídica da mulher casada fa-
zem eco - segundo Miguel Reale -
"aos protestos de um congresso femi-
nista mal-informado". 

Juntando-se às vozes que conde-
nam o anteprojeto orientado pelo 
professor paulista, O Estado de São 
Paulo, em editorial no dia 6 último, 
afirma que o texto "contém defeitos 
incompatíveis com a pureza de um 
regime que se possa qualificar demo-
crático". "É, assim, - diz o "Estado" 
depois de enumerar uma série destes 
defeitos - quando inova em .matéria 
de aquisição da propriedade imóvel, 
para dar partida a uma autêntica re-
forma urbana, cujos limites não são, 
sequer, suspeitados". 

Num depoimento para OPINIÃO, 
o professor Caio Mário da Silva Perei-
ra, que participou, juntamente com 
os ministros Orozimbo Nonato e Or-
lando Gomes, da comissão de revisão 
do Código Civil enviado ao Congresso 
em 1965 e posteriormente retirado, 
retoma os debates em torno do atual 
anteprojeto: 

' Tenho acompanhado as respos-
tas que o professor Miguel Reale pro-
cura dar as críticas que fiz ao Ante-
projeto de Código Civil, e que foram 
objeto de longa entrevista que conce-
di ao "0 Estado de São Paulo". Es-

Sabendo-se que grande parte dos 
migrantes evitam os Centros de Tria-
gem, principalmente os lavradores 
que sabem do encaminhamento para 
as fazendas de onde estão saincfo, é 
significativo que dos 394 nada menos 
de 41%, 157, sejam dessa categoria. 
Crise na agricultura? No número 10 
de OPINIÃO, falando na contenção 
de preço para o combate à inflacao, 
Aloysio Biondi dizia ser possível 'es-
magar a agricultura com preços bai-
xos, por uma característica que salta 
aos olhos. Quando milhares de lavra-
dores são arruinados pelo baixo preço 
de um produto, sua tragédia não 
emociona ninguém, já cjue eles estão 
dispersos pelos cafundós do Brasil". 
Mas quando, empurrados pela miséria 
ou atraídos pela miragem urbana, eles 
deixam os cafundós pelas cidades, aí 
a tragédia não só pode emocionar co-
mo provoca medidas concretas. 

Pelo menos em relação a Brasília, 
o secretário de Serviços Sociais está 
otimista com as providências já toma-
das. "Os primeiros resultados apre-
sentados pelos centros de triagem e 
treinamento de migrantes instalados 
em Anápolis e Luziânia, são altamen-
te satisfatórios", declarou à imprensa. 
No balanço dado pelo secretário, dos 
migrantes que chegaram a Anápolis, 
72% tinha intenção de ir para Brasília 
mas apenas 19% não mudou de idéia. 
Em Luziânia os resultados foram se-
melhantes, sendo que 55% ficou por 
lá mesmo e 10% voltou ao local de 
origem. Estes pelo menos não vieram 
engrossar as fileiras dos "vagabun-
dos" de Brasília. 

Migalhas a disput ar 

E os que ultrapassarem as dificul-
dades naturais e criadas e chegarem 
até a capital do país, mesmo como 
mendigos, terão muitas migalhas a 
disputar. Segundo a já citada CODE-
PLAN, "a renda per capita do DF, 
em 1968, figurava entre as mais eleva-
das do país: Cr$ 1.163,23 a preços 
correntes" Mas esclarecia: "Esta mé-
dia no entanto é fortemente influen-
ciada pelos rendimentos das classes 
superiores". Mais de 76% da popula-
ção estava na faixa da renda per capi-
ta inferior a Cr$ 800,00. No Plano 
Piloto, ainda em 68, a renda per capi-
ta era Cr$ 2.511,46; entre os habi-
tantes das Grandes Invasões (transfe-
ridos para Ceilândia) descia a Cr$ 
557,58. O que é uma renda razoável, 
mesmo comparada com a de Cr$ 
875,90, média do Brasil na época. 
Uma boa atração para quem, ainda 
atualmente, ganha 5 cruzeiros por dia 
para trabalhar na lavoura de sol a sol. 

Os que desistirem ou forem per-
suadidos a ficar em Anápolis, por 
exemplo, ainda poderão se virar" 
como faz Iron, um garoto-velho que é 
engraxate na Rodoviária. Cobra 1 
cruzeiro a engraxada e explica aos 
fregueses: "Pra mim é só 30 centavos, 
70 é pro dono que aluga as cadeiras 
pra nos". 

tou aguardando o término das mes-
mas para examinar se vou ou não re-
plicar-lhe. O que observo, entretanto, 
é que essas respostas revelam dois as-
pectos que me pareceram negativos. 

Primeiro que tudo, a falta de obje-
tividade. Quando eu digo que a lin-
guagem do Anteprojeto é má, não es-
tou me referindo apenas ao mau esti-
lo. Estou aludindo, principalmente, 
aos senões. Por exemplo: quando o 
Anteprojeto usa a expressão duas al-
ternativas", está errado, porque "uma 
alternativa" é que apresenta dois ra-
mos, ou duas hipóteses; quando eu 
aponto a disposição em que usa o ver-
bo "vencer" para significar "sofrer 
evicção", está errado mesmo, ponfue 
não pode aquele verbo ter esta acep-
ção; quando o Anteprojeto fala em 
"testemunhas instrumentáveis" está 
empregando incorretamente o vocá-
bulo, porque a testemunha do instru-
mento é "instrumentária" "Instru-
mentável" não existe em portugês. 

No tocante à linguagem especiosa 
e rebuscada, eu disse que o Antepro-
jeto ao invés de usar a expressão con-
sagrada, para mencionar qae a res-
ponsabilidade do possuidor da heran-
ça se fixa a "partir da citação inicial" 
emprega uma técnica não usual, es-
crevendo "a introdução da lide'*. 
Mas, agora, eu acrescento: se em ou-
tras passagens ele usa a fórmula usual 

continua na página 7 

Um Código do passado? 
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Governo compra Pignatari Crise financeira 
no Cutebol do Rio 

Entre dívidas 
cada vez maiores, 
os clubes cariocas 

anunciam 
bombastica mente 

novas contratações. 
' Por Altair Baffa. 

Os dirigentes dos principais clu-
bes de futebol do Rio de Ja-

neiro estão anunciando contratações 
fantásticas. O Fluminense acena com 
a vinda do ponta-de-lança Mirandi-
nha, do Corinthians. O Flamengo, 
chegou às manchetes com a revelação 
de que Dario seguramente vestiria a 
camisa rubro-negra. No Vasco, as am-
bições são ainda maiores: além de Da-
rio, promete-se a "compra" de Dirceu 
Lopes, o mais famoso jogador do 
Cruzeiro, de Belo Horizonte. No Bo-
tafogo, falam em Lula. E até mesmo 
o América fala em grandes craques e 
anuncia a renovação de metade do ti-
me atual. 

Mas as coisas são bem diferentes 
quando chega a hora de mostrar o ta-
lao de cheques. Os clubes cariocas 
terminaram o ano financeiro com ba-
lancetes assustadoramente deficitá-
rios. O novo presidente do Botafogo, 
Rivadávia Correia Meyer, que assu-

W miu o cargo nos primeiros dias do 
ano, revelou-se 1 ^ preocupadíssimo 
com as dívidas. em Cr$ 
7.449.640,02, fora o au«»j de três 
meses nos salários dos jogadores (fo-
lha mensal de CrS 200 mil) e de qua-
tro meses nos dos funcionários. O 
clube tem 85% de todas as suas ren-
das penhoradas (65% pelo Banco do 
Estado da Guanabara e 20% pelo 
Banco de Boston), além dos descon-
tos inevitáveis de 3% para o pagamen-
to parcelado das dívidas no INPS e 
mais 5% para a FUGAP (Fundação 
de Garantia do Atleta Profissional). 
Solução proposta por Rivadávia Cor-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

continuação da página 6 

e depois emprega a inusitada, suscita 
uma grande dúvida no espírito do 
aplicador, entrando este a excogitar 
se o Legislador teria querido variar 
apenas de estilo, ou se era seu propó-
sito dar soluções diferentes. Ve-se, as-
sim, que o problema da linguagem 
não é apenas um capricho de filólogo. 
Ê muito mais profundo e grave, por-
que vai alcançar mesmo a essência 
dos preceitos e influir na sua boa ou 
má aplicação. 

Outro aspecto negativo que eu ve-
jo nas respostas do Prof. Reale é a 
contradição com o pronunciamento 
oficial. No Diário Oficial de 7 de 
agosto de 1972 foi publicado o Ante-
projeto de Código Civil, precedido de 
uma explicação do Coordenador, 
com a declaração expressa e a convo-
cação explícita, que a divulgação 
ocorria para que se tornasse conheci-
do o trabalho, e sobre ele se manifes-
tassem os juristas, dirigindo-lhe críti-
cas e apresentando sugestões. Todos 
acreditaram que a conclamação trazia 
a marca da sinceridade, isto é, que a 
Comissão redatora do Anteprojeto 
queria efetivamente a cooperação dos 
técnicos, para aperfeiçoar o trabalho, 
escoimando-o dos erros, das imperfei-
ções das numerosas contradições que 
o enfeiam e prejudicam Mas hoje se 
vê que o objetivo era outro. O Ante-
projeto foi publicado para receber 
elogios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A prova 

reia Meyer para a crise: vender, arren-
dar ou alugar a sede e o estádio da 
rua General Severiano, no ponto mais 
valorizado do bairro de Botafogo. 
Preço de venda, aberto a discussões 
com qualquer interessado, é de Cr$ 
250 milhões. 

No Flamengo, vive-se drama seme-
lhante. O chibe deve, pelo último ba-
lancete, de junho, CrS 8.808.717,11, 
fora a penhora de rendas, dívida no 
INPS e Imposto de Renda, etc. Mes-
mo no austero e bem organizado Flu-
minense, a situação tornou-se som-
bria quando o balancete (também de 
junho) mostrou uma dívida de Cr$ 
6.333.772,79. Um absurdo, segundo 
a corrente de oposição liderada pelo 
ex-presidente Francisco Laport, que 
entregou o cargo em janeiro com su-
peravit de CrS 120 mil. 

Nesse quadro, o Vasco parece des-
frutar uma atmosfera mais respirável 
- mas ainda distante da desejável. A 
dívida chega a pouco mais de Cr$ 
2.500.000,00, não computados os 
atrasados com o INPS e Imposto de 
Renda. E o América, que faturou 
apenas CrS 660 mil num torneio vital 
como o Campeonato Nacional de 
Clubes, encontrou na venda do joga-
dor Badeco à Portuguesa de Despor-
tos, de São Paulo, a solução para seus 
problemas mais urgentes, como o pa-tliOC

i-  - l t  O C •  ' 

Talvez o Brasil seja o único país 
do mundo em que, quando o Es-

tado assume o controle de todo um 
setor da produção (no caso, a minera-
ção do cobre), retirando-o das mãos 
dos particulares, todos passam ime-
diatamente a profetizar que grandes 
grupos estrangeiros em breve partici-
parão do negócio. Com efeito, esse 
parece ser o desfecho mais possível 
da briga surgida entre o industrial Pig-
natari e o ministro das Minas e Ener-
gia, envolvendo o projeto da Caraíba 
Metais - de exploração e industriali-
zação do cobre no interior da Bahia.Na 
semana passada, divulgou-se que o go-
verno resolvera adquirir o controle 
acionário de todo o grupo Pignatari, 
por cerca de 300 milhões de cruzei-
ros. Desta forma, estariam agora sob 
controle governamental a empresa 
holding do grupo - Pignatari S.A. 
Administração, Indústria e Comércio 
— que por sua vez controla a Lamina-
ção Nacional de Metais (3.a maior la-
minação do país, localizada em Santo 
André, SP), a Companhia Brasileira 
de Cobre (única mina de cobre em 
operação no país, localizada em Ca-
maquã, RS), a Companhia Brasileira 
de Zinco (Itapeva, SP), a Caraíba Mi-
neração e Metalurgia, e outras empre-
sas menores. 

As divergências entre Baby Pigna-
tari e o Ministro Dias Leite torna-
ram-se públicas, quando o industrial, 

depondo cm agosto do ano passado 
no Congresso sobre o Projeto Caraíba 
- então o maior empreendimento do 
grupo, que se executado tornará o 
Brasil autosuficiente em cobre a par-
tir de 1975 - afirmou que o Ministro 
das Minas e Energia o estava forçando 
a associar-se a grupos estrangeiros, a 
fim de levar o projeto adiante (Ver 
OPINIÃO n.° 8). Em dezembro, a 
Bethleen Copper - trust internacio-
nal do cobre - anunciou no Rio seu 
interesse de participar do projeto Ca-
raíba. Mas nem o industrial e nem o 
Ministro esclareceram se a oferta foi 
aceita ou não. Na mesma época, os 
jornais publicaram que empresas do 
Grupo Pignatari estavam envolvidas 
num escândalo de sonegação do ICM. 
Agora, voltou-se a anunciar que o 
Grupo Pignatari tinha grandes débitos 
com o governo - através do PIS, 
INPS e BNDE - o que, demonstraria 
sua incapacidade financeira para reali-
zar o Projeto Caraíba. Esta crise, teria 
levado o governo a assumir o controle 
do grupo. Em São Paulo, o vice-presi-
dente do Grupo Pignatari, Luiz Feli-
pe Assunção, admitiu que "durante 
anos o Projeto Caraíba tem gerado 
discórdias' entre autoridades federais 
e o Grupo mas agora tudo ficará re-
solvido cordialmente, sem proble-
jnas" (Jornal do Brasil, 12/1/73). Ele 
afirmou que o Projeto Caraíba - cuja 
execução exigirá um investimento to-

tal de 250 milhões de dólares - é de 
interesse vital para o país e que "o 
Governo federal não permitirá que 
caia em mãos de empresas estrangei-
ras". 

Técnicos do governo negaram que 
o motivo da compra do Grupo Pigna-
tari tenha sido a sua recusa de asso-
ciar-se com capitais estrangeiros no 
frojeto Caraíba, acrescentando po-
rém que "como os fatos posteriores e 
a compra agora mostraram", era cor-
reta a posição de alguns órgãos do go-
verno de não acreditar que o Grupo 
Pignatari tivesse condições de execu-
tar sozinho - como pretendia - o 
projeto do cobre na Bahia (Folha de 
São Paulo, 12/1/73). Segundo eles, o 
governo não pensa em administrar di-
retamente as empresas do grupo, e 
uma vez terminada a operação de 
compra, será examinada uma fórmula 
de se passar as empresas adquiridas a 
grupos privados que estejam interes-
sados. Não foi esclarecido se agora a 
Bethleen Copper irá participar do 
Projeto Caraíba - o que se vier a ser 
conf i rmado , estará perfeitamente 
dentro da orientação oficial de esti-
mular a associação de empresas nacio-
nais privadas ou estatais com grandes 
trastes estrangeiros na exploração de 
minérios, como vem ocorrendo com 
o ferro, manganês, estanho, alumínio, 
etc. 

Ca f e : 
o  a b s u r d o  
e  a r e g r a 

Mesmo os fatos aparentemente 
mais absurdos, quando pratica-

dos de forma sistemática, deixam de 
ser absurdos e passam a ser considera-
dos normais. E o que parece estar 
acontecendo com a prática do Brasil 
de importar café: pela segunda vez, 
em menos de dois meses (a primeira 
foi em novembro do ano passado) 
chegaram de El Salvador mais 40 mil 
sacas de café, para serem usadas co-
mo matéria-prima pelas empresas de 
café solúvel. 

Ao mesmo tempo, era anunciada 
em Nova Iorque, pela Anderson Clay-
ton - cuja filial brasileira é a maior 
exportadora de café do país - previ-
sões pessimistas para a próxima safra 
cafeeira. A estimativa feita pela An-
derson Clayton indica que no perío-
do 73/74, a produção brasileira será 
de apenas 15 milhões de sacas. Levan-
do-se em conta que o Brasil precisará 
de 8 milhões de sacas para abastecer 
o mercado interno e de 18 milhões 
para cumprir sua quota de exporta-
ção, deverá haver um deficit de mais 
de 10 milhões de sacas. Essa diferen-
ça será coberta pelos estoques do Ins-
tituto Brasileiro do Café - IBC - que 
já são considerados baixos (15 mi-
lhões de sacas) e cuja diminuição co-
locará o Brasil numa situação cada 
vez mais difícil, caso ele queira man-
ter sua tradicional posição no comér-
cio internacional do café. 

Como da primeira vez, empresá-
rios do café solúvel, procurando dimi-
nuir o significado da operação, afir-
maram que se trata de uma "opera-
ção comercial comum do setor em to-
do o mundo", ou seja, havendo falta 
de café de qualidade inferior para a 
fabricação do solúvel por "motivos 
conjunturais", torna-se mais interes-
sante para o país buscar o café lá fo-
ra. Sabe-se porém que a situação cria-
da não é apenas uma crise temporá-
ria, mas fruto de uma política prati-
cada durante longo tempo, chamada 
de "erradicação do café*, c que final-
mente levou o Brasil a ter uma produ-
ção aquém de suas necessidades (con-
siderando exportações e mercado ex-
terno). Surgiram então duas alternati-
vas: ou o Brasil diminuía sua partici-
pação nas vendas externas, ou busca-
va o produto em outras fontes. 

Até agora, as duas importações dc 
café destinaram-se à produção dc so-
lúvel para exportação. Mas caso se 
confirmem as previsões da Anderson 
Clayton, é provável que aconteça 
com o café o que vem ocorrendo com 
a carne: o Brasil irá exportar todo o 
café que puder c, para abastecer o 
mercado interno trará café de fora, 
talvez mais caro e inferior. 

g a m e n t o d o 1 3 .  sa l ar i o a o s f u n c i o n á -
rios.  

Na verdade, as eventuais contrata-
ções só aumentarão essas dívidas de-
vastadoras. O Vasco, por exemplo, 
tenta uma aproximação com o grupo 
financeiro Denasa, chefiado pelo ex-
presidente da República Juscelino 
Kubistcheck, para fazer algum negó-
cio à vista, como o do ano passado 
com o jogador Tostão. Sua garantia é 
o desconto direto de uma parte das 
rendas, aumentando o número de ti-
mes que vivem com a receita irreme-
diavelmente abatida por exigência de 
credores que, com alguma razão, es-
tão desconfiados da falta de liquidez. 

Digo-o e provo. Depois da confe-
rência que pronunciei no Instituto 
dos Advogados Brasileiros e que foi o 
ponto de partida para os comentários 
que o Anteprojeto recebeu, participei 
de Mesa Redonda, no mesmo Institu-
to, tendo por objeto "os direitos da 
mulher". Na mesma semana o profes-
sor Miguel Reale concedeu uma en-
trevista coletiva à imprensa, acusando 
os que criticaram o Anteprojeto. 

Proferi uma conferência na Facul-
dade de Direito de Belo Horizonte e 
outra na A ssociação Comercial de Mi-
nas Gerais. E tão logo o fiz, em uma e 
outra esteve presente o professor 
Reale, para "responder às criticas di-
rigidas ao A ntepnjjeto ". 

Concedi entrevistas ao Jornal do 
Brasil e ao Estado de São Paulo. E no 
mesmo local não tardou a resposta do 
Coordenador do Código. 

O que anima, portanto, a Comis-
são não é receber, ordenar, estudar e 
acolher as críticas. Não é aproveitar o 
que trazem de construtivo e útil, e 
corrigir o que o Anteprojeto tem de 
inseguro, de falho e de equívoco. 

Se eu digo que o Anteprojeto está 
errado, quando somente acolhe a ex-
cusativa do locatário quanto à res-
ponsabilidade pelo incêndio do pré-
dio quando fundada em força maior é 
porque está mesmo, pois não pode o 
inquilino ser chamado a indenizar ao 
proprietário se prova que o incêndio 
adveio de "vicio de construção" ou 
se decorreu de "propagação de fogo 
originado em outro prédio". A solu-
ção do Anteprojeto é inadequada. O 
que a Comissão tinha de fazer era me-
ditar na minha sugestão, e acolhê-la, 
porque é óbvio que se o fogo se origi-
nou de vicio de construção, e se esta 
construção esteve a cargo do proprie-
tário ou de terceiro, não pode o loca-
tário ser responsabilizado. Como res-
ponsabilizado não pode ser, igual-
mente, por um incêndio que veio de 
outro prédio. Mas a Comissão consi-
dera que a minha contribuição fere a 
grandeza de seu trabalho. E, então, o 
Coordenador prefere dar-me resposta, 
em vez de emendar a incorreção do 
Anteprojeto. 

Quando eu digo que o Anteproje-
to incide em contradição quando diz 
em um artigo que o casamento de um 
rapaz de 17 anos é nulo e em outro 
artigo que este mesmo casamento é 
anulável, eu penso que a Comissão 
deveria aperfeiçoar os dois artigos, 
eliminar a contradição, e agradecer-
me a cooperação. Ao invés disso, res-
ponde-me, justifica-se, derrama-se em 
esclarecimentos. Mas enquanto não 
a eliminar, a incoerência subsiste. E 
se lhe puser cobro, o aplicador é que 
terá de se haver em face dos casos de 
espécie. 

Eu insisto, sem receio de parecer 
impertinente, que o Anteprojeto não 
faz honra ao elevado padrão da cultu-
ra civilista deste País. Mas continuo 
na convicção dc que os órgãos com-
petentes não serão insensíveis às críti-
cas. Eles não permitirão que esse An-
teprojeto se converta cm Código ". 

Como ajudamos o 
MCE a ficar rico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bernardo Kucinski 
de Londres 

AComunidade Européia é um clu-
be de ricos onde cinco entre ca-

da seis famílias vivem nas cidades 
com empregos na Fiat, Pirelli, Re-
nault, Bolsa de Londres e quetais. 
Até aí nada de mais. A produtividade 
é elevada e os salários também - to-
dos têm carteirinha do sindicato e os 
filhos na Universidade. Acontece que 
para cinco famílias nessa situação 
existe uma sexta que vive no sítio, 
plantando gabirobas, curtindo requei-
jão, destilando Chianti, num tipo de 
pequena agricultura improdutiva e 
que precisa ser subsidiada. Aí é que 
entramos nós, o Brasil e o chamado 
Terceiro Mundo. Existe uma "cai-
xinha" de 3 bilhões de dólares, dos 
quais dois e meio vão para o financia-
mento dessa vida mansa pastoril e 
quem paga, em parte somos nós. Mas 
como funciona a "caixinha]*? A co-
munidade definiu uma "política agrí-
cola" com o objetivo de proteger o 
sitiante e atingir, ao mesmo tempo, a 
auto-suficiência em tantos produtos 
quantos a Natureza permita. Estão 
sob a proteção dessa política quase 
todos os cercais de clima temperado 
(inclusive o trigo), frutas, legumes, lei-
te e todos seus derivados e carnes. To-
dos os produtos agrícolas do Terceiro 
Mundo, para entrarem na comunida-
de, pagam uma tarifa (que acaba re-
caindo no consumidor) dc onde saem 
os recursos para a "caixinha". 

O nosso café paga 77c de tarifa, o 
solúvel paga 19, o cacau 14. Há pro-
dutos que não pagam nada, como o 
algodão e tortas de sojas. No primeiro 
caso para não encarecer o tecido, di-
minuindo o poder competitivo da in-
dústria européia, no segundo caso 
porque a torta de soja é alimento pa-
ra a pecuária e o pequeno sitiante é 
mais protegido, nesse caso, com a eli-
minação da tarifa. Às vezes o clube 
parte para a prática do "dumping", 
exportando os excessos agrícolas, fi-
nanciados pela caixinha, a preço rui-
noso para os países do Terceiro Mun-
do. Os europeus vendem açúcar de 
beterraba, trigo e manteiga na base 
do "dumping". Os prejudicados são 
Cuba, Brasil, Nova Zelândia, etc. Nós 
não financiamos essa caixinha apenas 
com as tarifas que incidem sobre nos-
sas exportações, mas também pelo 
preço que pagamos pelas nossas im-
portações dc máquinas, ferramentas c 
serviços, cada vez mais elevados (en-
quanto isso, o valor de nossas expor-
tações de minério dc ferro, por exem-
plo, caíram nos últimos dez anos, dc 
cerca de 23 dólares por tonelada para 
a metade disso). 

A Grã-Bretanha não tem uma clas-
se de pequenos proprietários agríco-
las (apenas 4% da população ativa tra-
balha na lavoura e como proletariado 
rural) e sua política era oposta à da 
comunidade, comprando produtos 
agrícolas no mundo todo a menor 
preço e sem impor tarifas. Com a en-
trada da Grã-Bretanha no Mercado 
Comum, o Brasil, de saída vai sofrer 
um prejuízo. Porque 54% das expor-
tações brasileiras para o Reino Unido 
passarão a enfrentar as barreiras tari-
fárias da comunidade (o Brasil expor-
ta para a G-B., US$ 170 milhões. 

Os manufaturados não serão afe-
tados porque sobre eles não há tari-
fas, e produtos que produzimos com 
exclusividade também não, como a 
castanha do pará. Mas a Grã-Bretanha 
é a terceira maior importadora de 
manteiga de cacau e o mercado será 
perdido, em favor da Holanda (<jue 
produz manteira de cacau) e países 
africanos, ex-colônias francesas, que 
gozam de certos favores junto ao 
Mercado Comum, em troca da manu-
tenção de laços semi-coloniais. Isso 
quanto aos prejuízos a curto prazo. A 
médio prazo também vamos perder 
porque com a entrada da Grã-Breta-
nha, também as suas ex-colônias gra-
dualmente serão favorecidas. A bana-
na da Cooperativa de Cotia, por 
exemplo, perderá em toda a comuni-
dade para a da United Fruit que en-
trará com o rótulo da Jamaica, ex-co-
lônia britânica. Além disso, a Grã-
Bretanha reforçará em muito a caixi-
nha. E portanto, o poder dc manipu-
lação da agricultura européia ine-
ficiente. ~ 

A longo prazo as perspectivas 
também são ruins, porque, ao contrá-
rio do que esperava o governo brasi-
leiro, a Grã-Bretanha não levou à co-
munidade sua tradição de liberalismo 
c portas abertas nas importações, mas 
foi obrigada a aceitar o jogo. 

Sicco Mansholt, presidente da Co-
munidade Econômica Européia, que 
se retirou do cargo há duas semanas, 
foi uma voz isolada na condenação 
dessa política: "A Europa não está 
cumprindo com suas intenções au-
to-proclamadas de ajuda ao Terceiro 
Mundo", disse ele. Afirmou também 
que o Mercado Comum só beneficiou 
o dono do capital c nada fez pelo ho-
mem comum da Europa: "Falta de-
mocracia na Europa", disse Sicco 
Mansholt. 

O que nos leva a uma conclusão: 
falta democracia porque o pequeno 
proprietário fazedor de requeijão vo-
ta nos conservadores, funcionando 
como base da "Action Françoise" fa-
cista, da classe média dc moera ta-cris-
tã da Alemanha c Itália. E para man-
tê-los, existe a caixinha que nós aju-
damos a pagar. 
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calor não era infernal, porque a 

ante-sala do gabinete do Xerife 
tinha ar refrigerado. Mas todos aque-
les homens suavam em bicas. Nos úl-
timos dias, haviam chegado a seus ou-
vidos rumores muito inquietantes. O 
Xerife estava descontente, dizia-se. 
Havia recebido ordens terminantes 
para policiar certos abusos, certoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA en-
fiares de mão na bolsa das donas de 
casa. E o Xerife, subitamente, aban-
donava seus aliados. Um comporta-
mento inexplicável. Ou não tão inex-
plicável, já que se falava em eleições 
para os próximos anos — e o Xerife 
sempre demonstrara gigantesca habili-
dade política, livrando-se de todas as 
crises e papando todos os adversários, 
em seus cinco anos de exercício do 
cargo. Habilidade invejável a dele, 
lembravam os homens suados. Por 
exemplo: em 1968, havia críticas à 
sua atuação, em fortes correntes do 
sistema. Ele saiu-se brilhantemente, 
fazendo concessões no superficial, e 
mantendo o essencial Em 1968? É, 
quem não se lembra? Ele mandou 
prender, por exemplo, os diretores de 
uma financeira, a Credence, fotogra-
fados e com suas fotos estampadas na 
imprensa como se fossem criminosos 
comuns, em retratos 3 por 4, com da-
ta em baixo e tudo o mais. Qual a 
culpa dos homens da Credence? Do 
mesmo tamanho que a culpa de deze-
nas de outras financeiras que "estou-
raram" porque os auxiliares do Xerife 
permitiam que elas operassem de for-
ma totalmente proibida pela lei. O sa-
crifício dos homens da Credence sa-
tisfez ao moralismo das salas fortes 
do sistema - e o Xerife pôde manter 
sua aliança com o mundo financeiro, 
contribuindo, daí a dois anos, para 
uma explosão sem precedentes nas 
Bolsas, fechando os olhos a todos os 
abusos. Desfecho? Sacrifício, ainda 
que não tão dramático, dos presiden-
tes das Bolsas do Rio e São Paulo. É, 
o Xerife é mesmo muito hábil, refle-
tiam os homens suados. E lembra-
vam-se ainda, que recentemente, em 
1972, num momento também delica-
do politicamente, o Xerife soubera 
anunciar a prisão preventiva de pe-

?uenos fabricantes de bebida de São 
aulo, os Merino - cujo crime, certa-

mente, também não fora maior, por 
exemplo, que as remessas clandesti-
nas de lucros por laboratórios estran-
geiros, anunciadas em princípios do 
ano pela própria assessoria do Xerife 
- só que, neste caso, nunca se soube 
o nome dos diretores dos laboratórios 
envolvidos, ou as penas a que eles fo-
ram sujeitos. 

Era por tudo isso que os homens 
de terno escuro suavam. Teria 

chegado a vez deles? Seriam eles 
apresentados como autores de abusos 
contra as donas de casa e chefes de 
família, como inimigos do país? 

Na sala de Imprensa, Juca Lobato 
aguardava impaciente o final da reu-
nião, fechada para a Imprensa, à ex-
ceção da revista Escuta e do Jornal 
do Brasil, por motivos óbvios. Até 
que ponto o Governo iria para conse-
guir rebaixar os preços da carne? Ci-
garro entre os dedos, procurava advi-
nhar como seria o noticiário da im-
prensa no dia seguinte. A demissão 
do presidente da Sunab, já conhecida 
àquela altura, seria atribuída, eviden-
temente, à liberação dos preços da 
carne. Haveria manchetes fortes con-
tra os donos de frigoríficos e pecua-
ristas, de repente acusados de especu-
ladores. Mas, como sempre, nos últi-
mos anos, nenhuma palavra sobre 
aquilo que até Dona, sua amiga de 
tempos de universidade, sabia: os pre-
ços da carne já haviam disparado ha 
muito tempo. Desde os idos do mês 
de setembro que eles haviam começa-
do a avançar, para passarem de 5,50 
para 8,00 cruzeiros, e depois até 9,00 
cruzeiros, a carne de primeira; até a 
carne moída, tradicionalmente vendi-
da até pela metade do preço da carne 
de primeira, também chegara aos mes-
mos 8,00 em companhia do fígado, 
outrora mais barato. Assim, a demis-
são do presidente da Sunab não podia 
resultar disso. Tampouco haveria qual-
quer referência ao fato de os frigo-
ríficos virem estabelecendo seus pre-
ços, há meses, sem que os auxiliares 
do Xerife os incomodassem. 

Os devaneios de Juca Lobato fo-
ram subitamente interrompidos. Uma 
exótica mulher, ainda jovem passava 
em direção ao local da reunião. Reco-
nheceu-a mesmo à distância: Polinô-
mica Ecolítica, filha única do Xerife. 
Não era, evidentemente, um tipo ca-
boclo. De quimono e leque japonês 
nas mãos, usava ainda uma espécie de 
bolero "Ice", com os dizeres "trading 

A carne, o xerife, 
e sua f i lha 

Polinômica Ecolít ica 
(Uma história de algum suspense e nenhum mistério sobre 

a crise da carne, onde o Xerife poderia ser o 
ministro Delfim Netto, Dona poderia ser qualquer dona 

de casa brasileira e Chefe, um chefe de família. 
O leitor deve descobrir quem é 

Polinômica Ecolítica, o personagem mais importante) 

companies" e "export drive" à alturà 
dos fartos seios; pendentes do pesco-
ço, correntes da linha PIB, sustentan-
do ainda medalhões tipo inflação, 
com o número 14 escrito. Polinômica 
Ecolítica nunca andava só. Uma fan-
farra a acompanhava, tocando hinos 
em voga como "O PIB é eterno", de 
colocar lágrimas nos olhos, ou 4tO Ja-
pão no coração". Às vezes a fanfarra, 
composta de jornalistas, corretores, 
empresários, se distraía, e atacava 
"Nossa Bolsa é a Maior", em grande 
voga em 1971, mas um simples ar de 
desprezo de Polinômica era o sufi-
ciente para que os acordes cessassem. 

Juca Lobato voltou à meditação. 
Minutos depois, via os homens dos 

Aloysio Biondi 

os frigoríficos, já estão tendo a lição 
que merecem. 

A palavra mistério mexeu com Ju-
ca Lobato. 

Beijou Dona, apertou a mão de 
Chefe, e preparou-se para sair. Foi an-
tes mesmo de cruzar a porta que sua 
intuição lhe deu a primeira pista: so-
bre uma cadeira, estava um colete 
"Lee" que Dona usava. 

— O colete. O colete de Polinômi-
ca Ecolítica - murmurou para si mes-
mo. Em passos ágeis, sumiu na dobra 
do corredor. 

- Vamos lá? 
-Toca . 
- A nossa primeira pista foi o me-

dalhão de Polinômica, sobre custo de 
vida, lembra-se? Resumidamente, 
que o tempo é curto, um índice de 
custo de vida é apenas um "meio", 
uma "medida", para verificar varia-
ções de preço, e, a partir dessa cons-
tatação, verificar os excessos e corri-
gir distorções. 

- O Xerife disse que quem duvida 
dos índices da Fundação devia apren-
der aritmética. 

- Eu vi, na revista Escuta. E vi 
também a piada sobre o que é uma 
média (o sujeito com a cabeça no for-
no, os pés em uma geladeira tem óti-
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frigoríficos desfilarem pelo corredor, 
pouco alegres. Levantou-se, para ten-
tar arrancar alguma declaração. Foi 

Suando viu Polinômica deixar a sala 
o Xerife. Embora acompanhada pe-

lo seu séquito, o semblante já não era 
tão radioso. A maquilagem, evidente-
mente, tinha sido retocada. Um traço 
amargo na boca, um quê de insegu-
rança tomara conta de sua fisiono-
mia. No vestuário, algo mudara, mas 
Juca Lobato não conseguiu identifi-
car de imediato: 

- Não se meta em negócios de fa-
mília, Juca Lobato — disse a si mes-
mo enquanto rumava para a mesa da 
saía de Imprensa, a fim de apanhar o 
noticiário redigido pela assessoria do 
Xerife. 

No dia seguinte, Juca Lobato foi 
almoçar em casa de Dona e Chefe. 
Engolidos o arroz, com feijão, ovos 
mexidos e salada de sardinhas, a pro-
vocação veio de Dona: 

- Vocd viu as manchetes de hoje, 
Juca? Os preços da carne vão ter que 
cair de qualquer forma. Até o presi-
dente da Sunab que não ligou para a 
alta, foi demitido. E o Xerife está tiri-
rica com os frigoríficos. Disse a eles 
que, se for preciso, até proíbe a ex-
portação de carne. Falou uma coisa 
que eu gostei muito: que a carne está 
subindo, dentro do Brasil, por causa 
da alta dos preços no mercado mun-
dial. Mas que não é justo que o con-
sumidor brasileiro, que é pobre, pa-
gue o mesmo preço que o consumi-
dor dos países ricos. E que os frigorí-
ficos tiveram um lucro muito alto nos 
últimos anos, e agora têm que colabo-
rar com o Governo, para que os pre-
ços não subam mais de 12 por cento 
este ano. Gostei muito. Não entendo 
muito esse mistério todo, mas acho 
que agora os dois culpados, a Sunab e 

Juca fechou a porta, sentou-se em 
uma almofada no chão logo à entrada 
da sala de seu apartamento, 

No colete. No colete está a pista 
inicial. Mas qual, exatamente? 

Levantou-se, apanhou os jornais 
do dia. A leitura estimulou sua me-
mória fotográfica: era isso. Era isso: o 
colete de Polinômica estava meio ras-
gado à altura da frase "Exportar é a 
solução". E o medalhão, o medalhão 
da linha inflação, já não trazia o nú-
mero 14 por cento, mas sim um pon-
to de interrogação. E, agora se lem-
brava: a maquiagem de Polinômica já 
não fazia tanto o tipo oriental: apela-
va para a'linha "defesa do consumi-
dor interno". 

As peças começavam a se encai-
xar, como num quebra-cabeças. De 
um salto, rumou para seus arquivos, 
certo de que lá conseguiria a resposta. 
Antes de mergulhar na papelada, li-
gou para seu auxiliar, o Jovem, e pe-
diu-lhe que checasse certas informa-
ções, e, de posse dos resultados, vies-
se conversar com ele, qualquer que 
fosse a hora da madrugada. 

Amanhecia quando Juca Lobato e 
Jovem tocavam à campainha da porta 
de Dona. 

Sentados no sofá, Dona e Chefe 
procuravam seguir o raciocínio de Ju-
ca: 

- Eu quero que vocês me inter-
rompam, quando não me entende-
rem. Quando se analisa um tema, a 
gente pensa que os demais estão 
acompanhando o raciocínio com faci-
lidade - a gente se esquece de que os 
demais não têm o mesmo volume de 
informações que o investigador, c, 
por isso, não têm condições de apre-
ender certos saltos no raciocínio. 

- Legal. 

ma temperatura média mas não pode 
se sentir confortável), contada pela 
centésima vez por um tecnocrata bra-
sileiro, causando o mesmo transe de 
sempre nos jornalistas que a regis-
tram. 

- Mas, prosseguiu Juca Lobato, 
não é isso que importa. Eu não duvi-
do dos índices da Fundação - apenas 
explico sua precariedade, que é reco-
nhecida pelos próprios economistas. 
Ou, como no caso da carne, sua ma-
neabilidade. 

- Explica isso. 
- É o que eu estava tentando fa-

zer, ao ser interrompido. Mas vamos 
lá. Voltemos à tabelinha, e sua expli-
cação sumária. Para calcular o índice 
de custo de vida, a Fundação tomou 
como exemplo uma família com ren-
da de quatro salários mínimos, isto é, 
cerca de 1.080,00 cruzeiros. Verifi-
cou, através de pesquisas, a forma 
que esse orçamento é gasto, e chegou 
à seguinte conclusão: do total de gas-
tos de uma família desse padrão, na-
da menos de 48,07% vão para a ali-
mentação. E, segundo os cálculos da 
Fundação, cerca de 7% são gastos 
com carne bovina de primeira, e 13% 
com gastos com carne em geral. 

- O que isso significa? 
- Que uma família com renda de 

100 cruzeiros, para simplificar, gasta-
rá 7,00 cruzeiros por mês com carne, 
isto é, 7% de sua renda. Ou, ainda, 
que em cada 100 cruzeiros gastos por 
famílias dessa faixa, 7,00 cruzeiros 
seriam para a carne. 

- Entendi. E daí? 
- Daí começa a gororoba. Essa in-

fluência que um produto, como a car-
ne, tem no cálculo do índice de custo 
de vida, é chamado de "peso". A car-
ne, é assim, o produto de maior peso 

• no cálculo do índice de custo de vida. 

Com isso, o que é que acontece, na 
prática? Se o preço da carne subir 20 
por cento, esse aumento, sozinho, 
mesmo que os preços de todos os de-
mais produtos e serviços se mantives-
se estável, determinaria um aumento 
de 1,4% no custo de vida. 

- Como assim? 
- Você vai entender. Se uma fa-

mília gasta 7,00 cruzeiros mensais 
com a carne, e o produto aumenta 
em 20%, esses gastos cresceram em 
1,40 cruzeiros (20% de 7,00 cruzei-
ros), passam de 7,00 para 8,40 cruzei-
ros. O que acontece com seu orça-
mento, que é a forma de medir o seu 
custo de vida? Ele passa de 100,00 
cruzeiros para 101,40 cruzeiros, ou, 
em outras palavras, ele aumenta de 
1,4 por cento. Entendeu? 

- Entendi e acho que . . . 
- Um momento. Primeiro, sirva 

aquele cafezinho à gente, aue V. está 
às portas da primeira descoberta. 

- O mistério da carne começa a 
dissipar-se, reiniciou Juca Lobato. 
Voce, Dona, pode entender agora 
porque é que as vezes os preços so-
bem, e o índice da Fundação, não. 
Tudo depende do "peso". Se um pro-
duto de peso baixo dá um salto, de 
40, 50 por cento, praticamente nada 
acontece ao índice. Se um ^produto 
de peso alto avança 10%, o índice se 
movimenta acentuadamente. 

Assim, mesmo em condições nor-
mais, os índices são precários 

para retratar os rombos reais sofridos 
pelos orçamentos das famílias. 

- Por que condições normais? 
- Porque há condições anormais, -fe v } 

Entenda: quando um preço é "tabela- w j f 
do", como aconteceu com a carne no 
ano passado, a Fundação, ao calcular 
os índices, não pode levar em conta o 
preço real que está sendo cobrado do 
consumidor. Ela tem que fazer seus 
cálculos com os preços tabelados, 
com os preços oficiais, como se eles 
não tivessem mudado. 

- E daí? 
- Daí que todas as Donas sabiam 

que a carne não estava a 5,50 cruzei-
ros, e sim a 8,00.cruzeiros. Mas, se a 
Fundação fosse levar em conta esse 
aumento, o cálculo do índice de cus-
to de vida iria mostrar o seguinte: um 
aumento de 45%, para um produto 
que pesa em 7% no orçamento, signi-
ficaria um aumento de 3,15% (60% 
de 7%), no índice do custo de vida. 

- A carne, sozinha, provocaria 
um aumento de 3,15% no custo de 
vida? 

- Exatamente. Então, o negócio 
era fazer de conta que a tabela valia. 

- Espera aí. Mas não seria mais 
fácil, então, exigir que os preços da 
carne não subissem^ em lugar de toda 
essa encenação? E aí que eu acho 1 
que a Sunab é culpada. Ê aí que eu U 
acho que os frigoríficos são abusados. 
Eles deviam pensar primeiro no mer-
cado interno, uai 

- Espera aí, digo eu. Você já en-
tendeu o mistério dos índices que 
não andam, em condições normais, e 
em condições anormais. Um copo 
d'água, que vamos fazer um longo pa-
rêntesis. Vamos pegar outra pista: os 
dizeres do colete da Polinômica Eco-
lítica: exportar é a solução. 

- A gente tem que voltar para os 
anos de 69/70, que foi quando a filha 
do Xerife começou a deixar a adoles-
cência e a definir sua personalidade. 
Até então, ela ainda admitia que se 
debatesse seu futuro, embora às vezes 
calasse a boca de quem não aprovasse 
totalmente. Dois caminhos lhe eram 
apresentados: que ela se dedicasse ao 
mercado interno, como foi feito no 
desenvolvimento dos Estados Unidos, 
isto é, que ela fosse aumentando a 
renda dos próprios brasileiros (através 
de maiores salários, por exemplo), pa-
ra aumentar o consumo e, conseqüen-
temente, levasse ao aumento da pro-
dução e ao aumento dos investimen-
tos, à criação de novas empresas e no-
vos empregos. Para essa corrente, era 
importante que houvesse altas taxas 
de crescimento, mas que, ao mesmo 
tempo, houvesse melhores condições 
de vida, principalmente para as cama-
das mais pobres da população - in-
clusive os milhões de brasileiros da 
zona rural. 

- A outra corrente, prosseguiu 
Juca Lobato, advogava a "abertura 
para o exterior". Em outras palavras, 
o Brasil deveria aumentar as exporta-
ções, permitindo que crescesse igual-
mente a produção das indústrias, au-
mentando sua receita em dólares, ace-
lerando o ritmo de desenvolvimento 
da agricultura, permitindo manter al-
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tas taxas de investimento, de cresci-
mento econômico, ainda que seu po-
vo tivesse que fazer sacrifícios para 
isso. 

- É, o exemplo do "Milagre Japo-
nês". . . 

- Já lhe disse mais de uma vez, 
Dona. O modelo jaoonês nada tem a 
ver com o Brasil, ó Japão precisava 
exportar, ou sufocava, era sua única 
saída. O Brasil, não. 

- Por que? 
- O Japão é uma ilha, ou um ar-

quipélago. Não tem terra para plantar 
gêneros alimentícios, ou matérias-pri-
mas como o algodão e outras fi-
bras. 

Não tem minérios. Para alimen-
tar seu povo, ou manter sua indústria, 
o Japão não tem outra saída: tem que 
importar tudo. Olha aqui: ainda em 
novembro, o "Financial Times" 
anunciava que o Japão estava impor-
tando areia e pedra britada para fazer 
concreto. Não em pequenas quantias, 
mas maciçamente. Você acha que há 
algum paralelo entre os dois países? 

- Bem, assim fico confusa. 
- Pois é. Não é difícil você enten-

der que o "modelo japonês" era o 
único viável para o Japão. Para poder 
importar o que ele precisa, ele precisa 
exportar, reunindo os dólares para 
pagar as importações. Assim, seu po-
vo teve que esperar, teve que fazer 
sacrifícios, apertar o cinto, para ex-
portar e industrializar-se. Mas não é o 
caso do Brasil. 

- Ah, existem realmente milhões 
de brasileiros em condições sub-hu-
manas de vida. Mas agora já estamos 
no meio do caminho, não é? Nosso 
futuro será brilhante como o do Ja-
pão, não é isso? Você é capaz de di-
zer que não. 

- Toca, homem. 
- Você pergunta se já estamos no 

meio do caminho, se não chegaremos 
à posição do Japão. Depende de mui-
ta coisa. O Japão, quando sé indus-
trializou, não deixou que empresas 
estrangeiras se instalassem no país. 

- Mas eu pensei que os america-
nos fossem donos de tudo, lá. 

- Não conseguiram entrar em na-
da, e há anos brigam com unhas e 
dentes para mudar esse estado de coi-
sas. O Japão industrializou-se man-
tendo o controle da economia em 
suas mãos. Só agora, neste começo de 
1973, começa a rever a legislação que 
proibia investimentos estrangeiros — 
inclusive por causa de mudanças na 
situação mundial, mas isso é outra 
história. 

- E qual é a vantagem de ter a 
economia nas próprias mãos? 

- O Brasil, porque tem seus prin-
cipais setores econômicos dominados 
por empresas estrangeiras - segundo 
proclamam os próprios assessores do 
Xerife - está gastando rios de dólares 
por ano, com remessas de lucros, 
royalties e çastos semelhantes. Quer 
dizer, este e um sacrifício desneces-
sário para o povo brasileiro, o que se 
pode chamar de custo invisível da fi-

losofia de dona Polinômica. 
- Todos esses gastos, só com re-

messas? 
- Não. Nesses gastos, estão tam-

bém, por exemplo, os juros dos em-
préstimos que o Brasil tem levantado 
nos últimos anos. 

- Te peguei. Esses empréstimos 
aceleram o crescimento do país. E a 
enxurrada de dólares que têm entra-
do no Brasil mostra nosso prestígio 
no exterior. 

- A enxurrada de dólares entra 
no Brasil porque há sobra de dólares 
no mercado mundial. O dólar já não 
tem ouro para garanti-lo. Ainda ago-
ra, a Alemanha e o Japão tomaram 
medidas para impedir, ou, mais preci-
samente, para reduzir a entrada de 
dólares em seu país. 

- Você é ressentido, Juca. Você 
não quer dar o braço a torcer. Esta-
mos no caminho certo, estamos cres-
cendo — e embasbacando o mundo. 
A única coisa que me incomoda são 
os preços, mas esse problema vai aca-
bar. 

- Calma, Dona. Não há ressenti-
mentos, nem torcidas a favor de um 
"caos". Há duas discordâncias básicas 
ém relação à filosofia de dona Polinô-
mica: o fato dela exigir sacrifícios 
desnecessários do povo brasileiro, e o 
fato dela amarrar os destinos do Bra-
sil, para todo o sempre, às empresas 
multinacionais, com sede no exterior. 
Essas amarras vão representar, para o 
povo brasileiro, a remessa eterna de 
juros, lucros, o diabo, tirados do seu 
suor, do seu sacrifício. Uma coisa que 
o povo japonês não enfrenta. 

- E tenho algo a dizer, sobre o 
fato dessas coisas não serem ditas, 
não chegarem ao conhecimento do 
brasileiro comum, ou mesmo a im-
portantes centros de decisão. Acho 
que hoje, no Brasil, a pior censura é a 
exercida pelo poder econômico. Não 
aquela em que todo mundo fala, da 
confusão dos interesses entre anun-
ciantes e empresas jornalísticas. Falo 
da outra, do fascínio sofrido pelo 
profissional de imprensa, pela necessi-
dade que ele sente de ser aceito, de 
transitar livremente por gabinetes. 

Foi Dona quem exigiu a volta ao 
terra-terra: 

- Falávamos do mistério da car-
ne, meu velho. 

Juca Lobato esfregou as mãos na 
testa, por alguns minutos, e retomou 
o fio da meada: 

- Já temos os dados, a esta altura, 
para provar a inocência dos dois prin-
cipais acusados, a Sunab e os frigorí-
ficos. Ou para demonstrar que, neste 
mistério todo, eles são meros coadju-
vantes e não os atores principais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vamos a uma breve recapitulação: 
os preços da carne subiram em 

1972, e ninguém tomou conhecimen-
to. Por que? Porque, por um artifí-
cio, o custo de vida não se mexia. E 
porque, por outro lado, falar em pre-
ços da carne seria colocar em debate 
também, a filosofia das exportações. 

- Como assim? retrucou Dona. 

- Minha filha: ao abrir-se para o 
exterior, o Brasil passou a aceitar to-
dos os dólares que entravam em sua 
economia. Está devendo de 9 a 10 
bilhões de dólares, que terá que pa-
gar. Já vimos que ele está gastando 
1,3 bilhões de dólares por ano em ju-
ros e outros "serviços*. Ora, o Brasil 
passou a precisar desesperadamente, 
de exportar. 

- Um problema difícil para o Xe-
rife. 

- Tudo depende da habilidade 
política com que se tratam os ciados 
disponíveis. 

- Grego puro. 
- Explico. Houve uma ordem su-

perior para conter o nível de inflação 
(ou de custo de vida? ) a 12%, este 
ano. Mas, de repente, no começo do 
ano, os aumentos começam a estou-
rar e, no meio deles, veio a "oficiali-
zação" dos preços já majorados da 
carne. Você entende? 

- O que, uai? 
- Uma oportunidade de ouro pa-

ra manipular a situação. A mudança 
de diretrizes em relação à carne não 
surge, aos olhos de todo o mundo, 
como uma mudança da filosofia bási-
ca. Ou melhor ainda: pode até ser 
magnificamente explorada, com o pú-
blico atentando para o acessório e es-
quecendo o principal. Você, por 
exemplo, Dona, que reação teve ante 
o caso? 

- Eu gostei muito do puxão de 
orelhas nos frigoríficos, de que eles 
não deviam vender ao consumidor in-
terno pelos preços que o rico consu-
midor estrangeiro paga. Achei uma 
preocupação legal com o povo, mes-
mo. 

- Pois é. Mas o engraçado é que 
praticamente tudo que o Brasil ex-
porta é com sacrifício do consumidor 
brasileiro. Há mercadorias, como os 
têxteis e calçados, que são vendidos 
lá fora a preços mais baratos que aqui 

* dentro. E, de qualquer forma, todas 
as mercadorias vendidas lá fora não 
pagam impostos que são cobrados 
dos produtos vendidos aqui dentro. 
Em outras palavras, o consumidor 
brasileiro tem que compensar essa re-
ceita perdida, tem que "pagar" esses 
impostos não arrecadados. Se esse ar-
gumento é válido para a carne, como 
e que ficam os outros produtos? Co-
mo é que fica a política de exporta-
ção? 

Houve aqui uma interrupção to-
talmente inesperada: 

- Até agora eu não disse nada, 
falou o Chefe. Mas eu vejo sempre os 

. assessores do Xerife' dizerem que o 
que se exporta não prejudica o consu-
midor brasileiro: trata-se de produtos 
que "Não seriam produzidos", por-
que não haveria mercado interno para 
eles. Se esses produtos não fossem 
produzidos, também não haveria cria-
ção de empregos, e de rendas. Por isso 
exportar sempre é vantajoso para o 
pais. Você não estaria omitindo esse 

dado? 
- Foi bom você tocar nesse pon-

to, retrucou Juca Lobato. O caso da 
carne mostra que isso não é verdade. 
O Brasil aumentou substancialmente 
suas exportações de carne nos últi-
mos anos e, no entanto, a produção 
de carne bovina caiu de 1,70 milhão 
de toneladas em 1970 para 1,63 mi-
lhão em 1971. Ora, se você diminui a 
produção e aumenta a exportação o 
que é que acontecerá no plano inter-
no? Tem que faltar carne com alta 
dos preços. Mas mesmo essa é apenas 
uma análise superficial do problema. 
A essência da questão - e é preciso 
entender-se isso muito bem - é exa-
tamente que não existe consumo no 
Brasil não porque todas as necessida-
des de seu povo estejam atendidas -
mas porque a renda é mal distribuída, 
não há poder aquisitivo em amplas 
faixas da população. 

- Entendo. 
- Sem querer portanto você to-

cou no ponto central da questão: se a 
filosofia da dona Polinômica Ecolíti-
ca fosse voltada para o mercado inter-
no 'os resultados - em termos de au-
mento da produção, criação de em-
pregos e de renda - seriam equivalen-
tes e sem sacrifícios para o povo. 

Dona interrompe: 
- E a carne, e o mistério da car-

ne? 

- A preocupação com o con-
sumidor brasileiro, já foi visto, é mui-
to hábil pois consegue evitar uma 
análise mais aprofundada do episódio 
- a de que a situação é geral, aplicá-
vel a todas as exportações. Além dis-
so não era difícil prever que os preços 
da carne subiriam no mercado inter-
no, se houvesse exportações. Antes 
de mais nada, porque ninguém sabe 
realmente qual o rebanho brasileiro: 
em 1970 o IBGE estimou em 97 mi-
lhões de cabeças; no censo realizado 
no mesmo ano, as estatísticas do 
IBGE revelaram a existência de 79 
milhões de cabeças, isto é, 20 milhões 
a menos. 

- Mas então, disse Dona, a alta do 
preço da carne era inevitável com a 
exportação? Mas por que então.. . 

- Ela era encarada mas como um 
sacrifício inevitável que o povo brasi-
leiro deveria aceitar para desenvol-
ver-se. 

- Está bem, então eu concordo 
cm que a Sunab não tem culpa no 
cartório. Mas e os frigoríficos, eles 
não abusaram, Juca? 

Olha Dona, pense bem. Analise a 
frase do Xerife. Ele diz que o preço 
interno iria sofrer a influência do pre-
ço internacional. O que isto signifi-
ca? É simples. Se os Estados Unidos 
se dispõem a pagar 100 por uma to-
nelada de carne, o frigorífico vai 
comprar carne aqui no Brasil a 80, 
com uma margem de lucro de 20. Se 
os Estados Unidos resolvem pagar 
150, com um aumento de 50%, no 
preço em dólares, o frigorífico vai 
dispor-se, sim, a pagar 120 dólares, 
ou mais 50% sobre os 80 dólares an-

tenores. O que acontece então? Mes-
mo que a carne exportada represente 
apenas uma parcela da produção, é 
logico que todos os pecuaristas, e não 
apenas aquele que vendeu ao frigorí-
fico exportador, vão querer receber 
120 pelo seu gado. 

- Bom, o que interessa é que os 
frigoríficos realmente ganharam rios 
de dinheiro nos últimos anos, às cus-
tas do consumidor brasileiro. 

- Os frigoríficos ganharam real-
mente rios de dinheiro nos últimos 
anos. Basta ver a alta dos preços do 
gado em pé e no atacado. Mas o lucro 
nas exportações você só vai ter uma 
idéia se levar em conta duas coisas. A 
tonelada de carne passou de 500 dó-
lares em 1969 para 1.000 dólares, 
atualmente. Antes o dólar valia 4,00 
cruzeiros, isto é, os 500 dólares repre-
sentavam 2.000 cruzeiros; hoje o dó-
lar vale 6,00 cruzeiros, logo os 1.000 
dólares representam 6.000 cruzeiros. 
Quer dizer; o preço recebido pelos 
frigoríficos, na exportação, não do-
brou apenas de 500 para 1.000 dóla-
res: ele triplicou de Í000 para 6.000 
cruzeiros. 

- Bom negócio. 
— Exatamente. Apenas um bom 

negócio - não um abuso. Os frigorífi-, 
cos operam dentro das condições que 
lhes são dadas, às custas do consumi-
dor brasileiro. E eles não eram uma 
exceção: o tratamento dado às expor-
tações traz lucros a todos os empresá-
rios. 

Dona teve um lampejo de compre-
ensão: 

— Nem a Sunab, nem os frigorífi-
cos são culpados. Mas então quem? 

Juca sorriu: 
— A filosofia é da dona Polinômi-

ca Ecolítica, não é? 
- Diaba.. . E como tudo vai fi-

car? 
- É imprevisível ainda, disse Juca. 

O problema da carne foi resolvido co-
mo poderia ter sido resolvido há mui-
to tempo. Vai-se diminuir o imposto 
estadual sobre a carne vendida no 
Brasil e vai-se cobrar imposto na car-
ne vendida lá fora, e que antes não 
pagava. 

— Então a exportação não será 
proibida? 

- Diretamente não. Mas indireta-
mente, ela poderá ser desestimulada. 
Pode tornar-se mais vantajoso, aos fri-

foríficos, vender para o consumidor 
rasileiro do que la fora. 

— Por que então não há uma proi-
bição direta, de uma vez? 

- Pelos mesmos motivos já expli-
cados. Dona Polinômica Ecolítica 
não quer que transpareça que sua fi-
losofia está em questão. 

— Ela vai conseguir? 
- Bom, ela soube valer-se do im-

pacto causado pela guerra aos preços 
altos na última semana: retocou a ma-
quilagem, aderiu à linha do consumi-
dor interno. O importante é ficar de 
olho nela, daqui para frente. Se o 
calor fizer com que ela tire o colete, 
as coisas estarão definidas. 

A SEMANA NA ECONOMIA zxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXVUTSRQPONMLIHGEDCBA

A v i s o s , p u n i ç õ e s  e  
c o n t r o l e  d e  p r e ç o s  

Depois de abrir falência na sua 
terra de eleição - os países capi-

talistas industrializados - parece que 
o liberalismo econômico está vendo 
soar sua hora no Brasil. A semana in-
teira esteve cheia de notícias lem-
brando os controles de preços e salá-
rios adotados desde 1971 nos Estados 
Unidos e na Europa. No setor bancá-
rio, o ministro Delfim Netto reco-
mendou a redução das taxas de juros 
a 21%. Na área da carne, criou um 
imposto de 200 dólares por tonelada 
exportada e reduziu o crédito aos pe-
cuaristas e frigoríficos, que sonegam 
o produto. O controle governamental 
sobre a carne chegou a tal ponto que, 
no fim da semana, todas as exporta-
ções de carne verde e industrializada 
foram proibidas. Diversas reuniões 
com empresários da indústria e do co-
mércio serviram para que o ministro 
da Fazenda transmitisse diretivas so-
bre a política anti-inflacionária a ser 
seguida naqueles setores. Por fim, os 
órgãos de controle de preços - Con-
selho Interministerial de Preços (CIP) 
e Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (CADE) - tiveram sua 
autoridade reforçada, chegando o 

CADE a fazer ameaças contra o "abu-
so do poder econômico". Tudo em 
nome da taxa presidencial de infla-
ção, que em 1973 não deve ultrapas-
sar 12%. A fincar pé em princípios 
superados (e indisciplinados) de eco-
nomia de mercado, o governo prefe-
riu ingressar na era dos controles de 
preço impostos de cima para baixo. 

Ingresso ainda tímido, é verdade, 
onde medidas autoritárias se entre-' 
meiam com conselhos e recomenda-
ções. Onde o governo divide com os 
empresários o custo da redução da ta-
xa inflacionária, diminuindo de 15,5 
para £% o ICM sobre o boi em pé e 
anunciando sua disposição de limitar 
os aumentos de impostos em 1973. 
Mas ainda assim, sinal de mudança na 
atitude tradicional de não interferir 
no mecanismo dos preços. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O povo e a nobreza 

Durante a semana, o assunto foi 
carne. Apesar da afirmativa do popu-
lar Tião Maia (dono de frigorífico) de 
que "o povo deve ser educado para 
comer outros tipos de carne que não 

a bovina, visto ser este um elemento 
nobre que deve ser exportado", a po-
pulação insistiu em competir com o 
mercado externo no consumo do boi 
brasileiro. O mau hábito do bife com 
fritas resultou num aumento contí-
nuo da carne no varejo (e do boi em 
pé, e da carne no atacado) que fez o 
preço médio subir 35% desde o fim 
do tabelamento da SUNAB, decidido 
dia 2 de janeiro. Em vista disso, o 
governo foi obrigado a optar entre 
aumento da receita externa e redução 
da inflação interna, acabando por es-
colher esta última: as exportações fo-
ram taxadas, proibidas, condenadas. 
O ministro Delfim Netto instituiu-se 
em advogado do consumidor para 
afirmar que "não é justo que o preço 
externo passe a regular o preço que o 
consumidor brasileiro tem que pagar. 
É só olhar para o nível de renda da 
população nos países para onde ex-
portamos: vai a 3 ou 4 mil dólares de 
renda per capita". 

O advogado do consumidor 

Essa lógica irrefutável — que po-
deria ser ampliada para questionar a 
diferença entre o preço interno e o 
preço externo, muito mais baixo, dos 
produtos que o Brasil exporta - re-
sultou na decisão de aumentar a ofer-
ta interna e diminuir os preços, con-
tendo a oferta externa, forçando pe-
cuaristas e frigoríficos a entregar a 
carne e reduzindo o ICM sobre o boi. 

Além do rigor na carne, o governo 
demonstrou de outros modos sua fir-
me disposição de conter a alta dos 
preços. Na segunda-feira, um ministro 
dá Fazenda grave e aconselhador con-
vidou os empresários do setor finan^ 
ceiro a "cortar os vínculos com o pas-
sado" e a praticar taxas de juro com-
patíveis com os novos objetivos go-
vernamentais. Os banqueiros e diri-
gentes de instituições financeiras, dis-
se Delfim, não devem transferir rea-
justes e aumentos desnecessários ao 
consumidor, mas sim utilizar de rea-
lismo nà fixação das taxas de juros, 
de acordo com os interesses da socie-
dade. E na sexta-feira, um ministro 
da Fazenda severo e punitivo intimou 
o presidente da Cooperativa Central 
dos-Produtores de Açúcar e de Álco-
ol, de São Paulo, e mais o presidente 
da CCPL, do Estado do Rio, os dire-
tores de Hospitais da Guanabara e o 
prefeito de Porto Alegre, a explica-
rem perante o CIP aumentos não au-
torizados de preços. O primeiro des-
ses senhores, o industrial Walmir 
Abdala, foi acusado de aumentar em 
8% o preço do açúcar cristal forneci-
do às indústrias de alimentação sem 
consulta prévia ao CIP. Atitude consi-
derada pelo ministro como ilegal e 
maléfica, diante da mobilização geral 
do governo e dos empresários para 
combater o custo de vida. 

Uma notícia um tanto distoante 
dessa tendência a defender os consu-
midores e o padrão de vida da popu-

lação foi que 12 mil famílias estariam 
sujeitas a ação de despejo pelo BNH 
por terem atrasado em três meses o 
pagamento de suas moradias nos con-
juntos habitacionais da COHAB. O 
presidente do BNH, Rubens Costa, 
"desmentiu" a notícia afirmando que 
as execuções dos mutuários em atraso 
só estão sendo feitas automatica-
mente para os que não atenderam às 
facilidades propostas pelo Banco para 
a recomposição de suas dívidas. Não 
disse entretanto quantas famílias pu-
deram atender a essas facilidades, e 
quantas serão despejadas. Para estas, 
segundo a COHAB, resta a solução de 
permanecer nas antigas casas de tria-
gem até atingir o nível econômico 
que lhes permita pagar a prestação da 
moradia própria. Ou então — e isso 
nem a COHAB nem o BNH disseram 

de voltar a residir em favelas. 

A dívida de 12 bi lhões 

A dívida externa brasileira foi as-
sunto, essa semana, de artigo no se-
manário Politika. Segundo seu autor, 
economista Ricardo Bueno, essa dívi-
da atingiu 10 bilhões 46 milhões de 
dólares em final de 1972, e chegará a 
12 bilhões 546 milhões em final de 
1973. O que, a seu ver, mostra a cres-
cente perda de autonomia da econo-
mia brasileira e determina a orienta-
ção do nosso desenvolvimento em 
função do pagamento dessa dívida. 

(Gerson Toller Gomes) 



A velha imagem 
Se alguém pensasse numa pessoa para divulgar a 
imagem do Brasil no exterior, dificilmente iria 

escolher uma sexagenária. Mas uma grande cadeia 
de lojas dos Estados Unidos, trouxe ao Brasil a atriz 

Ginger Rogers - hoje com 61 anos — e que irá preparar 
uma grande campanha de divulgaçao dos produtos 

brasileiros em seu país. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Brasil, acabou ofuscando a consagra-
da estrela no primeiro encontro com 
os jornalistas no Hotel Nacional onde 
ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA release distribuído mostrava a artis-
ta pelo menos 30 anos mais jovem. 
Deixou que ela lesse um texto previa-
mente preparado pelo Departamento 
de Relações Públicas da empresa, e 
depois assumiu as rédeas da entrevis-
ta. "A idéia da J.C. Penney é transfor-
mar o Brasil numa espécie de capital 
mundial da moda em substituição a 
Paris, Roma, Londres, por exemplo. 
Para isso, conta com a experiência co-
mercial do grupo J.C. Penney que tem 
1.700 lojas nos Estados Unidos onde 
movimenta mais de 5 bilhões de dóla-
res. Além disso, conta com o apoio 
do Governo Brasileiro, através da Em-
bratur, e de organizações como Varig, 
Hotel Nacional, Associações Comer-
ciais do Rio de Janeiro, Associação 
dos Exportadores Brasileiros, Secreta-
rias de Segurança e outros". 

- Por que Ginger Rogers e não 
Lisa Minelu, Rachel Welch, Candice 
Bergen ou John Wayne? Harvey Ç. 
McCormich, gerente de Relações Pú-
blicas da J.C. Penney explica tentando 
dar um caráter científico à escolha: 
"ela foi baseada numa rigorosa pes-
quisa de opinião pública junto à clas-
se média americana que constitui o 
grande mercado da organização. Ha-
via outros nomes famosos na lista de 
opções: Betty Grable, Cid Charisse, 
Dóris Day, Marlene Dietrich. Mas a 
escolha recaiu em mrs. Ginger Rogers 
que ainda é para a mulher típica ame-
ricana uma espécie de mito. Famosa 
(já fez 73 filmes), independente (di-
vorciou-se seis vezes), atuante (ainda 
participa em peças de teatro, show-
business, programas de televisão)". 

Hoje, àos 61 anos de idade, Gin-
ger KOgers lembra pouco a mulher 
frenética que 40 anos atrás animou os 
musicais de Holy wood. Está mais gor-
da, profundas rugas aparecem no ros-

to que sorri pouco, os olhos são tris-
tes. A única lembrança dos bons tem-

E>s é uma pinta escura existente no 
do esquerdo do rosto, abaixo dos 

lábios e a peruca loira que marcou 
sua imagem na tela. Perante fotógra-
fos e cinegrafis^as que foram cobrir 
sua presença no Hotel Nacional, ado-
tou uma posição altamente profissio-
nal: pousou com desembaraço, res-
ponde as perguntas com tato. Num 
único momento ela hesitou quando 
lhe perguntaram se era contra a guer-
ra ao Vietnã ou pertencia à maioria 
silenciosa que reelegeu Nixon. Res-
posta da atriz: "Não vim ao Brasil pa-
ra falar de política. Me perdoem, mas 
eu não vou responder esta pergunta". 

Para o governo brasileiro, os pla-
nos anunciados pela J.C. Penney, pa-
rece que vieram no momento exato. 
A segunda maior organização de ven-
das a varejo do mundo, poderá dar 
um impulso na colocação dos manu-
faturados brasileiros no exterior, atra-
vés de suas milhares de lojas espalha-
das pelos Estados Unidos, Bélgica, 
Itália e Porto Rico. Mas além desse 
objetivo puramente econômico, o 
programa também poderá servir para 
melhorar a famosa imagem do Brasil 
no exterior", já que a J.C.Penney a-

' nunciou que trará em setembro deste 
ano "100 ou mais Jornalistas-Edito-
ras americanas, de maior destaque 
dentro dos Estados Unidos, para ve-
rem com seus próprios olhos o Brasil 
moderno e tudo o que está aconte-
cendo dentro do Brasil". Assim, não 
seria estranho que o governo estivesse 
interessado em auxiliar a campanha —* 
que segundo a J.C. Penney, custará 
500 mil dólares. Mas os representan-
tes da empresa negam que haja parti-
cipação financeira do governo brasi-
leiro na campanha, e falam apenas da 
entusiástica acolhida e ajuda que es-
tão recebendo de órgãos do governo e 
dos meios empresariais. 

Sem muitos detalhes, as explica-
ções pareciam extravagantes de-
mais para serem levadas a sério: 

a sexagenária Ginger Rogers, estrela^ 
de Holy wood que ria década de 30 
fez vários filmes com o veterano Fred 
Astaire, havia sido contratada para 
vender a imagem do Brasil nos Esta-
dos Unidos. Com dia de chegada mar-
cado, vinha discutir com as autorida-
des (uma das suas audiências era com 
o Ministro Pratini de Moraes), deta-
lhes da insólita campanha. Que tipo 
de imagem ela devia vender lá fora? 
Por que não foi escolhida uma pessoa 
mais jovem? Qual a participação real 
do Governo na estranha iniciativa? -
Eram perguntas surgidas à medida 
que os boatos se propagavam. 

Finalmente, na quinta-feira da se-
mana passada as coisas começaram a 
fazer sentido. Acompanhada de dois 
representantes do grupo J.C. Penney, 
dono da segunda maior rede de lojas 
de varejo do mundo ( a primeira e a 
Sears Roebuck, também americana), 
Ginger Rogers desceu no Aeroporto 
do Galeão, no Rio de Janeiro. "A 
J.C. Penney pretende ativar a compra 
de mercadorias no Brasil a fim de 
vendê-las ao público americano. Para 
isso, planeja uma agressiva campanha 
promocional tendo como peça princi-
pal mrs. Ginger Rogers. Essa viagem 
ao Brasil servira para um primeiro 
contato com os industriais brasileiros 
interessados em negociar com a J. C. 
Penney. Mas o ponto culminante des-
te programa promocional ocorrerá no 
fim do ano quando mrs. Rogers apre-
sentar produtos brasileiros (calçados, 
bolsas, cintos, confecções, jóias) ao 
público norte-americano". 

Calças estampadas adquiridas na 
Flórida, sapatos brancos italianos, 
blazer da Grã-Bretanha e gravata fran-
cesa, William S. Mudge, gerente de 
marketing da J.C. Penney, um dos a-
companhantes de Gingers Rogers ao zxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXVUTSRQPONMLIHGEDCBA

Qu a n d o  a s  c a s a s  s e  e s v a z i a m  zxvutsrponmlihgfedcbaVUTSQPONMLJIHFEDCBA

Para o Calígula, de Camus, só há 
duas opções: ou o importante 

são as pessoas, e nesse caso vamos 
cuidar delas, ou o importante são as 
finanças públicas, e nesse caso as pes-
soas não têm importância e se pode 
fazer qualquer coisa com elas, para 
salvar as finanças. 

O espírito de Calígula, ao que tu-
do indica, andou rondando pelos la-
dos do BNH (Banco Nacional da Ha-
bitação), mas foi logo enxotado pelas 
palavras do presidente do BNH, que 
na semana passada disse aos jornais 
que vai promover gradativamente a 
execução e retomada dos imóveis de 
compradores de casas próprias que es-
tão em atraso (mais de 3 meses) no 
pagamento das prestações. E expli-
cou: retomada gradativa, para não 
"empastelar" (sic) a Justiça. 

Não esclareceu quantos compra-
dores estão em atraso (algum tempo 
atrás, admitiu-se que eram "mais de 
50 mü"), nem quantos serão executa-
dot De qualquer forma, entretanto, 
devem representar um número bas-
tante alto, para chegarem a configu-
rar uma ameaça de "empastelamen-
to" da Justiça. Há agentes financeiros 
que, se não houver testemunhas por 
perto, falam em números muitas ve-
zes maiores- mesmo, porém, que se 
fique nos 50 mü, estará em jogo a 
casa de 250 mil pessoas, aproximada-
mente, tomando a média de 5 pessoas 
por casa. 

O presidente do BNH até explicou 
muito claramente por que vai execu-
tar os devedores. Em termos irrespon-
díveis, se o terreno da discussão for o 
econômico-jurídico: o BNH vem dan-
do prazos há 15 meses para que esses 
"inadimplentes" eliminem o atraso; 

se não tomar providências, não have-
rá retomo do dinheiro aplicado; se 
não houver retorno, não haverá recur-
sos para novos financiamentos. 

Claro que alguém poderia lembrar 
que o que está em jogo é a sorte de 
milhares de pessoas. Mas a opção pa-
rece que já foi feita - em favor das 
finanças. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Um novo messias 

Nascido da imaginação fértil (no 
mesmo sentido, sempre) de alguns 
ministros do governo Castello Bran-
co, o BNH veio ao mundo predestina-
do a tarefas fantásticas: 

1 - Resolver o déficit de habita-
ção no Brasil, estimado entre 8 e 10 
milhões de unidades (ou seja, de 40 a 
50 milhões de pessoas não têm a casa 
de que precisam ou têm alguma que 
não atenda aos requisitos mínimos 
para ser considerada como tal); 

2 - estimular a indústria da 
construção civil, para impulsionar o 
crescimento económico e favorecer a 
absorção de mão-de-obra não qualifi-
cada los chamados paus de arara); 

3 - proporcionar uma fórmula 
hábil para extinguir a estabilidade no 
emprego (e, afinal, casa própria é um 
bom apelo, um bom pretexto); assim 
foi criado o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, responsável pela 
arrecadação da maior parte dos rectir-
sos aplicados no sistema da habita-
ção. 

Não levou muito tempo para ficar 
claro que os números eram a preocu-
pação fundamental: o primeiro presi-
dente do banco, a deputada Sandra 
Cavalcanti, deixou o cargo dizendo 
exatamente isso, ou seja, que deixava 

Mais de 50 mil famílias 
ameaçadas de despejo. 

Por Lincoln Novais. 

o posto porque para o BNH as esta-
tísticas eram mais importantes que o 
problema social da moradia; e ela não 
concordava com isso. 

O estrondo dos bate-estacas e o 
burburinho dos construtores, entre-
tanto, abafaram logo qualquer eco 
das palavras. E o BNH seguiu impávi-
do, correndo atrás de números. Para 
encontrá-los, na curva seguinte, 
emaranhados na correção monetária. 

"Demagogia", responderam logo 
os novos dirigentes do banco, quando 
o problema da correção começou a 
ser levantado. Tinham até, pronti-
nhos, gráficos mostrando que o saldo 
devedor dos compradores de casa ti-
nha mesmo de subir durante os pri-
meiros anos, para depois começar a 
descer, com o declínio da inflação. 
Colou, por algum tempo. Como, po-
rém, a inflação teimou em não descer 
as escadas durante uns três anos, em 
1970 o debate invadiu o próprio re-
duto do Governo, com o então presi-
dente do BNDE, Jayme Magrassi de 
Sá, levantando de público a necessi-
dade de "correção da correção ", para 
que ela deixasse de realimentar a in-
flação e transferir renda. 

Não se corrigiu a correção, e sim 
Magrassi, que perdeu o cargo. Mas 
deixou armada uma bomba de retar-
damento, que explodiu meses mais 
tarde, quando o governo se viu obri-
gado a reformular os critérios de cor-
reção - no âmbito do BNH, primei-
ro, e em geral, há pouco. 

A correção da correção, entretan-
to, parece haver chegado tarde de-
mais para muitos. Pelo menos, com 
atraso suficiente para que milhares de 
pessoas estejam ameaçadas de perder 
a casa, transformando-se numa gigan-
tesca bandeja de pastéis suspensa 
sobre o Palácio da Justiça. 

O part o da mont anha 

Pode-se argumentar que há dor 
em todos os partos. No caso do BNH, 
todavia, as dores parecem muito for-
tes para o tamanho da cria. Seria in-
justo dizer que a montanha pariu 
apenas um rato; mas é certo que não 
pariu um dinossauro, nem mesmo um 
elefante, sequer uma anta. 

Em sete anos, o BNH financiou 
pouco menos de um milhão de unida-
des habitacionais, aplicando cerca de 
14 trilhões de cruzeiros antigos do 
Fundo de Garantia e outros 10 tri-
lhões antigos das letras imobiliárias e 
dos depósitos de poupança. 

Muito? Pouco? Depende. Em nú-
meros absolutos, um milhão de casas 
pode parecer muito. Mas se se lem-
brar que o déficit é de 10 milhões de 
casas, parece menos. Se se lembrar 
ainda que só o crescimento da popu-
lação no Brasil (cerca de 2,5 milhões 
de pessoas por ano) exige 500 mil ca-
sas novas todo ano, parece menos ain-
da - já que, em sete anos, o BNH não 
chegou a construir casas suficientes 
para abrigar sequer o crescimento da 
população em dois anos. 

Isso, sem falar nos custos. Como o 
da perda da estabilidade no emprego, 
por exemplo. Ou da contribuição do 

Fundo de Garantia para rebaixar os 
salários da mão-de-obra não qualifica-
da (como não há estabilidade nem in-
denização, pode-se substituir um em-
pregado mais antigo por outro mais 
novo, na época de reajuste, evitando 
a promoção salarial e mantendo os sa-
lários permanentemente em baixo). 

Poae-se lembrar também que, dis-
pondo de uma fantástica soma de re-
cursos, o BNH não cumpriu o que po-
deria ter sido sua mais importante 
função: disciplinar o crescimento ur-
bano, que tantas dores de cabeça já 
dá e ainda vai dar. 

Como se pode falar ainda naquilo 
que é sussurrado nos corredores do 
BNH - os levantamentos que mos-
tram que boa parte das unidades 
construídas estará "totalmente depre-
ciada" (isto é, sem condições de uso), 
ao final de 10 ou 12 anos, antes mes-
mo que o comprador tenfui consegui-
do liquidar seu débito (o problema é 
tão sério que há quase dois anos a 
direção do banco vem tentando im-
plantar o seguro "performance bond" 
- que garantiria a qualidade da obra 
e do material e o prazo de execução 
- mas não consegue, ante a resistên-
cia das construtoras e dos agentes fi-
nanceiros). 

Diante de tudo isso, fica a impres-
são de que os problemas crescem co-
mo bola de neve, e, o que é pior, num 
círculo vicioso: a opção pêlos núme-
ros gerou a correção monetária, que 
gerou a falta de pagamento, que gera 
a falta de recursos, que obriga a des-
pejar os compradores — gerando exa-
tamente o problema social que o ban-
co se propunha resolver: o da falta de 
casa. 
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O interlocutor da URSS 
Para compreender o sentido que 

os soviéticos dão à visita do pre-
sidente Pompidou, da França, a Mos-
cou, é preciso esclarecer as circuns-
tâncias em que essa viagem foi conce-
bida. O projeto foi discutido, pela 
primeira vez, por ocasião da viagem 
que Gromyko, ministro do Exterior 
da URSS, fez à França de 12 a 15 de 
junho do ano passado. No entanto, 
há boas razões para se pensar que a 
idéia tenha sido antecipada por Brej-
nev, cerca de três semanas antes, ou 
seja na véspera da chegada de Nixon a 
Moscou. 

A intenção dos soviéticos era, na-
quele momento, demonstrar que a 
nova aproximação com Washington 
não se fazia em detrimento da coor-
denação e da cooperação sovíético-
francesas. Uma prova mais discreta 
mas tangível dessa intenção já havia 
sido dada a 20 de maio, quando Brej-
nev tinha recebido em longa audiên-
cia o embaixador da França na 
URSS, Roger Seydoux, o qual foi 
posto detalhadamente a par do pro-
grama das conversações entre russos e 
americanos. Essa polidez foi aprecia-
da por parte da França, o que e com-
provado pelo desenrolar satisfatório 
das conversações de Gromyko, em 
Paris, no mês de junho. 

A atmosfera mudou bastante após 
a passagem de Kissinger por Moscou, 
de 10 a 13 de setembro. A França só 
foi posta incompletamente a par do 
conteúdo dessas novas conversações. 
Em seguida, viu-se lego que diversos 
assuntos de interesse europeu Foram 
objeto de acordos diretos entre Brej-
nev e o conselheiro especial da Casa 
Branca. 

É nessa ocasião que é estabelecido 
o "paralelismo" dos calendários de 
negociações sobre a Conferência para 
a Segurança e a Cooperação Européia 
(CSCE), de um lado, e sobre Redução 
Mútua e Equilibrada de Forças 
(MBFR,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mutual and Balanced Forces 
Réduction), de outro. Igualmente 
com Kissinger é que foi estabelecido 
o projeto de declaração dos Quatro 
sobre a Alemanha, que deve seguir-se 
ao tratado inter-alemão. 

Diálogo diret o 

O diálogo direto com os Estados 
Unidos tem para o Kremlin uma im-
portância fundamentaL Trata-se ago-
ra de casar essa política com aquela, 

Alain Jacob 

já um pouco mais antiga, de degelo e 
cooperação com os países da Europa. 
Com as relações soviético-britânicas 
no ponto em que estão, Brandt estan-
do ainda muito absorvido pelos pro-
blemas alemães, Pompidou é o único 
interlocutor europeu possível para 
Moscou. Isso, embora ele possa for-
mular algumas reticências com rela-
ção a certos aspectos recentes da di-
plomacia soviética e apesar da sua 
oposição às negociações sobre MBFR. 

A feição que as eleições legislati-
vas tomaram na França leva-nos a 
perguntar se Brejnev não está prestan-
do, voluntariamente, um serviço a 
Pompidou ao frisar, a algumas sema-
nas do pleito, o estatuto de "princi-
pal interlocutor" do presidente fran-
cês. A entrevista entre o secretário-
geral do PC da URSS e o secretário-
geral do PC francês, Georges Mar-
chais, contribuiu para restabelecer 
um pouco o equihorio. Mesmo que 
os soviéticos não pareçam crer, atual-
mente, na possibilidade de um suces-
so da esquerda francesa (sendo até 
duvidoso que o desejem unanime-
mente) eles são bastante realistas para 
saberem que não têm condições para 
influenciar de maneira decisiva na es-
colha dos eleitores franceses. 

Muito mais importante, no con-
texto do encontro franco-soviético, é 
a evolução recente das relações sovié-
tico-ame ri canas. O entendimento 
quase perfeitò que as caracterizava 
até o começo do inverno (dezembro) 
acaba de receber sérios abalos. Sabe-
se em que situação embaraçosa foi 
colocada a diplomacia soviética pelos 
doze dias de bombardeio contra Ha 
nói e Haiphong e a surpresa que eles 
causaram em Moscou. Mais grave aiiv 
da: parece que, ao ordenar os bom-
bardeios da capital do Vietnã do Nor-
te, o presidente dos Estados Unidos 
violou um compromisso assumido no 
mês de maio, por ocasião de sua visita 
a Moscou. Pelo menos essa é uma ver-
são dos fatos dada em fonte soviética, 
a qual acrescenta que se Nixon pôde 
enganar seus interlocutores do Krem-
lin nesse ponto, pode-se perguntar se 
ele tem realmente a intenção de cum-
prir a palavra em outros pontos. 

Segundo fato novo: Washington 
anunciou recentemente que os EUA 

As pequenas divergências 
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A INOPORTUNA VIAGEM DE GOLDA MEIR A PARIS 

Nas vésperas da partida do presi-
dente Pompidou para a URSS, esti-
mava-se do lado francês que as rela-
ções franco-soviéticas estão muito 
boas, se bem que os pontos de vista 
não sejam idênticos sobre todas as 
questões, e que as conversações do 
presidente da República com Brejnev 
se desenvolveriam sem atritos. 

Segundo uma prática corrente, o 
comunicado que será publicado a par-
tir do resultado do encontro Brejnev-
Pompidou, já fora objeto de conver-
sações aprofundadas. Efetivamente, 
restavam apenas problemas secundá-
rios (como também, o comunicado 
publicado no final da visita de Brej-
nev em Paris já estava pronto da pri-
meira à última linha, antes da chega-
da do secretário-geral do PC soviético 
à capital francesa). Esse comunicado 
diria expressamente que a visita do 
presidente Pompidou é de iniciativa 
do sr. Brejnev. 

Desde que em julho último, 
Abrassimov, embaixador da URSS 
fez uma reclamação a Bettencourt, 
ministro-delegado das Relações Exte-
riores, sobre o "anti-sovietismo" de 
certos homens políticos da maioria, 

Maurice Delarue 

nenhuma manifestação de mau hu-
mor semelhante se produziu. 

Em Paris, parece <jue há a convic-
cão de que Brejnev da importância às 
ooas relações franco-sovieticas, tanto 

Sara equilibrar a aproximação entre a 
'RSS e a Alemanha Federal - o que 

não é unanimemente apreciado na 
URSS —, como para manifestar o re-
púdio soviético, após a visita do presi-
dente Nixon a Moscou, a uma nova 
divisão do mundo com os norte-ame-
ricanos. Os soviéticos apreciam tam-
bém a cooperação economica, cientí-
fica e técnica com a França, que será 
brevemente objeto de novos acordos. 

A divergência mais séria entre Pa-
ris e Moscou, refere-se às negociações 
Leste-Oeste sobre redução de forças 
(MBFR) das quais a França se nega a 
participar. Pompidou não pretende 
minimizar essa divergência. Mas ele 
insiste em que, longe de consolidar a 

não estavam mais certos de terem ne-
cessidade do |ás natural soviético -
sobre o qual ja estavam em considera-
ção contratos de bilhões de dólares -
e que uma decisão quanto a esse pon-
to só poderá ser tomada quando esti-
verem prontos os estudos sobre as ne-
cessidades energéticas do país duran-
te a próxima década. 

Finalmente, segundo informações 
dignas de fé, personalidades america-
nas teriam advertido recentemente 
seus interlocutores soviéticos contra I 
uma exagerada esperança de ver reno- | 
vado o congelamento dos armamen- j 
tos estratégicos ofensivos para além ! 
do período de cinca anos, estabeleci- j 
do no acoTdo provisório de maio de j 
1972. Essas indicações podem causar 
ceticismo, na medida em que parece 
bem dftícil prever, hoje. qual será a 
situação das relações soviético-ameri-
canas na primavera de 1977. Poder-
se-a anotar apenas o sinal suplemen-
tar de um endurecimento da diploma-
cia americana face à União Soviética. 

Um acident e 

Nessas condições seria permitido 
falar numa crise de confiança nas re-
lações soviético-americanas, após uma 
"íua-de-mel" de pouco mais de seis 
meses? Ninguém em Moscou imagina 
que ela seja suficiente para pôr em 
cheque as orientações fundamentais 
da diplomacia soviética. Trata-se, di-
zem os observadores diplomáticos, de 
"um acidente de estrada", como ou-
tros que poderão acontecer conforme 
as mudanças que vierem a ocorrer na 
política interna norte-americana. Mas 
está excluído, que nessa etapa Brej-
nev coloque em causa um elemento 
tão essencial, que interessa não so-
mente à diplomacia da União Soviéti-
ca como também ao seu desenvolvi-
mento econômico e tecnológico. 

Essa realidade não poderia ser 
ignorada por Pompidou e as reações 
conjunturais de seu interlocutor so-
viético não lhe fariam perder de vista 
as intenções a longo prazo. Por mais 
delicada que seja a fase atual das rela-
ções soviético-americanas, são elas 
que têm a máxima prioridade em 
Moscou. Resta saber se, à margem 
desse diálogo entre supergrandes, o 
presidente francês pode esperar im-
por, para a França e para os outros 
países europeus, um papel mais con-
sistente que o de figurante. 

confiança entre Leste e Oeste, uma 
tal negociação corre o risco de evi-
denciar o que subsiste de desconfian-
ça. Por outro lado, ele considera a 
existência de blocos militares como 
sendo o efeito e não a causa das ten-
sões entre o Leste e Oeste. Será ne-
cessário um longo período de relaxa-
mento de tensões antes de proceder a 
uma redução das forças. O caminho 
inverso criaria a confusão e poderia 
comprometer a conferência européia 
de Heisínqui. 

Enfim, não se acredita em Paris 
que URSS tenha medido todas as 
conseqüências da criação de uma zo-
na com um estatuto militar especial, 
que englobaria essencialmente as duas 
Alemanhas. Uma espécie de comuni-
dade específica não seria assim esta-
belecida entre os dois Estados que a 
União Soviética pretende manter divi-
didos? Paris e Moscou também diver-
gem sobre a livre circulação de pes-
soas, de idéias e de informações entre 
os países da Europa. Brejnev subscre-
veu explicitamente esse princípio du-
rante sua visita a Paris, mas ele não 
parece estar apressado quanto à sua 
realização. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Paixões e politica 
na visita de Meir 
Algumas horas antes da chegada 

prevista da senhora Golda Meir a Pa-
ris, para a reunião da II Internacional, 
apelos e reuniões públicas se suce-
diam nos meios árabes e sionistas da 
capital francesa. Uns pedindo a anula-
ção da visita da chefe do governo is-
raelense; outros protestando contra o 
atentado à sede parisiense da Agência 
Judaica. 

Avisita a Paris da senhora Golda 
Meir, para assistir à reunião da 

Internacional Socialista, deveria ser 
um freio na lenta melhoria das rela-
ções franco-israelenses observada nos 
últimos meses? O mau humor mani-
festado no campo gaullista, o endure-
cimento das reações oficiais, pode-
riam dar a entender isso. 

A primrim mimnmBpo Estado ju-
deu foi advertida pela embaixada de 
Israel em Paris de que sua presença, 
ao lado de Mitterrand e de seus ami-
gos políticos, a menos de um mês da 
abertura da campanha eleitoral, não 
poderia deixar de ser interpretada co-
mo uma caução à união da esquerda, 
como uma ingerência inadmissível 
nos negócios interiores da França. 

Golda Meir julgou de outra manei-
ra. Ela achou que tinha o direito e o 
dever, na sua qualidade de vice-presi-
dente da Internacional Socialista, de 
participar da conferência. Sem dúvida 
pensou também que, se seus contatos 
tivessem que se limitar às personalida-
des da esquerda, os dirigentes france-
ses seriam os únicos responsáveis por 
isso, pois teriam se recusado a rece-
bê-la. 

Esse raciocínio, que parecerá de-

masiado esquemático a alguns, e que 
terá para outros o aspecto de um de-
safio, reflete evidentemente a amar-
gura sentida pelos dirigentes israelen-
ses diante da recusa de Paris, desde a 
guerra dos Seis Dias, de trocar com 
Jerusalém visitas a nível ministerial. 
Maurice Schumann chegou a causar 
grande descontentamento a Abba 
Eban, ministro israelense das Rela-
ções Exteriores, quando declarou, em 
março último: No dia em que os 
princípios fundamentais da resolução 
do Conselho de Segurança, de 1967, 
forem aceitos por Israel, a viagem de 
um ministro francês poderia ter um 
sentido e uma utilidade". 

A decisão da senhora Meir pode 
restabelecer a dimensão passional qufe 
caracterizou as relações entre os dois 
países, nos dois ou três anos que se 
seguiram ao conflito armado de 
1967. Pompidou tinha, com efeito, 
conseguido melhorar o clima, ameni-
zando as posições muito drásticas 
adotadas pelo general de Gaulie que 
falou de ' um povo de elite, seguro de 
si e dominador". 

Apesar de tudo, os dirigentes is-
raelenses têm razão, sem duvida, de 
ressaltar que a política "pró-árabe" 
iniciada pelo general de Gaulie não 
foi modificada fundamentalmente 
por seu sucessor. A França continua a 
achar que a resolução 242 do Conse-
lho de Segurança exclui de um even-
tual acordo de paz qualquer anexação 
"substancial" de territórios. Seus re-
presentantes nas Nações Unidas, ba-
seados nessa apreciação, continuam a 
votar sistematicamente ao lado dos 
países árabes moderados. 

Internacional e votos 
Além da senhora Golda Meir, vá-

rios outros chefes de governo social-
democratas estavam sendo esperados 
em Paris, nos dias 13 e 14 deste, para 
a reunião dos líderes da Internacional 
Socialista: o chanceler austríaco 
Kreisky, o primeiro-ministro sueco 
Palme, e o primeiro-ministro dina-
marquês Jorgensen. 

O encontro, na capital francesa, e 
em período eleitoral dessas personali-
dades, que evidentemente trará pres-
tígio ao partido de Mitterrand, não 
pode deixar de desagradar o poder e a 
maioria e pareceu inclusive despertar 
uma certa desconfiança entre os co-
munistas. 

Embora eles neguem ter lançado, 
nessa ocasião, uma operação eleitoral, 
os dirigentes socialistas franceses não 
estão descontentes com o efeito pro-
duzido. Eles estariam ainda mais sa-
tisfeitos se Willy Brandt viesse presti-
giar com sua presença a reunião. A 
alguns dias de sua viagem oficial a Pa-
ris para o 10.° aniversário do tratado 
de cooperação franco-alemão, nos 
dias 22 e 23 de janeiro, o chanceler 
'da República Federal da Alemanha 
preferiu não comprometer suas rela-
ções com o governo francês. Este ti-
nha aliás feito saber que não conside-
rava oportuna a vinda à França, a 
convite de um partido de oposição, 
em época eleitoral, de dirigentes go-
vernamentais estrangeiros. A objeção 
visa indistintamente Golda Meir, 
Kreisky, Palme e Jorgensen, se eles 
viessem a Paris como pretendiam. Pa-
ra as autoridades francesas, essas via-
gens têm um caráter privado e os hós-
pedes do Partido Socialista não terão 
nenhum contato oficial com repre-
sentantes do poder. 

Estariam também presentes os se-
nhores Callaghan, deputado trabalhis-
ta, Schmid, presidente do Partido So-
cial-Democrata suíço, Nenni, um dos 
principais dirigentes do Partido Socia-
lista Italiano, Saragat, ex-presidente 
da República e dirigente do Partido 
Social-Democrata Italiano. 

Para além das repercussões eleito-
rais da aparente caução israelense que 
parece estar sendo dada aos socialis-
tas franceses, é a coesão do movimen-
to socialista na Europa que foi o ver-
dadeiro objetivo dessa conferência. 
As conseqüências eleitorais do acon-

tecimento que se prepara são, a curto 
e a longo prazos, igualmente impor-
tantes. A imagem de um socialismo 
europeu já fortemente implantado 
em vários grandes países e contraba-
lançando o peso do movimento co-
munista no Velho Continente, é evi-
dentemente sedutora para aqueles 
que, na França, estão engajados na es-
tratégia de união da esquerda. Talvez 
seja uma imagem rósea pois a aliança 
dos socialistas e dos comunistas não é 
a regra em todos os partidos da Inter-
nacional Socialista. François Mitter-
rand teve que justificá-la no congres-
so de Viena diante de um auditório 
bastante reservado. Mas ele foi eleito 
vice-presidente; o que, segundo Clau-
de Estier, membro do secretariado do 
PS, mostrou que os partidos da Inter-
nacional tinham marcado sua prefe-
rência pelo sucesso da esquerda na 
França. 

Os comunistas e o seu jornal, 
L'Humanité, não haviam feito ne-
nhum comentário sobre a reunião dos 
líderes da Internacional e nem fala-
ram sobre o assunto. Esse mutismo 
pode traduzir uma dupla desconfian-
ça. Por um lado, a vinda de Golda 
Meir dá nova atualidade ao problema 
do Oriente Médio, sobre o qual o PC 
e o PS não tinham inicialmente a 
mesma posição. As duas formações 
políticas chegaram a um acordo limi-
tando-se a uma referência à resolução 
do Conselho de Segurança de 22 de 
novembro de 1967. Mas nesse como 
em muitos outros problemas, nume-
rosos socialistas estão notoriamente 
mais próximos dos centristas do que 
dos comunistas. 

Por outro lado, o relançamento da 
Internacional aproxima o PS francês 
de outros partidos que são, a comecar 
pelo PS alemão ou o Partido Traba-
lhista britânico, resolutamente refor-
mistas e, na Europa continental, par-
tidários de uma política européia que 
o Partido Comunista Francês não po-
deria aprovar. Um fenômeno curioso 
está acontecendo: a união das duas 
grandes correntes da esquerda france-
sa conduz o PC francês a tomar dis-
tância do movimento comunista in-
ternacional e, pelo contrário, força o 
PS a procurar na 2.a Internacional a 
caução da democracia socialista. 
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O fascismo externo 
do mundo ocidental 

Maurice Duverger 

PLANOS DE DESENVOLVIMENTO NAS REGIÕES ATRA 

Em busca de energia par; 
Alain Jacob zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na semana passada, às vésperas 
das novas conversações entre Kissin-
ger e Le Duc Tfio, o clima das nego-
ciações americano-norte vietnamitas 
era tenso e cheio de incerteza. Nixon 
tinha dado a entender que os ataques 
além do paralelo 20, "interrompidos" 
mas não "encerrados", poderiam re-
começar se Hanói não negociasse "se-
riamente". Por seu lado, o governo da 
República Democrática do Vietnã 
acusa os Estados Unidos de terem 
violado seus compromissos bombar-
deando uma aldeia situada ao sul de 
Hanói 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s bombardeios americanos sobre 

Hanói em dezembro de 1972 co-
locaram à lux dp dia um aspecto do 
sistema ocidental que deve adquirir 
cada vez maJS importância: a separa-
ção radical entre o regime político in-
terno e o que se poderia chpnar de 
regkne político externo, isto é, o con-
junto das instituições, das regras e 
dos valores que comandam as rela-
ções de uma nação com as outras. Es-
sa separação sempre foi latente nos 
países liberais, onoe as relações diplo-
máticas permanecem mais ou menos 
dominadas pela força, sem garantias 
equivalentes ás de que dispõem os ci-
dadãos em relação ao seu governo: os 
princípios democráticos penetraram 
menos nesse domínio, o controle 
parlamentar é mais traço e maior o 
arbítrio do executivo. 

A evolução do equilíbrio de for-
ças no mundo tende a agravar essa 
separaçiò, nos Estados Unidos, de tal 
maneira que a democracia interna 
convive ah com uma espécie de fascis-
mo externo (o termo fascismo é usa-
do aqui no sentido de tirania moder-
na, cada dia mais corrente). Entre 
Nova Iorque e São Francisco, entre 
os Grandes Lagos e o Rio Grande, o 
regime político repousa nos direitos 
do homem, nos valores liberais, no 
pluralismo, na tolerância, no respeito 
da pessoa. Sem dúvida, esses princí-
pios enunciados não são aplicados de 
uma maneira perfeita: mas são aplica-
dos mais ou menos da mesma manei-
ra que nos outros países do Ocidente. 
A divergência de crenças é menor que 
em outros lugares, sendo mais difun-
dido o consenso em torno do capita-
lismo, o socialismo mais minoritário e 
o conformismo mais generalizado. 

Mas, nas relações entre os Estados 
Unidos e as pequenas nações, chega-
se muito perto do fascismo. Quando 
o primeiro ministro da Suécia lembra 
Guernica, Oradour, Treblinka, Lídi-
ce, a propósito dos bombardeios de 
Hanói, nao está exagerando. Em to-
dos esses casos, encontra-sç o mesmo 
domínio absoluto do mais forte sobre 
o mais fraco, a mesma violência ilimi-
tada, a mesma vontade de dobrar o 
adversário pdo sofrimento e a opres-
são, a mesma decisão de aniquilá-lo 
totalmente se ele resistir, o mesmo 
desprezo pelo homem reduzido a 
objeto de que a gente se desembaraça 
sem problemas, sem peso no coração. 

Há uma diferença entre a destrui-
ção sistemática da capital do Vietnã e 
os massacres de Guernica, de Ora-
dour, de Treblinka ou de Lídice, mas 
essa diferença é uma circunstância 
agravante para os Estados Unidos. 
Em um regime fascista, tanto interno 
como externo, os cidadãos não 
podem se opor sem arriscar grande 
dano, secundo o arbítrio dos gover-
nantes. Protestar contra Guernica, 
Orado ur, Treblinka, Lídice, teria le-
vado os alemães ao campo de concen-
tração, à tortura, à morte, e com-
preende-se que poucos tenham tido 
coragem de faze-lo. Em um regime 
democrático, interno, os cidadãos 
têm, ao contrário, toda liberdade de 
protestar contra o fascismo externo 
de seus governantes. Seu silêncio sig-
nifica que eles aprovam os governan-
tes. Nos Estados Unidos, onde a opi-
nüo pública tem um papel bem gran-
de, o presidente não pode se opor ra-
dicalmente a essa opinião. O £ovo 
americano é assim mais responsável 
por Hanói do que o povo alemão era 
por Guernica, Oradour, Treblinka e 
Lídice. 

Oi povos da França, da Grí-Breta-
nha, da República Federal da Alema-
nha e das outras democracias do Oci-

dente são igualmente responsáveis 
quando guardam silêncio. Se os go-
vernos desses países não praticam um 
regime de fascismo externo, é porque 
não têm os meios para isso. Sempre 
que puderam - nas guerras coloniais, 
por exemplo — eles se comportaram 
como o presidente dos Estados Uni-
dos hoje, e tiveram, como ele, o 
apoio tácito de seus concidadãos. Mas 
eles não podem fazê-lo tão livremen-
te. 

No mundo bipolarizado de hoje, 
os Estados Unidos e a União Soviéti-
ca têm as mãos livres fora das zonas 
que cada um reserva para sua influên-
cia exclusiva. Nenhum terceiro país 
pode" opor-se eficazmente à ação de 
um ou outro dos grandes, nem mes-
mo a China que é ainda um grande 
em potencial. Somente o governo so-
viético poderia impedir Washington 
de aniquilar Hanói: mas isso se os rus-
sos dessem uma contrapartida. 0 pre-
sidente Nixon pode fazer exatamente 
o que quiser do Vietnã do Norte, na 
medida em que dispuser de meios ma-
teriais suficientes para aniquilar o 
país sem impor sacrifícios importan-
tes a seus concidadãos. 

A evolução da opinião pública 
americana, depois que as tropas ter-
restres não estão mais engajadas na 
guerra da Indochina, mostra o meca-
nismo do sistema. Antes dos progres-
sos fantásticos das armas aéreas e na-
vais, uma nação não podia impor sua 
lei a outra, mesmo muito mais fraca, 
a nío ser ao preço de um envolvimen-
to militar bastante grande para enga-
jar uma grande parte de seus habitan-
tes, o que provocava uma reação de 
sua parte. Hoje a situação é diferente. 
Alguns milhares de aviadores parecem 
suficientes para aniquilar um país, 
mesmo sem recorrer a bomba atômi-
ca, cujo emprego está excluído por 
causa das reações sentimentais e irra-
cionais que suscitaria. Sendo assim, 
os Estados Unidos e a URSS se en-
contram em posição de onipotência 
em relação a uma grande parte do 
mundo: os seus dirigentes podem, se 
quiserem, empregar livremente, em 
relação aos pequenos países, os pro-
cedimentos do fascismo externo. 

Subsiste uma dúvida a esse respei-
to. Não é certo que um terrorismo 
aéreo generalizado seja suficiente pa-
ra fazer dobrar uma pequena nação 
que quer resistir às custas de qualquer 
sacrifício. Até o momento, os bom-
bardeios aéreos multiplicados não re-
duziram a resistência da República 
Democrática do Vietnã. Seu cresci-
mento intenso modificaria a situa-
ção? Isso não está provado. Não es-
queçamos, no entanto, que seus laços 
com Moscou e Pequim asseguram a 
Hanói uma ajuda substancial da 
URSS e da China, sem a qual a resis-
tência seria muito mais difícil, para 
não dizer impossível 

Nesse caso, só um heroísmo dessa 
natureza pode derrotar o fascismo ex-
terno como é praticado por Washing-
ton. O Ocidente precisa olhar de 
frente essa verdade: ele não aplica às 
nações estrangeiras os princípios de-
mocráticos e liberais de que se orgu-
lha com justiça. Reserva-os estrita-
mente para uso interno. Desenvolve 
suas relações com os outros povos se-
gundo princípios exatamente contrá-
rios. 

Quando os Estados Unidos cele-
brarem, dentro de quatro anos, o se-
gundo centenário da sua declaração 
de independência, sob a direção do 
presidente Nixon, poderão meditar 
sobre a maneira pela qual limitaram o 
alcance desse texto admirável. Eles o 
aplicaram a si mesmos dentro das 
fronteiras americanas. Mas se recusa-
ram sempre a aplicá-lo aos outros po-
vos, que tratam pior do que a metró-
pole inglesa tratava os revoltosos de 
1776. O Vietnã é apenas o paroxismo 
de uma política manifestada em mui-
tas outras circunstâncias: na Guate-
mala, em São Domingos, em Cuba, 
nas Filipinas, etc. Os europeus terão 
interesse em participar dessa medita-
ção para compreender que eles mes-
mos praticam idêntica dicotomia em 
relação a seus princípios, e que, se 
usam menos do que os Estados Uni-
dos o fascismo externo é unicamente 
porque sfo menos poderosos. 

Nem mesmo os pequenos biplanos 

que habitualmente brincam de 
carneirinhos saltando sobre as colinas 
da taiga (floresta siberiana pobre e ra-
la) podem voar com esse tempo. Mui-
to menos à noite. A neve que se pre-
cipita, aos borbotões, sobre o nosso 
pára-brisa, nos faz apreciar a seguran-
ça relativa dos transportes terrestres. 
De qualquer maneira, não é um traje-
to fácil. A estrada existe - uma larga 
pista rasgada com Bulldozer - mas 
ela está atualmente coberta de neve, e 
os motoristas dos pesados caminhões 
têm que manobrar com muita habili-
dade a direção e os freios para esca-
par às ciladas do caminho. 

Por enquanto, o meu objetivo é 
Ust-Ulimsk, cerca de 800 quilo metros 
ao norte de Irkutsk, no vale do Anga-
ra. Há 17 anos, a central elétrica de 
Bratsk era uma aventura. Hoje já es-
tão funcionando ali as centrais elétri-
cas de Bratsk e Irkutsk, e estão sendo 
construídas as de Ust-Illimsk e de 
Bogut-Sany. A central de Ienissei está 
em estudos. Quando todas essas cen-
trais estiverem funcionando, a oferta 
de energia elétrica será de 21 milhões 
de kw. A capacidade atual da região é 
de 5,16 milhões. 

Estes confins da Sibéria, dentro 
de poucos anos, serão uma região de-
senvolvida, graças ao pioneirismo da 
geração mais jovem, que quer provar 
assim o vigor físico e a saúde moral 
do regime. 

Ust-Illimsk, a terceira central elé-
trica que está sendo construída no va-
le do Angara, fica situada a mais ou 
menos 800 quilômetros ao norte de 
Irkutsk, na Sibéria, e é mais um im-
pulso para o desenvolvimento dessa 
região. 

A construção da usina de Bratsk 
foi considerada, 17 anos atrás, uma 
aventura. Milhares de homens de to-
dos os cantos da URSS ajudaram na 
sua construção. Ust-IIhmsk será uma 
espécie de prolongamento e repetição 
de Bratsk acrescida da experiencia já 
vivida. 

Com exceção dos ladrilhos da sala 
dos geradores - importados da Tche-
colosváquia - tudo é integralmente 
de origem soviética. Os planos da bar-
ragem foram feitos nos institutos de 
Moscou, as turbinas vieram de Lenin-
grado, e os geradores de Novosibirsk. 
Em 1967, o conjunto - 5 milhões de 
metros cúbicos de cimento, 4,5 mi-
lhões de kw - foi entregue ao Esta-
do. 

O canteiro de obras foi começado 
em 1966 e, mais uma vez, são os 
"Komsomols" (membros da União 
dos Jovens Comunistas) que auxiliam 
na operação. 

Na região de Angara, há somente 
a taiga e um pequeno lugarejo chama-
do Nevon, cujo nome não será dado à 
usina pois significa (na linguagem 
popular local) algo parecido com ca-
beça de porco**. Como em Bratsk, as 
casas começam a ser construídas -
pelo menos não falta madeira — e as 
pessoas vão se instalando para passar 
o primeiro inverno. É a prova mais 
difícil num país cujo termometro sal-
ta de 64 graus abaixo de zero no in-
verno para 37 graus no verão. Unp 
lição foi a aprendida na experiência 
de Bratsk: o acampamento nao é uma 
solução durável. Em 1967, um ano 
após o início dos trabalhos, a primei-
ra edificação sólida foi construída. 

A barragem de Ust-Ulimsk será 10 
metros menos espessa do que a de 
Bratsk, e sua construção, no total, 
durará 10 anos, ou seja, dois a menos 
que Bratsk. Para isso trabalham mil 
homens, divididos em três equipes, 
durante toda a semana, dia e noite. 
Um em cada cinco tem qualificação 
de engenheiro ou técnico. Em Bratsk, 
o rendimento médio por homem e 
por dia era de 3 metros cúbicos de 
argamassa preparada, enquanto que 
em Ust-Illimsk atinge 5 metros 
cúbicos. A primeira unidade da cen-
tral deverá começar a produzir eletri-
cidade no decorrer de 1974. 

Ust-Illimsk será um canteiro de 
obras moderno no pleno sentido do 
termo, onde o entusiasmo e a energia 
humana se aliam a um alto grau de 
mecanização e organização do traba-
lho. Sua população, composta por en-
genheiros, operários, pedreiros, etc., 
deverá chegar aos 250 mil habitantes. 
A construção da cidade que devera zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As usinas do Baikal 
Angara é o único rio pelo qual es-

coam as águas do lago Baikal. Foi em 
virtude dessas circunstâncias excep-
cionalmente favoráveis que a idéia de 
uma "cascata de barragens" foi con-
cebida. 

As principais usinas que a com-
põem são: 

- Central de Irkutsk: 660.000 
kw., terminada em 1958; 

- Central de Bratsk: 4,5 milhões 
de Kw, terminada em 1967; dois ge-
radores suplementares com a capaci-
dade de 5 milhões de kw serão insta-
lados; 

- Central de Ust-Iüimsk: 4,5 mi-
lhões de kw, o seu término está pre-
visto para 1976; 

- Central de Bogut-Sany: 4.5 mi-

lhões de kw, os trabalhos já foram 
iniciados, mas o seu término não está 
previsto senão para o final do Xo pla-
no qüinqüenal, ou mesmo no decor-
rer do XIo (1980-1985); 

- Central de Ienissei: na confluên-
cia desse rio com o Angara, com uma 
capacidade provável da ordem de 7 
milhões de kw; não há previsão quan-
to à data de realização; 

- Além desses empreendimentos 
principais, há ainda os projetos de 
duas centrais bastante menos impor-
tantes, entre Irkutsk e Bratsk, mas 
cuja construção ainda não é certa. 

O custo do kw-hora em Bratsk e 
Ust-Illimsk está calculada em 0,05 
kopeck, um dos mais baixos do mun-
do. 

surgir em volta da usina requer expe-
riência e imaginação, pois o solo, 
após uma certa profundidade, não de-
gela nunca. Qualquer construção feita 
segundo os métodos tradicionais terá 
o gelo em torno de suas bases pro-
gressivamente derretido pelo calor, 
causando assim a inclinação dos edi-
fícios. Para evitar essa catástrofe, é 
preciso construir sobre colunas de ar-
gamassa profundamente enterradas 
no solo, a um nível onde o gelo não 
seja afetado pela nova construção. 

Em conseqüência da energia elé-
trica fornecida pela usina, outras in-
dústrias deverão surgir em Ust-
Illimsk. A construção de uma usina 
de celulose começará este ano, e já 
existem planos concretos em prepara-
ção. 

Em Bratsk, o esforço é impressio-
nante: 46 escolas, 23 bibliotecas, 17 
cinemas, e t c . . . ,para um pouco mais 
de duzentos mil habitantes. 

Construir um canteiro de obras na 
Sibéria é uma coisa, transformá-lo em 
uma população estável é outra bem 
diferente. Nas condições reinantes os 
problemas humanos são bem mais di-
fíceis de se resolver que os técnicos, 
mas, é nesse sentido que os esforços 
se dirigem hoje em dia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ent usiasmo e lucidez 

"Recebemos, há algum tempo, a 
visita do sr. Train, que preside, nos 
Estados Unidos, o conselho para o 
meio ambiente. Éle viu as medidas 

Sue tomamos para evitar a poluição 
o lago Baikal, principalmente pelas 

fábricas de celulose localizadas em 
suas margens. Disse que estava muito 
impressionado e que, em sua opinião, 
nós havíamos resolvido o problema. 
Tudo o que podemos dizer é que, de 
nossa parte, não compartilhamos o 
otimismo do sr. Train". 

A franqueza do vice-presidente do 
Conselho Municipal de Irkutsk, que 
contou essa história, dá o tom da 
conversa. A valorização da Sibéria 
Oriental, especialmente da região do 
Baikal, só começou realmente há uns 
vinte anos. As coisas se precipitaram 

- é o preço do ímpeto e do entusias-
mo - e hoje a comunidade está dian-
te de problemas em que não se tinha 
pensado suficientemente ou não se ti-
nha simplesmente pensado. Agora es-
ses problemas são prioritários na or-
dem das urgências. 

Entre esses problemas, o que mais 
preocupa atualmente é o de uma 
população em constante crescimento: 
30% nos dez últimos anos; o número 
de escolares duplicou em doze anos. 
Não é possível equipar o território 
nem alojar convenientemente as pes-
soas à medida que chegam novas levas 
de imigrantes. É um ciclo vicioso: não 
se constrói bastante depressa por fal-
ta de mão-de-obra, mas se novos 
construtores desembarcarem será pre-
ciso também alojá-los. Construir um 
imóvel para habitação na Sibéria 
Oriental e, além disso, coisa bem dife-
rente de montar rapidamente, nos su-
búrbios de Moscou, elementos pré-fa-
bricados. Além das técnicas especiais 
para um solo permanentemente gela-
do, tem que haver as precauções con-
tra os perigos de terremotos. Por isso, 
nessa região, a construção é 30% mais 
cara do que nas regiões centrais e oci-
dentais da URSS. Quando se resolve-
rá o problema? Quando cada um po-
derá ter o seu apartamento na região 
de Irkutsk? Atualmente estão sendo 
construídos 400 mil a 500 mil metros 
quadrados de habitações por ano. 
Mas, em Bratsk, precisa-se esperar 
dois anos para receber um apartamen-
to (para um especialista muito quali-
ficado o prazo é de seis meses a um 
ano). Ninguém espera seriamente o 
desparecimento dos alojamentos co-
munitários, pelo menos antes do 11.° 
plano qüinqüenal, isto é no começo 
da próxima década. 

Idéia equil ibrada 

Um apartamento para cada um é 
apenas uma parte do problema. É ne-
cessário que haja lojas, serviços, um 
abastecimento regular, pelo menos 
quanto aos gêneros essenciais. Ora, 
calcula-se que, com o custo de vida 
mínimo em Moscou no índice 100, o 
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índice de Bratsk será 153. Não ape-
nas as despesas de transporte reper-
cutem em certos preços mas as condi-
ções climáticas exteem despesas su-
plementares, no mínimo para calefa-
ção e roupa. Uma volta pelos arma-
zéns dá a impressão de que foi feito 
um esforço para compensar, em par-
te, essa desvantagem. Os fregueses en-
contram nas prateleiras de alimentos, 
sem fazer fila, produtos raríssimos 
em Moscou, mas pouquíssimos legu-
mes frescos. Calçados não faltam, 
contanto que a pessoa não se preo-
cupe muito com elegância. O senso 
prático sobrepuja quaisquer conside-
rações,e, apesar da briga sino-soviéti-
ca, excelentes calças de trabalho de 
fabricação chinesa têm grande suces-
so na Sibéria. 

De qualquer maneira, ainda há 
muita coisa a fazer. Além da constru-
ção de apartamentos, os esforços se 
dirigem atualmente em três direções 
principais. 

Em primeiro lugar, reforçar o que 
chama de "base agrícola" da econo-
mia da região, isto é, garantir, lá mes-
mo, quanto ao essencial, o abasteci-
mento da população em alimentos. 
Alguns perguntarão se é razoável pro-
curar desenvolver uma agricultura em 
condições climáticas tão ingratas. Os 
siberianos respondem que a terra é 
excelente - ah! As batatas de Irkutsk 
- que o calor do verão compensa sua 
brevidade e que, de qualquer manei-

~~ _ ra, é desejável manter um certo equi-
líbrio na economia regional. Sem dú-
vida, essa opção revela igualmente um 
sábio realismo diante das incógnitas 
da dependência de fornecedores de 
produtos frescos demasiado afasta-
dos, na URSS. Há um esforço cons-
tante para abrir ao cultivo superfícies 
de terras novas pelos menos equiva-
lente às que foram inundadas pelas 
represas e barragens. 

A mesma ideia de equilíbrio leva a 
considerar dentro de um espírito ra-
dicalmente novo os projetos do pró-
ximo plano qüinqüenal Desde a guer-
ra, a Sibéria foi considerada princi-
palmente como uma terra virgem que 
podia fornecer recursos naturais e 
energia barata. Antes, ela havia sido 
terra de colonização agrícola. Se se 
quer que se instalem ali cidades no-
vas, e não apenas canteiros e acampa-
mentos provisórios, é preciso que ou-
tras atividades se estabeleçam. 

Houve tempo em que os jovens 
pioneiros que tinham vindo quebrar 
pedra em Bratsk se queixavam da au-
sência ou, pelo menos, da raridade de 
companhia feminina. O recrutamento 
foi corrigido. Hoje, as populações fe-

es* minina e masculina estão mais ou me-
r° nos equilibrada na região de Irkutsk. 

Mas o que vão fazer essas jovens mu-
lheres, ao longo do vale do Angara, 
num país onde habitualmente tanto a 
mulher como o marido têm um em-
prego remunerado? Grande número 
delas está trabalhando nas usinas de 
celulose ou de alumínio e mesmo na 
construção da barragem de Ust-
IUimsk. Mas é vidente, por um lado, 
que isso não é o ideal; por outro lado, 
que assim não se chegará a um desen-
volvimento regional "equilibrado". 
"Há 15 anos - explica-se em Irkutsk 
- estamos tendo um desenvolvimen-
to muito rápido. É preciso agora con-
trolar o ritmo desse desenvolvimento. 
Durante o 10.° plano qüinqüenal 
(1975/80) será dada prioridade às in-
dústrias leves, têxteis e alimentares". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pat r imônio siberiano 

É preciso, finalmente, que a valo-
rização da Sibéria não seja acompa-
nhada por uma destruição do meio 
naturaL 

O problema da proteção do meio-
ambiente dá, muitas vezes, a impres-
são de servir de tema demasiado fácü 
e pouco comprometedor para discur-
sos oficiais. As margens do Baikal, há 
alguns motivos particulares para se 
dar uma real atenção ao problema. O 
próprio lago - a maior massa de água 
doce no meio dos continentes - é um 
fenômeno muito particular, para que 
não se tenha a preocupação de asse-ronie

rir a sua conservaçao. Os perigos 

poluição são mais evidentes aqui 
em razão do ímpeto violento do de-
senvolvimento industrial, e de seu 
acompanhamento imediato pela ex-

CRESCEU CONSIDERAVELMENTE O MAL-ESTAR SOCIAL EM ISRAEL 

Greve e inflação em Telavive 
ploração de recursos florestais abun-
dantes e pela aparição de indústrias 
"sujas", como a da celulose. Na medi-
da enfim em que se parte mais ou 
menos de zero, a proteção do meio-
ambiente pode ser levada em conside-
ração bastante cedo para não obrigar 
a readaptação de preço exorbitante. 

A tudo isso se junta uma mentali-
dade herdada dos pesquisadores que, 
antes do desembarque dos implanta-
dores de indústrias, estudaram o meio 
natural siberiano e tornaram conheci-
da a sua riqueza. Esse fenômeno é 
particularmente claro para o lago Bai-
kal, que tem o seu museu, o seu insti-
tuto, e goza dos cuidados ciumentos 
que se tem com uma jóia preciosa e 

Mas sabe-se muito também, por 
exemplo, sobre a história do vale do 
Angara ao qual se dá uma merecida 
consideração. O museu etnográfico 
de Irkutsk conserva uma pequena es-
tátua de mulher, toda redonda e poli-
da, encontrada nos arredores da cida-
de e cujo escultor era mais ou menos 
contemporâneo dos pintores de Las-
caux. Locais mais recentes mas, de 
qualquer maneira, com cinco ou seis 
mil anos, estão sendo explorados nos 
arredores de Bratsk. Em resumo, os 
sábios tomaram posse, entre o rio e a 
taiga, de um patrimônio bastante 
rico, para impor um mínimo de res-
peito aos que empreenderam o desen-
volvimento economico da região. 

Proteger o Baikal 

Isso não quer dizer que nenhum 
erro foi cometido nem aue todos os 
problemas estão resolvidos. Disso é 
testemunha o ceticismo dos responsá-
veis locais diante do entusiasmo de 
seu hóspede americano. Mas 
um esforço real. Às margens c 
Baikal, a inauguração de uma L o. 
de papel foi adiada porque as instala-
ções previstas para purificação das 
aguas usadas foram julgadas insufi-
cientes. Toda unidade industrial que 
utiliza as águas do lago é dotada de 
defesa anti-poluição, mas nenhuma 
empresa nova pode ser construída an-
tes que se possa avaliar a eficácia dos 
dispositivos atuais. Se estes não fo-
rem satisfatórios, já está preparado 
um "plano de reserva", que prevê a 
evacuação das águas usadas por um 
canal que contorna a ponta sudoeste 
do lago. A construção desse canal, de 
400 quilômetros, seria uma operação 
muito cara. 

Em outros lugares, principalmente 
em Ust-Illimsk, há planos para a cale-
fação da cidade através de centrais 
eletricas de aquecimento, que não 
produzem fumaça. Não é um aspecto 
negligenciável em um país onde o cli-
ma exige o funcionamento de aquece-
dores durante nove meses do ano. 

E difícil dizer se dentro de dez ou 
vinte anos, do Baikal ao Ienissei, o 
roncar das turbinas, os trens de miné-
rios vindos do Ural e que alimentam as 
fundições de alumínio, os longos com-
boios de madeira flutuante que vão 
até as serrarias que a transformam 
em polpa, os canteiros de obras em 
redor de cada barragem, de cada usi-
na, deixarão subsistir ainda alguma 
coisa do meio ambiente siberiano. 

Desde que os primeiros colonos 
russos chegaram à região, os infelizes 
buriatas. que constituem a população 
local, ia fizeram dolorosas experiên-
cias. Mas o que significava um buriata 
para Pedro, o Grande, que mandou 
decapitar, um dia, 700 deles, em 
1722, às margens do Irtich? Quanto 
a Stálin, fez executar, em 1937, os 
dirigentes locais do partido, de ori-

• gem buriata, por "desvio" de doutri-
na. Dois anos depois, ele decidia que 
a língua buriata seria, a partir de en-
tão, escrita com o alfabeto russo. Isso 
faz lembrar a sorte dos índios ameri-
canos . . . 

Hoje, o espírito mudou. De qual-
quer maneira, uma população nova 
tomou posse desses lugares, contra 
todas as adversidades, inclusive as que 
a tinham conduzido até lá, e que não 
tinham nada a ver com o clima sibe-
riano. O mais notável é que as condi-
ções quase inumanas em que, muitas 
vezes, os recém-chegados se instala-
ram, parecem ter-lhes dado, parado-
xalmente, mais que a outros, o gosto 
do humano. 

O mal-estar social aumentou consi-
deravelmente em Israel em con-

seqüência de uma série de paradas e 
de greves destinadas a obter aumento 
de salários. Enquanto os empregados 
dos hospitais retomavam o trabalho, 
após terem conseguido o que que-
riam, o governo adotava uma atitude 
firme em relação aos estivadores, que 
pararam o trabalho no dia 4 de janei-
ro, e aos trinta mil engenheiros e téc-
nicos que ameaçavam declarar greve 
geral Por outro lado, os empregados 
das agências de Telefone, Correios e 
Telégrafos não farão mais horas su-
plementares, o que causará graves 
perturbações além do risco de provo-
car a paralisação nos outros setores. 

Os estivadores dos três portos de 
Israel continuam trabalhando vagaro-
samente, o porto de Achdod esta pra-
ticamente paralisado, e dezenas de 
barcos de carga esperam o seu carre-
gamento de frutas. Os estivadores de 
Eilat começaram uma greve não de-
clarada, enquanto que Shimon Peres, 
ministro dos Transportes, afirma que 
o governo não permitirá que os traba-
lhadores desse setor lhe ditem a sua 
política salarial. 

Existem três causas principais que 

podem explicar essa atual onda de 
reivindicações sociais: 

1) A inflação atingiu proporções 
sem precedentes: a alta dos preços foi 
de 12% em 1971, e de 16% em 1972, 
enquanto que o valor real dos salários 
baixou respectivamente em 1% e 3%. 
A supressão do controle sobre os pre-
ços dos artigos não considerados de 
primeira necessidade provocou uma 
febre de compra nas donas de casa e 
deixou ao comércio a liberdade de 
mudar as etiquetas a seu bel-prazer. 
Em primeiro de janeiro, uma greve de 
protesto contra a alta dos preços e 
por aumento dos salários foi declara-
da por várias dezenas de trabalha-
dores em centenas de usinas. Os ope-
rários denunciaram, entre outros, o 
fato de que os bancos ganharam em 
1972, 80% a mais do que em 1971, e 
a classe patronal 23%. 

2) A proximidade das eleições le-
gislativas, fixadas para o outono, inci-
tou os trabalhadores a intensificarem 
suas reivindicações, com a esperança 
de que o governo lhes desse atenção, 
procurando assim evitar o agravamen-
to do mal-estar social Já em 1965, 
durante a campanha eleitoral, os salá-
rios do setor público foram aumenta-
dos em 30%. Mas, passadas as elei-

ções, uma nova onda de taxas e im-
postos, e um aumento dos preços, re-
duziram consideravelmente o valor 
real dos salários. 

3) Os escândalos financeiros, co-
mo o da sociedade petrolífera Neti-
*é»-Neí't (quando os bens da Compa-
nhia do Sinai foram explorados após 
a guerra dos Seis Dias, em proveito de 
certas pessoas) e o da Companhia Ve-
red (empresa de construção de capital 
estatal, aue tem atividades na África 
e na America Latina). 

O balanço de 1972 mostra que as 
90 greves parciais que aconteceram 
representaram um aumento de 40% 
com relação ao ano anterior e que 
85% dessas paradas nos trabalhos fo-
ram no setor público. As greves, em 
1972, custaram à economia nacional 
duzentos mil dias de trabalho. 

Nos meios econômicos espera-se 
finalmente um aumento de 24% nos 
salários do serviço público que. será, 
sem dúvida, absorvido pelo aumento 
dos impostos e pela alta constante 
dos preços. Pinhas Sapir, ministro das 
Finanças, já anunciou que alguns me-
ses apos as eleições, em janeiro ou em 
abril de 1974, será introduzida em Is-
rael uma taxa sobre a renda global. 

OS BOMBARDEIOS AMERICANOS CONTRA "OBJETIVOS MILITARES" 

Em Haiphong,  11 km de ruínas 
A quase totalidade da zona indus-

trial do oeste de Haiphong, uma 
das mais importantes concentrações 
de usinas de todo o país, foi pratica-
mente riscada do mapa pelos recentes 
bombardeios norte-americanos, que 
igualmente atingiram vários bairros 
residenciais da cidade. 

Segundo as cifras fornecidas pelas 
autoridades de Haiphong aos corres-
pondentes estrangeiros - convidados 
a visitar a segunda cidade do norte -
a aviação norte-americana efetuou 

incursões sobre a aglomeração 
4 ,rtuária, atingida em 249 lugares 
por 15 mil toneladas de bombas entre 
18 e 30 de dezembro. As autoridades 
da cidade indicam que 305 pessoas, 
entre as quais 76 crianças, morreram 
durante esses bombardeios, 882 fo-
ram feridas e 5.018 edifícios e resi-
dências foram destruídos. 

O número relativamente baixo de 
vítimas - o <jue se explica em parte 
pela evacuaçao de dois terços da 
população e pela eficácia dos abrigos 
- parece, aos olhos dos observadores, 
ser um milagre, se se considera os qui-
lômetros quadrados de lodo, de mon-
tões de pedras despedaçadas, de ferra-
gem retôrcida, de destroços de várias 
coisas que formam a nova "ecologia" 
da cidade portuária. 

E no momento que se lê "Hai-
phong, 10 quilômetros", sobre o pos-
te indicador, que se descobrem as pri-
meiras destruições. Depois começa, 
sem que se possa perceber os limites a 
olho nu, um vasto campo de ruínas, 
onde nada está intato. 

Segundo as autoridades de Hai-
phong, os B-52 atacaram a periferia 
industrial e os arrabaldes, efetuando, 
cerca de 30 incursões em vagas suces-
sivas, na noite de 22 parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 23 de de-
zembro e, em seguida, na de 26 para 
27. Por outro lado, os caça-bombar-
deiros visaram os objetivos situados 
na própria cidade e a leste, no porto. 

As zonas atingidas pelos octo-rea-
tores se distinguem pelas imensas cha-

ri, de forma oval, se estendendo por 
ou 3 quilômetros e atingindo um 

quilômetro e meio de largura no seu 
centro. Há também cinco quilôme-
tros destruídos na periferia oeste-
sudoeste de Haiphong. Três das cha-
gas formadas se sucedem umas às ou-
tras, formando uma cadeia quase 
ininterrupta de 11 quilômetros onde 
a vida existe apenas nos quarteirões 
de algumas centenas de metros qua-
drados. 

A oeste, estão o vilarejo de 
Huang-Vong e principalmente o dis-
trito de Thuong-Ly, principal zona 
industrial de Haiphong, que foram 
mais severamente atingidos. Só res-

tam os madeiramentos enegrecidos de 
uma sucata de destruição. Os depósi-
tos de petróleo foram arrebentados. 
As usinas de produtos alimentícios e 
os estaleiros de construção de chalu-
pas são apenas ferragem retorcida. O 
lodo recobre também as pequenas ca-
sas de teto de palha que abrigavam 
cerca de 30 mü habitantes na zona 
industrial. 

Ao sul dessa cadeia de 11 quilô-
metros, no bairro de An-Duong - o 
aue significa na língua vietnamita 

oceano, da serenidade" - foi inteira-
mente arrasado. Centenas de casas se 
assemelhando mais a choupanas com 
seus muros de taipa foram varridas. 

Hospit al  e escola 

No centro da cidade, pode-se ver 
quarteirões de habitações atingidos 
pelos* caça-bombardeiros. Ao percor-
rer, por exemplo, a rua Quang-Trung, 
uma artéria de pequeno comércio, 
distinguem-se primeiro as casas ainda 
erguidas e habitáveis, apesar dos tetos 
arrancados, e logo em seguida, se de-
semboca sobre um vazio estarrece dor: 
a rua está seccionada, as colinas de 
tijolos e de destroços se erguem no 
lugar dos antigos imóveis. As mulhe-
res e as crianças recuperam paciente-
mente os tijolos, os pedaços de ma-
deira e fragmentos diversos^A princi-
pal artéria da cidade, a rua Cua-Dat, 
está também cortada em dois lugares 
por imóveis reduzidos a pó. 

Sobre o passeio central da cidade, 

praça do Teatro Municip*, num pro-
longamento do canal Son Lap, varias 
bombas caíram sobre os gramados flo-
ridos da praça. Uma delas destruiu ura 
abrigo, de onde se retiraram 11 cadá-
veres e 15 feridos. 

A leste, o porto está deserto. Seus 
entrepostos, dos auais pelo menos 
três foram destruídos, parecem va-
zios. Entre alguns dos dez cargueiros 
de cerca de 10 mil toneladas visíveis 
no cais, o navio polonês Joseph Con-
rad foi atingido no seu centro, onde 
se encontrava a passarela do coman-
do, as cabines da tripulação e a sala 
de máquinas. A cerca de 400 metros, 
um entreposto ficou intacto. 

Entre os odtros edifícios atingidos 
pektt bombardeios - que segundo o 
Pentágono visavam somente a "obje-
tivos militares" - nota-se uma escola 
secundária chinesa, um cinema, e 
também o hospital da Amizade 
Vietnã-TChecoslováquia. Os enfermos 
foram evacuados no dia 22 de dezem-
bro. No dia 23, duas bombas caíram, 
uma no pátio e a outra sobre o pavi-
lhão de doenças contagiosas, o qual 
foi destruído pela metade. Vários ou-
tros edifícios do hospital foram dani-
ficados pelo sopro da explosão. 

Sobre uma cama, nos braços de 
uma camponesa que o adotou, um ga-
rotinho de cerca de 4 anos. Ele tem 
um estilhaço de bomba na cabeça e 
perdeu a fala. Seus grandes olhos cin-
za parecem não compreender. "Ele é 
conhecido por Lam - diz sua mãe 
adotiva. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Você conseguiu lavar 

o rosto do seu pai"? 

Depois de tomar conhecimento 
das declarações do comando 

americano em Saigon, assegurando 
que os bombardeiros não visam obje-
tivos civis, alguns jornalistas visita-
ram, quinta-feira, 28 de dezembro, o 
bairro da rua Kham-Thien, em pleno 
centro de Hanói, e que foi esmagado 
por um tapete de bombas americanas 
na noite de terça para quarta-feira. 

" A rua foi arrasada de ponta a pon-
ta pelos bombardeiros, inclusive do 
tipo B-52, que iogaram sua carga so-
bre uma faixa de cerca de 2 quilôme-
tros de extensão, começando onde a 
rua começava e terminando onde ela 
terminava e numa largura de várias 
centenas de metros. 

Na artéria principal, a rua Kham-

Thiea, ainda restam algumas casas de 
pé, mas em geral com o telhado e os 
vidros arrebentados. O macadame de-
sapareceu. As ruas laterais conduzem 
a campos de ruínas. Algumas crateras 
produzidas pelas bombas chegam a 
ter doze metros de diâmetro e três 
metros de profundidade. 

Neste bairro, o único objetivo 
"militar" visível era a estação central 
situada a algumas centenas de metros' 
da entrada da rua, mas*ela j i tinha 
sido completamente arrasada durante 
um ataque na semana passada. Há 
também, no início da rua, a estação 
rodoviária, que foi demolida janto 
com os prédios que a cercavam. 



OS DRAMAS DA MUDANÇA NA ITÃLIA CATÓLICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Entre Cesar e o Papa 
Jacques Nobécouri 

PzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ara caliano católico, Deus e 
Cés. 2o são puras abstrações, 

mas real des concretas. Um está li-
gado ao itro e o Quirinal (palácio 
da presic cia) só tem sentido histó-
rico em osiçio ao Vaticano. Mais 
do que e? nenhum outro país da Eu-
ropa o nportamento do cidadão 
dificilmt se dissocia de sua reli-
gião. 

Os ac dos de Latrão de 11 de fe-
vereiro d .829 não apagaram, por si 
mesmos, c • séculos de disputa entre o 
poder p* ú e a vontade de indepen-
dência d comunidades italianas, pa-
ra quem liberação política decorria, 
da libera o religiosa. Deus e César se 
reconcili im nesse dia e chegaram 
mesmotliOC l se aliar, neutralizando, na 
realidade aliana, a dialética do tem-
poral e ( espiritual Tal aliança, e as 
modalid s das quais ela se reveste, 
ainda se! aceitáveis, seja do ponto 
de vista fé. ou do engajamento da 
comciên cívica? Esta e a questão 
profunda locada ao catolicismo ita-
liano. 

Profe ir-se católico não implica 
absoluta te, para a grande maio-
ria, uma ática religiosa, mesmo oca-
sional F o sociólogo Silvano Bur-
galassi, uo catolicismo dominical ita-
liano co r t i ne às crianças, às mulhe-
res e aos elhos". Em cada cem prati-
cantes, 4! tem menos de 17 anos, 20 
são mulheres adultas e 30 tem mais 
de 71 ano?. 

Entretanto, 99% dos italianos são 
batizados; mas somente 28% vão à 
missa, 6% comungam ao domingo. 
50% das crianças não seguem o cate-
cismo e 30% dos moribundos não re-
cebem o sacramento. 

Quanto à evolução do catolicis-
mo, ela é recusada por um terço dos 
italianos, que continuam presos ao 
"mágico-sagrado". 15% se dizem re-
formistas dentro da instituição, en-
quanto 5% se proclamam claramente 
ateus, mas entre jovens essa faixa so-

be para 20%, ou mesmo 27% na Uni-
versidade católica de Milão. Isso quer 
dizer, se qualificar de católico, mais 
ainda do que receber uma etiqueta, é 
um modo de estar no mundo, de se 
inserir num certo tipo de sociedade 
que funciona, implícita mas essencial-
mente, de acordo com os cânones da 
moral católica. Ouando se trata das 
relações do indivíduo com o Estado, 
entidade abstrata, ela é bastante per-
missiva, por tolerância pelas fraque-
zas da natureza humana. Ela se torna 
repressiva e jurídica quando o indi-
víduo comete delitos contra a "socie-
dade", tomada dessa vez como a cole-
ção das comunidades naturais 

Esse catolicismo de costume tem 
seus ritos de boas maneiras. Prefere 
recorrer aos santos do que a Deus. Os 
padres não perderam inteiramente 
seu papel de conselheiros e proteto-
res. Mas, como os santos, são ambí-
guos: ao mesmo tempo tutelares e 
maléficos. As manifestações sociais 
de respeito a sua pessoa são acompa-
nhadas de desconfiança: o homem da 
rua não beija,mais a mão do padre, 
mas freqüentemente faz figa à sua 
passagem. E mais de um adversário 
resoluto do divórcio não tem nenhum 
escrúpulo em prestar falso testemu-
nho diante do tribunal da Rota, pro-
testando seu respeito. 

O Vaticano e o Quirinal, altar e 
trono, garantem a paz dos cidadãos. 
Esse tipo de catolicismo não merece-
ria a qualificação de "religião de clas-
ses"? Isso seria verdade se não fo«se 
o fato de que uma larga de maioria de 
italianos que, se pretendendo socialis-
ta ou comunista com autêntica cons-
ciência de classe, vêem nesse catolicis-
mo o mesmo que as pessoas impor-
tantes, mesmo os mais agnósticos: a 
base de uma ordem moral muito es-
trita. Pois o "caminho italiano para o 
socialismo" não exclui essa ordem 
moral. 

Sobre essa teia de fundo imutável, 
as contestações que se manifestaram 
visavam romper com o conformismo 
da recusa da dialética espiritual-tem-
poral e para reclamar 'um pouco 
mais de seriedade" ao católico. Elas 
colocavam notadamente as seguintes 
questões: o catolicismo se reduz ao 
moralismo? A conciliação de 1929 
significa que a Santa Se considera a 
Italia como sua dependente? Essas 
questões não são recentes. Elas pro-
gridem desde 1929 levadas por uma 
dupla inquietude: a religiosa e a polí-
tica. Foi em razão de sua fé que um 
don Primo Mazzolari, un don Minzo-
ni se tornaram anti-fascistas, ou que 
certas personalidades comunistas te-
nham vindo de um engajamento cató-
lico profundamente vivido. Em com-
pensação nada faz pensar que o com-
bate político de certos democratas-
cristãos, tenha alguma coisa a ver 
com suas convicções religiosas. 

Essa relação de causa e efeito en-
tre a busca religiosa e o progresso 
político, em um dinamismo simultâ-
neo, remonta aos anos de 1939/40. A 
AÇÃO CATÓLICA e seus movimen-
tos, notadamente a FUCI (Federação 
dos universitários católicos) foram lu-
gares privilegiados onde se formaram 
as gerações que agora ocupam os pos-
tos-chaves. 

Nessa orientação, monsenhor 
Montini desempenhou um papel de 
conselheiro religioso. Já como Paulo 
VI ele parecia preocupado em abolir 
os hábitos de pensamento onde todos 
os planos se confundiam: Santa Sé, 
Igreja da Itália è democracia cristã. 

Mas a concepção de uma demo-
cracia cristã manipulada pela Santa 
Sé não tem sentido. O inverso seria 
mais verdadeiro: por instinto ou por 
cálculo alguns democratas-cristãos 
tentam sempre se apoiar sobre o Vati-
cano. Para isso são auxiliados por al-

guma personalidade eclesiástica, que 
freqüentemente se utiliza do qome 
do Papa. 

"O que significa ser cristão na Itá-
lia hoje: " A Igreja italiana em seu 
conjunto faz esta pergunta. Seus ele-
mentos mais avançados deixaram lon-
ge o ponto de referência do concílio. 
A maioria dos responsáveis se fixa no 
concílio e procura aplicar suas con-
clusões que, às vezes, vêm tumultuar 
a ordem estabelecida dos pensamen-
tos. 

O católico afastado de Roma ou 
Ja Itália perde seu tempo em pensar 
numa instituição que bruscamente 
tornou-se angélica, pobre, e em imagi-
nar um papa de sandálias e burel, pre-
gando nos caminhos do Terceiro 
Mundo. E seu sentido da fé não se 
atormenta demasiado com os aspec-
tos das realidades palpáveis da "insti-
tuição". 

Um católico italiano tem, durante 
sua vida, o espetáculo visível da "in-
carnação" em toda sua lógica, sua 
coerência rigorosa, do Cristo traasfor-
mado em homem e de Pedro como 
sua testemunha até os homens de ho-
je. A tentação de aplicar sua fé so-
mente ao mistério inicial é grande, re-
cusando-se as conseqüências como 
muito enganadoras. 

Ou então, o italiano que se diz ca-
tólico, se satisfaz com uma religião 
sem fé, segundo as regras da inserção 
social. Ou ainda, suas esperanças desi-
ludidas o lançam num "aventureiris-
mo'? teológico e eclesiológico, que o 
põe em contradição permanente com 
os aparelhos da Igreja e do Estado. 

Resta a terceira saída, pela qual 
passa a "liberação" da Igreja italiana. 
A situação real, sem fantasias nem 
nostalgia, é a do "reformismo" plane-
jado por Paulo VL Lento, o movimen-
to não tem ainda muita segurança, mas 
se realiza com muita eficacia. 

OS NOVOS CAMINHOS DO CATOLICISMO ESPANHOL 

A desnacionalização de Deus 
Robert Solé 

A batalha está perdida. Monsenhor 
Guerra Campos, porta-estandar-

te do campo conservador, sabe bem 
disso. Ele nem foi assistir, no fim de 
novembro, à última reunião plenária 
do episcopado espanhol Preferiu par-
ticipar da reunião das Cortes (parla-
mento) onde tem um lugar dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pro-
curador (deputado) pela vontade do 
general Franco. 

A atitude de Guerra Campos, ex-
bispo auxiliar de Madri, que ocupava 
há apenas um ano o posto-chave de 
secretário da conferência episcopal, 
ilustra bem a mudança. Os bispos 
"conciliares" tomaram a dianteira, 
decisivamente, em março de 1972, a 
despeito - ou por causa - de uma 
manobra do campo conservador. Os 
conservadores estavam horrorizados 
com as recomendações audaciosas de 
uma asembléia conjunta de bispos e 
padres, reunida algum tempo antes. A 
agência Europa-Press, relacionada 
com o opus Dei, tinha então difundi-
do um documento da Congregação 
do Clero, de Roma, condenando as 
conclusões dessa assembléia. Mas o 
cardeal Jean Villot, secretário de Es-
tado do Vaticano, correu em auxílio 
dos "conciliarei", minimizando pu-
blicamente o conteúdo do documen-
to romano. 

Desde então a hierarquia tem po-
dido concretizar as recomendações da 
assembléia: revisão da concordata; li-
berdade da Igreja para nomear, ela 
mesma, seus bispos; supressão dos 
privüégios do clero; e desconfessiona-
lização do Estado espanhol, o qual, 
16 séculos depois de Constantino, se 
proclama ainda oficialmente católico. 

A concordata entre a Santa Sé e a 
Espanha, assinada a 27 de agosto de 
1953, diz, em seu artigo primeiro: "A 
religião católica, apostólica, romana, 
continua a ser a única da nação espa-
nhola, e gozará dos direitos e prerro-

gativas que lhe compete de conformi-
dade com a lei divina e o direito ca-
nónico". Três bispos, escolhidos pelo 
chefe do Estado, têm lugares de de-
putados nas Cortes, de acordo com a 
constituição. A nomeação dos bispos 
cabe ao chefe do Estado, mas os pri-
vüégios da Igreja são numerosos. 
Além das isenções de impostos, a 
Igreja recebe subvenções anuais para 
o pagamento do clero, para o funcio-
namento de suas instituições e o exer-
cício do culto. Essas subvenções são 
calculadas em 5 bilhões de pesetas, 
no mínimo, por ano (cerca de 420 
milhões de cruzeiros). O estudo da re-
ligião é obrigatório em todas as esco-
las, inclusive na universidade. A Igreja 
tem direito de censura, mas suas pró-
prias publicações são dispensadas do 
controle do Estado. 

A nova relação de forças no seio 
da hierarquia se deve a vários fatores, 
entre os quais o concílio Vaticano II. 
Por outro lado, a média idade dos bis-
pos baixou consideravelmente. Os 
Dispôs aposentados perderam o direi-
to de voto nas assembléias e os bispos 
auxiliares ganharam esse direito. Es-
tes são nomeados livremente pela 
Santa Sé, que se aproveitou largamen-
te dessa omissão da concordata. 

Terminou o tempo em que, diante 
do "perigo vermelho", os bispos, re-
fugiados a sombra do general Franco, 
aprendiam lamentavelmente a fazer a 
saudação fascista. Terminou também 
o tempo em aue a Igreja consentia 
em ser o pilar de um regime em busca 
de uma caução solene e de bases 
populares, e recebia, em troca, um es-
tatuto de exceção. Terminou até o 
tempo em que a Igreja reivindicava 
publicamente a liberdade de informa-
ção para reforçar sua posição de in-
terlocutor privilegiado do regime. 
Lentamente, ela iniciou um movi-
mento de retirada que não cessou ain-

da de causar surpresa e desorientação. 
A Igreja foi levada a representar 

um papel político de substituição, 
sob a pressão de grupos de leigos, 
bem engajados, que recorreram à sua 
proteção. Da concordata passou-se à 
discórdia ou, mais exatamente, ao 
mal-entendido. O Estado tinha adota-
do a ideologia religiosa da Igreja para 
integrá4a à sua própria mística nacio-
nal Hoje ele se vê abandonado: o 
"nacional-catolicismo" está desmoro-
nando sob a pressão de cristãos que 
querem ter uma fé pessoal e não um 
Deus nacional 

O padre José Maria González 
Ruiz, teólogo progressista, explica: 
"O Estado espanhol sempre foi con-
fessional": ora apoiado no nacional-
catolicismo, ora no anti-clericalismo; 
sempre fanático. Agora, pela primeira 
vez na história, os cristãos, renunciam 
ao confessionalismo, o consideram in-
compatível com a essência da fé. Esta 
é gratuita. Só pode nascer e crescer 
num meio completamente "opcio-
nal". 

O clero foi, na Espanha, a primei-
ra classe a "se mexer , depois dos es-
tudantes e dos operários. De alguns 
anos para cá, principalmente na re-
gião basca, não se contam mais as pri-
sões. Já em 1968 a metade dos padres 
de menos de 30 anos se declararam a 
favor de uma sociedade socialista. 

A prática da religião está mudan-
do de sentido. Em Madri, onde 30% 
dos católicos praticantes afirmam já 
não crer na vida eterna, vêem-se jo-
vens assistir à missa todos os dias. 
Mas, numa residência universitária da 
capital que possuía, há oito anos, 150 
praticantes num total de 200 estu-
dantes, só há hoje uma dúzia. Por to-
da parte, no entanto, uma nova reli-
gião faz estragos: o consumo. "Não 
existe fé - diz um advogado. As pes-
soas aqui têm necessidades materiais. 

imediatas e pequenas. Os bispos estão 
evoluindo, mas é tarde demais". 

A religião popular parece que vai 
ceder lugar a um cristianismo de mi-
norias, muito mais intenso. Por toda 

C- e já existem as comunidades "de 

". Nelas encontramos alguns ve-
teranos da Ação Católica, decapitada 
após um conflito com o episcopado 
espanhol em 1967, e cujos efetivos se 
desintegraram. 

Da Ação Católica, apenas os movi-
mentos de apostolado operário con-
servaram um certo dinamismo. Mas a 
militância mudou de orientação: me-
nos "espiritualistas", acentua resolu-
tamente o aspecto político e preconi-
za "a libertação". Muitos marxistas 
espanhóis não são antigos militantes 
da Ação Católica.? 

Não há líderes religiosos na Espa-
nha. Nesse país traumatizado pelo 
poder pessoal, toda concentração de 
poderes, toda personalização, é in-
conscientemente rejeitada. O melhor 
exemplo disso é o Opus Dei, cidadela 
difusa, impessoal, que cultiva o misté-
rio para se defender. 

Vinte e dois mil membros, três 
ministros em exercício, algumas cen-
tenas de padres, dos quais alguns 
ocupam postos-chave em três ou qua-
tro dioceses; instituições poderosas, 
uma imprensa abundante e cinco ou 
seis bispos simpatizantes. Isso basta 
para ver nessa associação, qualificada 
de "máfia de Cristo", por seus adver-
sários, uma força temível? Alguns ca-
tólicos temem, em todo caso, que os 
tecnocratas do Opus Dei - apesar de 
suas negativas formais - sejam ama-
nhã as pontas de lança de um novo 
nacional-catolicismo, aliando cristia-
nismo e modernização. 

A Igreja se prepara para o futuro 
sem impaciência. A espera não é, 
muitas vezes, a tática mais "ofensi-
va"? xutsrponmigedcaZVMLJCB

cont inuação da página 13 

Pela primeira vez, as autoridades 
deram aos visitantes um balanço das 
vítimas: 215 mortos, 257 feridos. 
Mas trata-se de uma cifra provisória; 
existem numerosos desaparecidos so-
terrados debaixo das ruínas. 

Segundo o responsáve1 pela zona, 
o bairro foi atingido por cerca de oi-
tenta bombas de todos os calibres, às 
22.30h (hora local), terça-feira, isto 
é, cinco minutos depois que as sirenes 
de alarme tinham anunciado este ata-
que que seria o mais violento jamais 
registrado por Hanói. 

Os habitantes do bairro da rua 
Kham-Thien tiveram, portanto, cinco 
minutos para descer aos abrigos anti-
aéreos, que se transformam em tú-
mulos quando são recobertos por des-
troços e lama. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uma rua popular 

A rua Kham-Thien ("observatório 
celeste" em vietnamita) era, oom suas 
casinhas e pequenas lojas, uma das 
mais animadas e populares de Hanói. 
Há alguns dias, os jornalistas tinham 
percorrido esta rua para visitar uma 
prisão de püotos americanos atingida 
pelos bombardeios. Ela ainda estava 
movimentada, com suas pequenas 
vendedoras na calçada e rostos de 
crianças sorridentes. Estava entulhada 
de bicicletas; ali viviam 5.158 famí-
lias, ou seja, 28.198 pessoas, segundo 
o responsável pelo bairro, que expli-
cou que a maioria daqueles cuja tare-
fa não exigia sua presença em Hanói 
tinham sido evacuados para o cam» 

A 200 metros da rua principal, 
vêem-se duas crateras gigantescas, um 
monte de casas desmoronadas, um re-
cipiente de "bombas de fragmenta-
ção", perto de um muro onue estão 
penduradas três rosas vermelhas em-
poeiradas. No alto de um monte de 
detritos, uma mulher idosa, choran-
do, murmura dolorosamente: "Oh! 
meu filho, onde estás agora, que eu 
possa te encontrar para te sepultar. 
Americanos, como vocês são selva-
gens!" Seu filho está enterrado ali, 
sob toneladas de ruínas que seus dois 
irmãos, dois adolescentes de torso nu, 
escavam com pás, o rosto impassível 

O rost o do pai 

Mais ao longe, uma família inteira 
foi morta. Os corpos estão amontoa-
dos uns sobre os outros. É a família 
de Nguyen Van Si: sua mulher, uma 
moça, uma menina, um adolescente e 
um garoto apertando contra si um be-
bê. 

Ao longe, ouve-se um porco gru-
nhindo. No começo da rua, amon-
toam-se os caixões. Uma mulher reco-
lhe arroz, grão por grão. Perto dela, 
seu filho, usando o turbante branco 
do luto. Ela lhe pergunta: "Filho, vo-
cê conseguiu lavar o rosto de seu 
pai?" 

Num outro bairro, na periferia no-
roeste, ao sul do Grande Lago, os jor-
nalistas encontraram vários destroços, 
inclusive os de uma asa de avião que, 
segundo as autoridades, pertencia a 
um B-52. O aparelho foi despedaçado 
pela defesa vietnamita na noite de 
quarta para quinta, durante o quin-
quagésimo segundo ataaue sobre Ha-
nói desde o dia 18 de dezembro. Na 
noite de quarta para quinta podia-se 
até ver, lqgo após as z3 horas (hora 
iocal), a queda dos destroços em cha-
mas. O aparelho foi atingido ao se 
aproximar da cidade, antes de despe-
jar sua carga. 
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ão há sorrisos nem apertos de 
mão na atual e terceira etapa das 

conversações entre Kissinger e Le 
Duc Tho. Demasiado sangue norte-
vietnamita foi derramado desde que 
eles se haviam reunido pela última vez. 
Le Duc Tho estabeleceu o tom severo 
da fria atmosfera dos encontros, 
quando chegou ao aeroporto de Paris, 
no dia 6: 

'"Chegou o momento decisivo" -
disse ele, dirigindo-se ao presidente 
Nixon e ao dr. Kissinger. através da 
imprensa. "Ou resolver rápida e paci-
ficamente o problema do Vietnã e as-
sinar o acordo como foi concluído ou 
continuar a guerra. O governo dos Es-
tados Unidos tem que fazer uma es-
colha definitiva, a responsabilidade 
está inteiramente em suas mãos". 

Em sua entrevista no aeroporto, 
Le Duc Tho revelou detalhes até ago-
ra desconhecidos sobre a etapa ante-
rior das conversações. Recordando as 
duas séries de conversações, iniciadas 
respectivamente a 20 de novembro e 
4 de dezembro do ano passado, pedi-
das por Kissinger "para discutir al-
guns detalhes", Le Duc Tho revelou a 
situação reinante por volta do dia 13 
de dezembro, quando terminou a se-
gunda etapa: "restavam apenas alguns 
pontos a discutir e ficou estabelecido 
que ambos os lados transmitiriam aos 
seus governos a situação e continua-
riam trocando mensagens com vista à 
conclusão das negociações e à convo-
cação de um novo encontro, se fosse 
necessário. Nesse ínterim os técnicos 
continuariam discutindo questões de 
protocolo em Paris. O lado americano 

Nixon sem trunfos ? 
Os bombardeios não conseguiram forçar Hanói a 

recuar. Washington teria outros argumentos além da 
força bruta? Por Wilfred Burchett, de Paris 

propôs que o conteúdo das conversa-
ções privadas ficasse em segredo". 

" A república Democrática do 
Vietnã (RDV)" - continuou Le Duc 
Tho - cumpriu estritamente o que" 
foi combinado. No dia 13 de dezem-
bro, as negociações prosseguiam e ha-
via possibilidade de serem concluídas 
rapidamente. Mas os americanos agi-
ram completamente ao contrário do 
que eles mesmos haviam proposto. 
No dia 16 de dezembro, Kissinger re-
velou parte do conteúdo das conver-
sações privadas, distorcendo delibera-
damente a verdade sobre os aconte-
cimentos para colocar a responsabili-
dade das dificuldades na RDV. Os fa-
tos, no entanto, são claros. Foi o lado 
americano que criou todas as dificul-
dades, exigindo mudanças e mais mu-
danças no que já tinha sido combina-
do, em seguida cômplicando as nego-
ciações e impedindo qualquer conclu-
são rápida de um aconio". 

O mundo sabe o que aconteceu 
depois. Após violar o compromisso 
sobre a natureza confidencial das 
conversações, e depois de mentir ao 
mundo sobre as razões da não-assina-
tura do acordo concluído, Nixon 
completou essas quebras da diploma-

cia internacional desfechando o mais 
assassino ataque aéreo contra a popu-
lação de Hanói e Haiphong, quando 
Le Duc Tho já estava na capital nor-
te-vietnamita, cumprindo compromis-
so com Kissinger, para fazer um rela-
tório ao seu governo. Com que cara 
Kissinger se apresentou, no dia 8 de 
janeiro, para o primeiro encontro 
com Le Duc Tho depois dessa faça-
nha, a história nunca saberá. As câ-
maras não puderam gravar as expres-
sões porque, ao contrário das oca-
siões precedentes, Le Duc Tho não 
saiu para receber Kissinger quando 
ele chegou ao local do encontro, nem 
o acompanhou até o seu carro depois 
da reunião. Também não houve os 
passeios dos dois pelo jardim durante 
as pausas nas conversações. A atmos-
fera foi tão glacial quanto a tempera-
tura do inverno francês. O peso de 70 
mil toneladas de bombas, obviamen-
te, influenciou as reuniões. 

"Os recentes bombardeios dos 
aviões americanos contra a RDV" — 
disse Le Duc Tho na sua entrevista 
inicial no aeroporto, e pode-se presu-
mir que ele tenha repetido a mesma 
coisa, em termos mais duros, no seu 
—:-neiro encontro com Kissinger — 

"foram os mais bárbaros e desumanos 
da história das guerras. Com esses 
atos loucos, o governo dos Estados 
Unidos pensa poder forçar o povo 
vietnamita a se ajoelhar a seus pés 
aceitando as condições impostas pe-
los Estados Unidos. Mas alem do fato 
de terem matado centenas de pessoas 
inocentes, os Estados Unidos não 
conseguiram nada. Pelo contrário, os 
crimes cometidos .pelos Estados Uni-
dos reforçaram o odio e a unidade do 
nosso povo, estimulandõ-o a lutar 
mais bravamente do que a n t e s . . . " 

O negociador norte-vietnamita fri-
sou que o fato de ele ter voltado a 
Paris para uma nova etapa de conver-
sações (o texto original distribuído 
no aeroporto falava em "etapa final") 
é a prova da atitude de permanente 
responsabilidade e boa vontade da 
RDV. Disse ainda: "Se o lado ameri-
cano mostrar realmente boa vontade 
e adotar uma atitude responsável, se-
melhante à da RDV, o problema do 
Vietnã poderá ser resolvido rapida e 
pacificamente. Mas se os Estados Uni-
dos continuarem exigindo mudanças 
sem razão, contrariando princípios já 
acertados, prolongando e ampliando 
a guerra, o povo vietnamita, forjado 

em dezenas de anos em luta armada, 
está deternynado a não se submeter a 
nenhum tipo de pressão e ameaça, 
mas a manter sua luta de salvação na-
cional até conseguir atingir os direitos 
fundamentais da nação, paz e verda-
deira independência.. ." 

Numa equação quase geométrica, 
no momento em que o prestígio dos 
Estados Unidos desce ao seu nível 
mais baixo no cenário internacional, 
o prestígio da RDV sobe a alturas 
nunca antes atingidas. Ao emergir de 
uma prova de forças sem precedentes, 
com suas cabeças "ensangüentadas 
mas erguidas", o povo norte-vietna-
mita e sua liderança obteve a admiia-
ção de setores inesperados. Não foi 
por acaso que, imediatamente após os 
bombardeios, uma meia dúzia de paí-
ses anunciaram o reconhecimento di-
plomático da RDV, inclusive alguns 
aliados de Nixon na OTAN. Até mes-
mo a Itália, um dos membros mais 
fiéis da Aliança Atlântica, está nego-
ciando o reconhecimento. 

Uma questão que intriga os jorna-
listas é o que Kissinger estaria usando 
agora como argumento de barganha. 
Sua fraqueza consiste em que, tendo 
usado a ameaça de uso da força nas 
duas primeiras etapas das conversa-
ções, o valor desse argumento está 
agora depreciado! - W.B. 

NOTA: Na semana passada, W. Cle-
ment s, futuro sub-secretário da Defesa 
de Nixon admitiu a possibilidade de 
os EUA usarem armas atômicas no 
Vietnã. No dia seguinte, Nixon o des-
mentiu. sronlihedcaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA

M zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANOTAS INTERNACIONAIS zxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXVUTSRQPONMLIHGEDCBA

A s a ú d e  
e m o c i o n a l 
d e  N i x o n  

O presidente Richard Nixon deve 
julgar-se emocionalmente equilibra-
do, a julgar pelo que declarou na se-
mana passada, a propósito do seu 
60.° aniversário, áegundo Nixon, a 
presidência dos Estados Unidos é um 
lugar onde não existem os problemas 
emocionais e os desajustamentos que 
costumam chegar com a velhice. Isso 
porque, naquele alto cargo, não exis-
te a monotonia da vida dos velhos, há 
sempre grandes responsabilidades a 
enfrentar; além disso, Nixon, segundo 

^ f i r m o u , procura sempre cercar-se de 
ffr jvens, a fim de manter jovem o seu 

espírito. Ganhou algumas dúzias de 
rosas vermelhas e outros presentes. 

Monotonia, certamente, não é 
bem o termo aplicável à Casa Branca 
empenhada numa guerra que não é 
bem uma guerra (oficialmente, os Es-
tados Unidos nunca estiveram em 
guerra no Vietnã) e numa busca de 
um acordo de paz que, quando é con-
seguido, se descobre que não é um 
acordo de paz. Talvez monótono seja 
o programa interno do segundo ter-
mo presidencial: abandono de muitos 
programas de saúde, bem-estar, assis-
tência social, corte nos subsídios da 
habitação e da agricultura, abandono 
da militância anti-racista em que su-
postamente todas as administrações 
americanas estão empenhadas (apa-
rentemente Nixon pretende inaugurar 
uma política de 4 negligência benig-
na" quanto às relações raciais, dei-
xando-as como estão para ver como é 
que ficam). 

Mas a reviravolta constante da po-
lítica externa acaba com qualquer 
monotonia e ajuda Nixon a manter-se 
sempre emocionalmente equilibrado 
como um homem mais jovem do que 
sua idade sexagenária. Na semana pas-
sada, ele mandou avisar os governos 
europeus que não pretende mais visi-
tá-los, enquanto não surgir um armis-
tício no Vietnã. O mandato de Nixon 
dura quatro anos e é concebível que 
nesse prazo ele pretenda viajar. 

Talvez seja manobra para jogar 
contra Hanói governos europeus (co-
mo o da Suécia, que praticamente 
chamou Nixon de nazista; o rei Gus-
tavo Adolfo, de 90 anos, pediu que 
Nixon não reinicie o "bombardeio 
impiedoso"). Talvez Nixon receie as 
manifestações de rua que certamente 
surgiriam em alguns países que deve-
ria visitar: com certos tipos de jovens 
ele não gosta de conviver. De qual-

quer forma, não se concebe em que o 
adiamento da viagem à Europa possa 
contribuir para eliminar a monotonia 
da guerra no Vietnã, que não parece 
afligir Nixon. 

Com discrição, 
os comunistas 

avançam no Laos 

As forças governamentais de Suva-
na Phuma foram forçadas a abando-
nar a cidade de Saravane, capital de 
um importante distrito do sul do 
Laos. A informação foi fornecida por 
fontes norte-americanas, que descre-
veram o ataque levado a cabo pelas 
forças revolucionárias dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pathet Lao 
como o mais intenso de toda a guerra 
no Laos. 

Mais de 8.000 disparos de mortei-
ro e de foguetes de 121 mm caíram 
dia 9 sobre a cidade de Saravane an-
tes que esta fosse evacuada. Segundo 
as informações prestadas pelos norte-
americanos, as tropas regulares do go-
verno fugiram para o sul, em direção 
a Paksong, cidade situada a 65 quüô-
metros de distância. 

A tomada de Saravane parece in-
dicar uma nova ofensiva maciça do 
Pathet Lao, que já tem em suas mãos 
uma boa parcela da região norte do 
país - inclusive a cidade de Sam Neua, 
onde funciona a capital do governo 
revolucionário. Os combates conti-
nuavam intensos ao norte de Vientia-
ne, onde as forças governamentais lu-
tavam para manter sob seu controle 
as pequenas cidades de Vang Vieng e 
Muong Kausy. (Latin) 

As quedas e as 
quedas dos 

B-52 no Vietnã 

As perdas de B-52 americanos nos 
doze aias. de bombardeio de satura-
ção da área de Hanói alcançaram nú-
mero bastante superior aos algarismos 
oficialmente admitidos pelos milita-
res dos Estados Unidos. Segundo alta 
fonte governamental em Washington, 
"nossas perdas de B-52 estão mais 
próximas do que Hanói diz do que o 
que nós estamos dizendo". Hanói ale-
gou ter derrubado 33 dos grandes 
bombardeiros, mas as autoridades dos 
Estados Unidos, no fim da última se-
mana de bombardeio tinham admiti-
do a perda de apenas 15. Segundo a 
fonte, o número verdadeiro, no meio 
da última semana de bombardeio (a 
última semana do ano passado) era 
23. Sem dúvida, houve perdas adicio-
nais entre essa data e o fim do bom-
bardeio tarde da noitfc de sexta-feira, 
29 de dezembro, mas a fonte era in-
capaz de dizer o número definitivo. 

Os B-52 custam 8 milhões de dó-
lares cada (48 milhões de cruzeiros) e 
cada um é tripulado por uma turma 
de 6. Contando apenas as perdas de 
B-52, o número de püotos mortos, 
desaparecidos ou capturados deve ser 
consideravelmente mais alto do que o 
número oficial de 95. O total deve 
ficar perto dos 150, embora alguns 
membros das tripulações tenham sal-
tado nos assentos ejetáveis quando 
seus aviões se arrebentaram na Tailân-
dia. Mas perdas nessa escala, muito 
além dos cálculos do Pentágono, ex-
plicam a crescente pressão militar em 
Washington na última semana de 
bombardeios para que eles cessassem 

A fonte estava em dúvida sobre se 
as perdas de B-52 e as pressões dos 
militares tinham sido a principal con-
sideração que levou à decisão do sr. 
Nixon de voltar às negociações. Disse 
o alto funcionário: "O presidente sen-
ta sozinho em seu gabinete e ocupa-se 
com a real-politik mais elevada". (Pe-
ter Jenkins, do The Guardian) 

As duas versões do 
desagradável 

equívoco de Da Nang 

Na manhã do dia 8, 34 bombas 
cada uma pesando 250 quüos foram 
jogadas por cinco aviões americanos 
na gigantesca base americana e sul-
vietnamita de Da Nang. Nove ameri-
canos e um sul-vietnamita ficaram fe-
ridos, dois tanques de combustíveis, 
um helicóptero americano e um avião 
de carga C-119 sul-vietnamita foram 
atingidos. Comentou o New York Ti-
mes: "O mais recente incidente de 
bombardeio acidental da guerra do 
Vietnã está causando particular em-
baraço entre oficiais americanos que 

v têm defendido a Marinha e a Força 
Aérea contra as acusações de Hanói 
de que atacam civis". Isso porque os 
oficiais sempre alegam: "Apenas alve-
jamos alvos müitares" e citam a per-
feição dos seus sistemas eletrônicos. 
Os sistemas eletrônicos não são tão 
perfeitos assim, como prova o bom-
bardeio acidental, provocado por dois 
Corsair A-7 da Marinha, dois jatos 
Phantom F-4 dos Fuzüeiros Navais e 
um Phantom da Força Aérea, que em 
vôo cego lançaram entre nuvens cer-
radas suas bombas ao mesmo tempo, 
acionadas por dispositivos eletrônicos 
evoluídos durante a guerra do Vietnã. 
"Nem quis levantar a cabeça e per-
guntar o que houve de errado", afir-
mou um oficial. "Nesse episódio vou 
ficar de cabeça baixa". 

Os comunistas têm outra versão 
sobre o caso. Segundo despacho en-
viado ao correspondentes estrangeiros 
pela agência de imprensa do Governo 
Revolucionário Provisório (GRP) do 

Vietnã do Sul, tropas norte-america-
nas acantonadas na base aérea de Da-
Nang, chocaram-se com soldados sul-
vietnamitas. O informe, também cita-
do pela agência de notícias da Repú-
blica Democrática do Vietnã (RDV) 
— Norte — disse que, na segunda-feira 
dia 8 de janeiro, os norte-americanos 
na base abriram fogo contra as tropas 
de Saigon. 

"O comando títere norte-america-
no enviou imediatamente muitos a-' 
viões para metralhar e bombardear re-
petidamente o setor norte da base", 
acrescentava a informação. Acrescen-
tava o comunicado que cerca de 50 
soldados norte-americanos — muitos 
dos quais oficiais e técnicos - foram 
mortos ou feridos, enquanto as bai-
xas registradas eritre os sul-vietnami-
tas subiram a cem. Vinte aviões e 
muitos depósitos de combustível e 
munições existentes na gigantesca ba-
se aérea foram destruídos. (Latin) 

O show de violência 
em Nova Orleans, 

com 17 horas extras 

As cadeias de TV CBS e NBC 
transmitiram ao vivo para todo o país 
o fantástico cerco. No domingo, o jo-
vem negro Mark Essex, de 24 anos,' 
muçulmano, talvez enlouquecido, pôs 
fogo ao 11.° andar do hotel Howard 
Johnson, em Nova Orleans, e subiu 
para atirar do 15.° andar "contra to-
dos os brancos que visse pela frente", 
segundo declarou a uma ar ruma de ira 
negra que encontrou pelo caminho. 
Matou um casal em lua-de-mel, dois 
policiais e o subchefe de polícia de 
Nova Orleans; feriu, atirando do alto 
do prédio, mais doze pessoas, entre 
policiais, hóspedes e pedestres — o to-
tal de feridos foram 17, mas cinco 
policiais foram feridos pelos próprios 
companheiros. Três horas depois de 
ter começado sua triste odisséia, pon-
do fogo no 11.° andar, Essex tombou 
morto por dezenas e dezenas de tiros 
de metralhadora, ao sair da caixa dá-
gua em que se tinha escondido. 

Mas o espetáculo na TV conti-
nuou durante mais 17 horas após a 
morte de Essex. Muito embora do 
prédio não partisse mais nenhum tiro, 
a Polícia, usando 600 agentes, helicóp-
teros, fuzis com mira infra-vermelha, 
continupu todo esse tempo o tiroteio 
(então é que foram atingidos os poli-
ciais pelos próprios companheiros), 
após ter bloqueado 50 quarteirões em 
torno do hotel. Dizia a polícia julgar 
haver mais terroristas, apesar de nes-
sas 17 horas não ter partido nenhuma 
reação do hotel Por fim, a Polícia 
entrou no hotel, esquadrinhou seus 
mü quartos, o sistema de calefação e 
ar condicionado, tendo encontrado a-

penas e tão somente o cadáver de Es-
sex. Como houve muitas indagações a 
respeito do espetacular e, na maior 
parte do tempo inútil cerco televisa-
do ao vivo, o chefe de Polícia Claren-
ce Giusso alegou que os outros terro-
ristas "escaparam devido a alguma ne-
gligência da polícia ou com a ajuda 
de uma grande conspiração". 

O multinacional 
descontrole das 

"multinacionais" 

A Universidade de Georgetown, 
dos Estados Unidos, promoveu em 
Dusseldorf, na Alemanha Federal, 
uma conferência de funcionários do 
governo americano, de governos euro-
peus e de países do Terceiro Mundo, 
de financistas e de acadêmicos sobre 
o controle do investimento interna-
cional Lá, segundo o "Wall Street 
Journal", de Nova York, constatou-se 
que "as companhias americanas en-
frentam luta desordenada com gover-
nos estrangeiros em busca de maior 
controle sobre operações de corpora-
ções internacionais". O encontro visa-
va discutir a formação de uma organi-
zação internacional que regulasse as 
corporações multinacionais do mep-
mo modo que o Acordo Geral de Ta-
rifas e Comércio (o GATT de Gene-
bra) tenta supervisionar as práticas de 
importação e exportação. 

A conclusão geral dos cem ou 
mais participantes foi de qu não há 
grande possibüidade de organizar a 
tal instituição em prazo previsível, 
pelo menos até o fim da década. Em-
bora as constantes fricções entre as 
empresas chamadas multinacionais 
(em sua grande maioria americanas), 
de um lado, os governos de suas na-
ções de origem, de outro lado, e os 
governos dos países onde se instalam 
suas subsidiárias, de um terceiro lado, 
muitas vezes não atendam aos interes-
ses de nenhuma das três partes, o fato 
é que os países subdesenvolvidos não 
estão dispostos a aceitar nenhuma a-
gência semelhante fora dos quadros 
da ONU, onde têm maioria. E as em-
presas americanas, se não aceitam a 
ONU, também não querem saber de 
algo semelhante ao GATT ou ao FMI, 
onde os países europeus são fortes — 
muito menos algo como a Organiza-
ção de Cooperação Econômica e De-
senvolvimento (OECD), que reúne os 
23 países desenvolvidos do mundo, 
na maioria europeus. 

Os representantes das empresas 
americanas constataram com satisfa-
ção que as discussões sobre controle 
das multinacionais caminharam bas-
tante tropegamente em Dusseldorf. 
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"Vim aqui esperando ser uma voz so-
litária contra controles elaborados. 
Foi grande alívio verificar que muitos 
funcionários de governos estrangeiros 
também julgam que esse sistema não 
funcionaria*, afirmou um executivo 
americano. Mas os desenvolvidos se 
entendem. Segundo Raymond Ber-
trand, da OECD, "uma discussão 
mais limitada, num grupo de trabalho 
da OECD, iniciada ha dois anos, já 
está chegando a ponto decisivo na 
constituição de um processo para en-
caminhar queixas sobre práticas co-
merciais restritivas". 

A esperteza dos 
soviéticos com 
seu gás natural 

Não é tão fácil fazer negócios com 
a União Soviética, apesar da reaproxi-
mação brilhantemente promovida por 
Richard Nixon e Leonid Brejnev - é 
a conclusão da Texas Eastern Trans-
mission Corporation (a Tenneco), da 
Halliburton Company e da Brown & 
Root. A 4 de novembro, as três em-

presas americanas haviam anunciado 
estrondoso negócio (3 bilhões de dó-
lares, 18 bilhões de cruzeiros) para 
explorar o gás natural de Urengois-
keye, perto do rio Ob, na região árti-
ca. Então, faltariam apenas 60 dias 
para acertar os detalhes finais do pro-
jeto, que incluía um gasoduto de 
2.400 quilômetros, feito pelos ameri-
canos com material americano. A 
URSS pagaria a obra com gás no va-
lor de 3 bilhões de dólares, mas o 
contrato ia além, assinalando que os 
soviéticos continuariam a fornecer 
gás às firmas americanas durante mais 
25 anos, com isso adquirindo o direi-
to de importar mercadorias no valor 
de 10 bilhões de dólares (60 milhões 
de cruzeiros), sendo o acordo válido 
exclusivamente para mercadorias de 
origem americana. Assim, na verdade, 
o mirabolante contrato valeria 78 bi-
lhões de cruzeiros, duas vezes e meia 
o orçamento federal brasileiro. 

No entanto, os "60 dias" já passa-
ram e nada foi decidido. Não falta 
boa vontade dos soviéticos. O proble-
ma é que os produtores americanos 
de gás e carvão protestaram e, segun-
do o New York Times, o presidente 
Nixon decidiu na semana passada 
congelar o empreendimento "por uns 
seis meses". Acresce que, aparente-
mente, os negociadores soviéticos fo-
ram mais espertos. Conseguiram con-
vencer os empresários americanos de 
que, em 1980, o gás natural valerá 
pelo menos três vezes mais dólares do 
que atualmente. Funcionários ameri-
canos nisso vislumbraram indevida 
vantagem para o Kremlin. 

As dificuldades 
do orçamento 

do Papa Paulo VI 

O papa Paulo VI recusou aprovar 
untos no orçamento do Vaticano 

Ja Igreja Católica em 1973. Segun-
o Observer de Londres, o cardeal 

gidio Vagnozzi, chefe do Departa-
í.iento de Àssuntos Econômicos da 
Cúria Romana, tenta agora fazer eco-
nomias em alguns setores para cobrir 
os 2% extras que calculou para despe-
sas gerais fora do orçamento. A Curia 
Romana gasta uns 240 milhões de 
cruzeiros por ano, a maior parte em 
salários. Os funcionários ganham em 
média 350 cruzeiros por semana e um 
cardeal obtém cerca de 1.500 cruzei-
ros \emanais, com os quais tem de 
cobrir todas as suas despesas. 

Prostitutas em 
excesso nas 
ruas italianas 

Os que vão fazer compras no cen-
tro da cidade na fria, cinzenta, labo-
riosa e próspera Turim por esses dias 
incluem em seu itinerário visita a um 
dos centros da campanha para manter 
as prostitutas fora das ruas. Mais de 
20 mil turineses assinaram petição 
nesse sentido no mês passado e os or-
ganizadores esperam conseguir 50 mil 
assinaturas antes de fevereiro. Gina 
Lollobrigida, a atriz que de início ad-
quiriu fama c fortuna no cinema ao 
exibir seios grandes e bamboleantes, 
foi uma das figuras mais glamorosas a 
aporem seus autógrafos napetição. A 
força organizatória por tras do abai-

xo-assinado é o segundo maior jornal 
da Itália, o La Stampa. 

Num encontro de um grupo cató-
lico chamado Comitê para a Defesa 
Social e Moral das Mulheres revelou-
se a notícia até certo ponto sensacio-
nal de que há agora um milhão de 
prostitutas na Italia. Isso significaria 
que uma de cada dez mulheres italia-
nas, entre 18 e 40 anos, é uma mere-
triz. Também se ouve - foi dito no 
encontro - que a idade de iniciação 
atualmente é a primeira puberdade e 
que universitárias e donas-de-casa são 
prostitutas de tempo parcial. Em Tu-
rim, La Stampa e outros setores inte-
ressados afirmam haver seis mil mu-
lheres (de tempo integral) nas ruas lo-
cais c talvez uns 400 travestis à es-
preita de fregueses. A Esquadra dos 
Costumes de Turim calcula que as 
prostitutas locais ganham o equiva-
lente a 1 bilhão e 400 milhões de cru-
zeiros por ano. Isso toma a prostitui-
ção empreendimento superado na ci-
dade apenas pela Fiat, além de ser ne-
gócio não atormentado pelos impos-
tos. (George Armstrong, do The 
Guardian ) 

Nas Filipinas, 
o direito 

de concordar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FERDI NAND MARCOS 

Todos têm direito de expressar li-
vremente sua opinião, desde que essa 
opinião esteja de acordo com a opi-
nião do governo - parece ser o ideá-
rio político do presidente das Filipi-
nas, Ferdinand E. Marcos, que recen-
temente fechou o Congresso, dissol-
veu os partidos e prendeu centenas de 
oposicionistas. Ao dar o seu "golpe 
de dentro", Marcos havia rompido a 
Constituição cjue o levara ao poder. 
Como um pais não pode ficar sem 
Constituição, Marcos anunciou que 
lançaria uma nova, a ser apreciada pe-
lo povo num plebiscito. Haveria liber-
dade para todos expressarem sua opi-
nião sobre a Nova Carta, antes do ple-
biscito. 

Como porém o debate livre - ape-
sar de medidas popularescas do presi-
dente Marcos, como a detenção de 
milionários corruptos e a condenação 
à morte de um traficante de heroina 
— estava causando indisfarçável pro-
gresso das áreas que se opõem à nova 
Constituição, e por tabela ao presi-
dente, Marcos resolveu na semana 
passada suspender a discussão, levan-
do em conta que "inimigos do Estado 
se aproveitavam da situação". Voltou 
a censura, única medida da lei marcial 
que tinha sido revogada e, segundo o 
New York Times, o plebiscito foi a-
diado sine-die. 

Não se sabe o que acontecerá com 
o projeto da nova Carta, que previa 
regime parlamentarista, apesar de 
Ferdinand Marcos aparentemente não 
apreciar a partilha do poder. 

Inquilinato, greve 
de fome e 

gelignita na França 

As senhoritas Huet de Paris se di-
zem alfaiates de senhoras, mais do 
que costureiras, trabalhando por con-
ta própria um tanto distantes do lado 
chique do negócio. Desde 1961, suas 

máquinas de costura rodaram algu-
mas vezes até 18 horas por dia numa 
pequena oficina térrea em Saint Man-
de, no Val-de-Marne. Ali estavam es-
tabelecidas há seis anos, quando sou-
beram por acaso que o tempo todo o 
senhorio cobrara aluguel bem acima 
do máximo legal pela oficina e pelo 
quarto ainda menor onde moravam 
no sexto andar do mesmo prédio. 
Quando se queixaram, ele as despe-
jou. 

Às vezes, as vidas laboriosas e 
pouco compensadoras são também vi-
das de desespero silencioso. As irmãs 
Huet, gêmeas de 43 anos c impecavel-
mente respeitáveis, não saíram de ca-
sa. Ao invés disso, aplicaram 139 
francos e 14 cêntimos (cerca de 160 
cruzeiros) na aquisição de 100 quilos 
de carbureto de cálcio - o bastante 
para fazer explodir o quarteirão intei-
ro; anunciaram sua intenção às auto-
ridades, dando prazo de 48 horas pa-
ra que os prédios vizinhos pudessem 
ser evacuados, e se trancaram em sua 
oficina. Houve muita agitação e cor-
reria, gestões e conchavos, até que as 
irmãs foram avisadas de que podiam 
ficar onde estavam pagando apenas o 
aluguel legal. 

Mas durante a vigência do contra-
to as irmãs tinham feito algumas mu-
danças nos cômodos sem antes obte-
rem as licenças necessárias. Isso capa-
citou o senhorio a legalmente reque-
rer, com êxito, uma compensação. As 
senhoritas Simone e Jacqueline envia-
ram cartas corteses e moderadas ao 
Ministério apropriado e até ao presi-
dente da República. Chegou o dia em 
que voltaram de breves férias e encon-
traram seus móveis e pertences, ou se-
ja seus meios de ganhar a vida, devi-
damente seqüestrados, em pagamento 
da compensação; a oficina e o quarto 
lhe estavam vedados. Desta vez não se 
falou em gelignita. Atualmente, as ir-
mãs Huet estão em greve de fome em 
Paris, numa sala da revista "Le Nou-
vel Observateur". (Nesta Roberts, do 
The Guardiann) 

A última ousadia de 
Londres: criança 

não apanha na escola 

Uma medida radical, considerada 
excessivamente "avançada" até há 
bem pouco tempo, foi finalmente a-
dotada no sistema educacional londri-
no, rompendo séculos de tradição ri-
gorosamente reconhecida como lei 
consuetudinária por todos os tribu-
nais, mesmo na década de 70. Na 
Londres da mini-saia e dos Beatles, de 
Pink Floyd e de Carnaby Street, des-
de a segunda-feira passada é proibido 
aos professores de escolas primárias 
bater em crianças de 5 a 11 anos 
"com varas, tiras de couro, cintos, ré-
gua, escovas de cabelo e mesmo com 
a mão", segundo o Wall Street Jour-
nal. A medida, evidentemente, não a-
tinge os maiores de 11 anos — isso 
seria excessivamente escandaloso para 
os civüi-rados padrões educacionais 
britânicos. 

Também é certo que a abolição 
dos castigos corporais em crianças pe-
quenas e válida.apenas em Londres, 
ficando de pé o direito à surra em 
todos os outros 171 distritos educa-
cionais da Grã-Bretanha. Mesmo as-
sim, a medida está gerando protestos^ 
principalmente dos professores. Terry 
Casey, secretário-geral da Associação 
Nacional de Professores do Primário, 
disse um tanto pedantemente que "a 
maior preponderância" dos professo-
res "são contra a proibição do casti-
go"; temem os mestres que a ausência 
de palmadas provoque a intensifica-
ção da t4violência" nas escolas. Até 
agora, considerando que "os profes-
sores, enquanto dão aula, substituem 
os pais", os tribunais britânicos sem-
pre reconheceram o direito à surra, 
'em grau moderado e razoável" — 

por exemplo, golpes de vara no trasei-
ro por infrações como ir ao pátio de 
recreio na hora do lanche. Os profes-
sores, inclusive, desenvolveram técni-
cas especiais: nunca batiam em 
"crianças anti-sociais", consideradas 
"incorrigíveis", mas apenas em 
"crianças normais que tivessem enve-
redado por comportamento ligeira-
mente fora do comum, pois simples 
tabefes bastavam para pô-las de volta 
ao bom caminho*. Agora, porém, os 
professores, na área de Londres, per-
deram o direito de bater. Com isso 
foi atendido toda uma série de pedi-
dos e reivindicações de pais e de alu-
nos, iniciada alias por crianças peque-
nas, num pedido ignorado com des-
prezo pelo Parlamento - em 1660. 

Na França, a miséria 
do tráfico de mão 
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Jonathan Power 

The Guardian 

Quando saltei do carro, de um la-
do estava o cinturão de auto-es-

tradas que circunda Paris, uma,massa 
metálica em redemoinho, resumo da 
nossa época. Do outro lado, peram-
bulando na calçada, estavam cerca de 
cem africanos vestidos com seus tra-
jes compridos e flutuantes, a maté-
ria-prima humana do presente e do 
futuro para o crescimento econômico 
da França. Eu tinha vindo visitar um 
foyer - residência para operários afri-
canos do sexo masculino, oriundos de 
uma região seca e empobrecida, ao re-
dor do rio Senegal 

A França tem atualmente 3,4 mi-
lhões de trabalhadores imigrantes -
aproximadamente duas vezes a quan-
tidade da Inglaterra - e 175 mil no-
vos entram cada ano. Entre cada cin-
co trabalhadores, um é imigrante. A 
maior parte vem da Argélia (750 mil), 
Portugal (685 mil), Espanha(650 
mil), Itália (59 mil), Marrocos (110 
mü), Tunísia (95 mü) e Iugoslávia 
(55 mil). Entretanto, uma minoria 
muito importante procede da África 
negra. Importante pela simples razão 
de que, segundo a opinião geral, são 
os que passam maiores dificuldades. 
Grande parte dos africanos que mo-
ram na França, vive em foyers. 

O que visitei era uma antiga gara-
gem, habitada por quarenta homens. 
Quando estive com eles, estavam nu-
ma greve de aluguéis e compreendi 
imediatamente porque: oito homens 
em cada cela, distribuídas de cada la-
do de uma passagem estreita entre e-
difícios. Pequenos comerciantes ven-
diam aparelhos de barba, pentes e li-
teratura árabe, principalmente religio-
sa. Galinhas pareciam estar por toda 
parte. A cozinha, sala de visitas, era 
uma colmeia de atividades e, eviden-
temente, o local destinado a palestras 
e conversações. Cinco mulheres afri-
canas, contratadas coletivamente pe-
los homens para efetuarem os servi-
ços domésticos, mexiam panelas e-
normes de arroz e feijão. 

Yoro, o líder grevista, explicou 
que os homens geralmente comiam 
juntos com os companheiros de al-
deia, em pequenos grupos. Enquanto 
conversávamos, guiou-me até os chu-
veiros e disse amargamente: "Oito 
chuveiros para quatrocentos ho-
mens". Então, levou-me a ver as aco-
modações de dormir. A maioria das 
celas estava ocupada, embora fosse 
domingo à tarde. Alguns estavam co-
chilando. Muitos apenas conversa-
vam. Não vi ninguém de mangas arre-
gaçadas, nem bebendo. A influência 
religiosa muçulmana era visivelmente 
pronunciada. 

Sentamos em seu escritório e con-
versamos: "Agora faz um ano que es-
tamos em greve. O que desencadeou 
o movimento foi a recusa dos patrões 
em atender a quatro simples reivindi-
cações: chuveiros ligados todos os 
dias, e não somente nos fins-de-sema-
na; eletricidade durante o dia inteiro; 
cadeiras e mesas no refeitório; e o 
não aumento de aluguéis. Antes da 
greve, estávamos pagando um aluguel 
de oitenta francos (cerca de 
Cr $80,00) por mês. Agora, só para 
manter o local funcionando, pagamos 
vinte e cinco francos. O patrão estava 
obtendo um lucro de 22.000 francos 
mensais". 

Fui levado oficialmente a visitar 
um dos novos foyers do governo, 
constituído de trinta e quatro gran-
des blocos, equipados com todas as 
facilidades modernas. 

Ainda que os operários estrangei-
ros gostassem de morar num novo e, 
reluzente bloco, apenas uma porcen-
tagem muito pequena tinha chance 
de sair daquelas condições miseráveis 
de vida. Segundo informe da Comuni-
dade Economica Européia (CEE), do 
mês de novembro último, o programa 
habitacional francês para imigrantes, 
em 1969, previa um aumento de 10 
mü camas e 1.500 moradias para fa-
mílias. Todavia, somente 5.525 ca-

mas e 711 moradias foram financia-
das. Para 1970 havia uma previsão de 
15 mil lugares em hospedarias e ape-
nas 1.082 residências para famílias. 
De fato, apenas 11.749 novos lugares 
em hospedarias foram financiadas na-
quele ano. Portanto, se a entrada de 
imigrantes continua, as famílias se 
mudam para cortiços de um cômodo 
ou favelas, e os homens solteiros para 
os foyers em ruínas. 

Em outubro de 1972, o governo 
francês anunciou que, antes de qual-
quer imigrante receber seu "visto de 
permanência", o empregador deverá 
apresentar prova de residência do imi-
grante e o visto de permanência" se-
rá recusado se ele estiver morando 
numa favela ou propriedade condena-
da. Contudo, muitas normas referen-
tes a imigrantes, operários têm sido 
desrespeitadas, por haver poucos ins-
petores governamentais, e é muilo 
provável que essa nova regulamenta-
ção cause bastante impacto. 

Normalmente, para os franceses, 
imigração é algo tão integrado na vida 
quotidiana que chega a ser ignorada 
como problema. No último verão, po-
rém, houve uma tempestade de escân-
dalos sobre a chamada questão do 
mercado de escravos (vendedores de 
escravos), segundo a imprensa france-
sa. Acontece que os africanos têm en-
contrado dificuldades em chegar à 
França, o que não ocorre com operá-
rios de outras procedências. Eles t c t . 
sido explorados por um grupo de trà 
ficantes desumanos do "mercado ne-
gro", que os colocam na França clan-
destinamente em troca de recompen-
sas em dinheiro. 

O tráfico de escravos chegou às 
manchetes dos jornais em julho de 
1972, quando um caminhão de carga 
quebrou perto de Aix-les-Baims -
próximo ao túnel do Monte Branco e 
a fronteira da Itália. Conforme decla-
rações do motorista à alfândega, o 
veículo deveria estar carregado de 
máquinas de costura. De fato, o que a 
policia descobriu é que havia um car-
regamento de 59 cidadãos do Mali, 
embarcados como sardinhas: pouca 
comida, pouca água, pouco ar e mon-
tes de palha para higiene. Confoirne 
Antonio Rispoli - chefe de polícia 
de Roma - os africanos pagaram um 
total de cerca de 60 mil cruzeiros pa-
ra serem contrabandeados para a 
França. 

O tráfico de escravos não é recen-
te. Os africanos, nos foyers que visi-
tei, conversavam com bastante liber-
dade a respeito dos problemas de co-
mo atravessar os Pirinéus, algo muitá 
quotidiano e particularmente sobre o 
modo de se conservar aquecidos, es-
tando tão parcamente vestidos. Há 
dois anos, a guarda espanhola desco-
briu várias quadrilhas de mercadores 
de escravos que arranjavam transpor-
te para a França em caminhões de ga-
do. E se sabe que as autoridades espa-
nholas estão preocupadas com o nú-
mero de africanos e portugueses de-
sempregados em suas mãos (tentaram 
atravessar os Pirinéus sendo apanha-
dos e devolvidos pela polícia france-
sa). Só na região de Barcelona exis-
tem 25 mil estrangeiros não registra-
dos, a maioria africanos e portugue-
ses. 

Entretanto, não conversei com 
ninguém em Paris e Roma que achas-
se que o tráfico seria controlado. 
Quando sugeri- ao departamento de 
imprensa do Ministério do Exterior 
francês que aquilo tudo era escanda-
loso, responderam: "Como pode ser 
um escândalo? Acontece a toda ho-
ra." E em Roma, um alto funcionário 
do Ministério do Interior disse: "Te-
mos mais de um milhão de turistas 
por ano. Como podemos distinguir os 
turistas verdadeiros dos falsos? Afi-
nal de contas, todos eles têm legíti-
mos vistos de turistas". 

A tragédia do tráfico de escravos é 
que a França precisa tanto de mão-
de-obra que todos fazem ouvidos de 
mercador. 

Para o período do sexto plano 
(1971-75), o Ministério do Trabalho, 
Emprego e População calcula um au-
mento de 600 mil imigrantes. Yoro, 
líder dos grevistas africanos, num mi-
serável foyer parisiense, estava bem 
perto da verdade quando disse: "Vo-
cê verá, terminaremos como os Ban-
tus da África do Sul - bons apenas 
para servir de mão-de-obra barata". 



A gangorra de Lynch zxvutsrponmlihgfedcbaVUTSQPONMLJIHFEDCBA
NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o dia primeiro do ano as bandei-
ras da República da Irlanda e da 

Grã-Bretanha subiram lado a lado em 
Bruxelas, marcando a entrada dos 
dois países na Comunidade Européia. 
No mesmo dia, o balanço anual da 
guerra da Irlanda revelava que já mor-
reram mais soldados ingleses nesses 4 
anos de guerrilha urbana do que em 
todas as campainhas coloniais do pós-
guerra britânico, incluindo as de Chi-
pre, Aden, Palestina, Quênia e Suez. 
No total, incluindo civis e guerrilhei-
ros, foram 678 mortos desde agosto 
de 1969, quando O"comunidade cató-
lica da Irlanda do Norte, sob a lide-
rança da então menina de 18 anos, 
Bernadette Devlin, saiu às ruas na 
campanha pela igualdade de direitos 
civis - e que rapidamente se intensifi-
cou para uma luta de guerrilhas, com 
a entrada em cena do Exército Repu-
blicano Irlandês, o IRA, e suas velhas 
aspirações de uma Irlanda unificada. 
Morreram nesses quatro anos mais ir-
landeses do que no levante republica-
no de 1922, que ,resultou na divisão 
precária da Ilha, com as seis provin-
das industriais do norte, de forte he-
rança britânica, permanecendo à par 
te da República, apesar de conterem 
dentro de seu território um terço de 
católicos - e republicanos. O balan-
ço, além do salto quantitativo, reve-
lou também um salto qualitativo às 
avessas - a degeneração rápida do 
conflito: 121 mortos foram vitimas 
dos recém-surgidos "Esquadrões da 
Morte*', bandos que executam a esmo 
e a sangue frio, numa espiral crescen-
te de vinganças e represálias entre ca-

j^ôlicos e protestantes. Enquanto isso, 
lüjJi governos da República e da Grã-

Bretanha, num movimento de pinças 
aparentemente coordenado, tentam 
neutralizar as organizações armadas 
que se multiplicam como cogumelos 
dos dois lados - num esforço ora 
tímido, ora desesperado, em busca de 
uma solução política. Na República 
ao Sul, o governo do primeiro minis-
tro John Lynch prendeu os principais 
lideres do IRA, entre eles Sean 
MacStiofáin, chefe do Comando Mili-
tar dos "provos", e há alguns dias 
Rory 0'Bradaigh, o chefe politico do 
movimento, além de Mortim 
McGuiness, o legendário comandante 
do IRA em Londonderry. Mas o go-
verno conservador de Edward Heath 
se mostra impotente frente à agressi-
vidade do "establishment" protestan-
te de Belfast - que já ameaça inclusi-
ve com uma declaração de Indepen-
dência — e hesita no acionamento da 
sua haste no movimento de pinças. 

O conflito é complexo pelas suas 
cargas históricas, é paradoxal pelo fa-
to de as duas metades da Ilha perten-

^ cerem agora a uma mesma comunida-
J^ de econômica, e constitui também 
^ um foco revolucionário em pleno 

flanco europeu, já que vários dos gru-
pos armados proclamam soluções ra-
dicais de esquerda. Para onde irá ago-
ra a Guerra da Irlanda? O primeiro 
ministro John Lynch, fica numa si-
tuação muito delicada. Teoricamente, 
é favorável à reunificação e nem 
poderia ser de outro modo - a Irlan-
da do Sul só aceitou a divisão, ao se 
tornar independente há meio século, 
como solução provisória Na prática, 
Lynch é obrigado a combater os que 
lutam pela reunificação, radicais de-
mais para seu gosto - e aplaude ç 
intervenção britânica. Na semana pas-
sada, Lynch - após ter dado a entre-

vista abaixo, a nosso correspondente 
em Londres, Bernardo Kucinski - se 
deu ao trabalho de ir à Nova Iorque, 
num esforço para reduzir a ajuda dos 
americanos de origem irlandesa ao 
IRA. Ao sair da estação de TV ABC, 
onde defendeu a permanência de tro-
pas britânicas no Ulster, Lynch - ho-
mem de 55 anos, miúdo, com cara de 
gente simples e boa, de fala muito de-
licada, advogado e ex-campeão de 
"rugby", o violento esporte conheci-
do no Brasil como futebol americano, 
- foi vaiado e chamado de "Hitler, 
Hitler" por centenas de jovens ameri-
cano-irlandeses. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P. A guerra da Irlanda nunca ces-
sou sua escalada desde 1969. O se-
nhor vê a possibilidade de uma nova 
escalada, ja que não existe na mesa 
nenhuma proposta de solução políti-
ca global? Ou acredita que, ao con-
trário, o conflito pode começar a ar-
refecer? 

R. A situação é perigosa e o con-
flito pode intensificar-se facilmente, 
se abandonado à sua própria sorte. 
Mas existe hoje a possibilidade de um 
acordo político global e, o que é mais 
importante, hoje todos têm consciên-
cia de que um acordo é necessário. 
Dentro de alguns meses o governo 
britânico deverá publicar seu "Livro 
Branco" sobre a Irlanda com propos-
tas concretas sugerindo uma nova es-
.rutra política. Muito vai depender da 
qualidade dessas propostas - de visão 
larga ou curta a ser demonstrada pelo 
"Livro Branco". 

P. O senhor imagina algo do tipo 
de uma guerra civil acontecendo na 
Irlanda? 

R. Não, e seria derrotismo e peri-
goso pensar ou falar em guerra civil 
como uma possibilidade concreta; fa-
zendo isso estaríamos até ajudando 
no nascimento de uma çuerra civil, ao 
habituar as pessoas à ideia. 

P. O que o senhor acha de uma 
retirada das tropas britânicas que po-
deriam ficar num verdadeiro fogo 
cruzado, no caso de um conflito total 
entre as duas comunidades? 

R. Eu considero que uma retirada 
prematura das tropas britânicas pode-
ria, isso sim,' precipitar um desastre. 

P. Quais as possibilidades, na sua 
opinião, de a comunidade protestante 
de Belfast declarar unilateralmente 
sua independência do Reino Unido? 

R. Acho impossível, como aliás 
tem sido ressaltado por vários minis-
tros do governo britânico. O nível de 
vida no norte cairia drasticamente 
porque os atuais subsídios britânicos 
estão entre 200 a 300 milhões de li-
bras esterlinas (cerca de 3 a 4,5 bi-
lhões de cruzeiros) por ano. E o que é 
mais importante: se uma parte da po-
pulação tentar declarar a independên-
cia mas uma considerável minoria dis-
cordar, a região toda se tornaria inviá-
vel como unidade política. 

P. No caso de seu otimismo de-
mostrando ate agora nesta entrevista 
não se confirmar, até que ponto o seu 
governo se comprometeria na defesa 
e proteção da minoria católica da Ir-
landa do Norte? 

R. Eu devo dizer que, por um la-
do, meu governo julga-se no direito 
de expressar sua preocupação pela si-

A delicada posição 
do primeiro-ministro 

irlandês, John 
Lynch, partidário da 

reunificação que 
pretende adiar. 
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tuação prática da minoria na Irlanda 
do Norte, na medida em que ela.é 
vítima de discriminações ou de estru-
turas políticas injustas; por outro la-
do, nos consideramos todos os cida-
dãos da Ilha como irlandeses, cada 
um à sua forma, e temos esperanças 
de podermos começar a nos unir na 
reconciliação. 

P. O seu governo está resolvido a 
reprimir ainda mais fortemente as ati-
vidades do IRA? 

R. Nosso Parlamento acabou de 
promulgar leis especiais para esse fim, 
o que é mais um passo dentro de um 
processo contínuo. Nós sempre ado-
tamos todas as medidas permitidas 
pela lei na repressão aos que estimu-
lem a violência, não apenas porque a 
violência é um ultraje, mas também 
porque nós sabemos que essa violên-
cia prejudica a nossa almejada recon-
ciliação. 

P. Como o senhor vê o anúncio do 
governo britânico de convocar um 
plebiscito no norte sobre as atuais 
fronteiras? 

R. Eu acredito que fazer um ple-
biscito desse tipo será levantar mais 
um obstáculo à reconciliação. Recon-
ciliação é a grande necessidade da Ir-
landa do Norte. Criar as bases de um 
consenso político onde hoje não exis-
te nenhum, um consenso entre pes-
soas que querem viver juntas e preci-
sam viver juntas e não podem fazê-lo 
com base no medo permanente, na 
hostilidade e no confronto. O plebis-
cito desse ponto de vista, só pode 
atrapalhar; ninguém duvida de que a 
maioria no norte votará pela perma-
nência no Reino Unido, mesmo por-
que as atuais fronteiras foram criadas 
há 50 anos exatamente para garantir 
esse tipo de maioria. Infelizmente a 

região nunca se tornou uma unidade 
política exatamente porque nunca se 
estabeleceu um consenso quanto às 
questões políticas básicas. Fazer um 
plebiscito agora, equivale a convidar 
as comunidades da Irlanda do Norte a 
um acerto de diferenças que pode. 
muito bem agravar ainda mais essas 
diferenças - certamente o plebiscito 
não vai dirimir as diferenças. Isso tu-
do é sabido e aceito, e o resultado de 
um plebiscito desse tipo já está pre-
determinado. Muitos raciocinam ago-
ra no sentido de que o plebiscito deve 
ser levado em frente não porque te-
nha algum valor, mas porque foi pro-
metido à maioria protestante do Nor-
te. Enfim, foi um erro, e eu só espero 
que o dano a ser sofrido seja mínimo. 

P. O seu governo examina a possi-
bilidade de convocar um plebiscito si-
multâneo na República? 

K. fcssa sugestão foi feita, com o 
sentido de enfatizar que a Irlanda co-
mo um todo repudia a idéia de um 
plebiscito circunscrito ao norte. Nós 
estamos estudando essa e outras su-
gestões, mas ainda não decidimos se 
isso seria desejável, um plebiscito à-
multâneo ao do norte aqui na Repú-
blica. 

P. A política britânica em relação 
à Irlanda do Norte chegou a ser defi-
nida por um importante jornal londri-
no como uma "política da menor 
perturbação", no sentido de ser tor-
tuosa e oportunista, procurando sem-
pre fugir dos problemas, e assim 
criando novos e mais graves proble-
mas. O que o senhor acha dessa defi-
nição?-

R. Eu não sei exatamente o que o 
governo britânico tem em mente, mas 
espero que ele tenha se decidido por 
uma solução permanente e duradou-
ra. Para chegar a ela, sendo bem rea-
lista, seria preciso tomar já agora al-
gumas decisões fundamentais quanto 
as direções e à natureza das mudan-
ças. Isso não se faz meramente res-
pondendo de um lado e de outro às 
pressões do dia-a-dia dos vários gru-
pos. Isso apenas encorajaria novas 
pressões, mais intransigência e uma 
escalada nas demandas daqueles que 
acreditam nas pressões como forma 
de obtenção de novas vitórias. O pró-
ximo "Livro Branco" a ser publicado 
pelo governo britânico, por isso deve 
sugerir não apenas uma nova e conve-
niente estrutura administrativa para a 
Irlanda do Norte, mas também abrir 
caminho, a uma ligação entre norte e 
sul, tomando a Irlanda como um to 
do que deve ter capacidade de cresci-
mento orgânico e fazendo com que as 
duas partes caminhem numa trajetó-
ria convergente. Espero que sejam es-
sas as idéias que o governo britânico 
tem em mente. E se forem, eles en-
contrarão meu governo inteiramente 
preparado a dar a nossa contribuição 
para que se consiga essa acomodação 
tão necessária à Irlanda 

P. De acordo com um discurso re-
cente do Dr. HiBery, ministro do Ex-
terior, é uma posição formal do go-
verno da República de que só com a 
unificação da Irlanda haverá uma so-
lução duradoura. Mas por outro lado, 
o governo britânico sempre relutou 
em aceitar esse ponto de vista. Estaria 
o vosso governo disposto a pressionar 

em nível internacional por um reco-
nhecimento da soberania da Repúbli-
ca sobre a Irlanda do Norte? 

R. A minha resposta anterior res-
ponde em parte a essa questão, mas 
eu gostaria de esclarecer que meu go-
verno não "reclama uma soberania 
sobre a Irlanda do Norte". Não se tra-
ta de uma demanda territorial ou 
política. O que nós proclamamos é 
que no melhor interesse do povo des-
ta ilha e da Grã-Bretanha, norte e sul 
devem ser acionados em direções con-
vergentes, que levem a uma Irlanda 
nova, global o bastante para comodar 
diversidades de ponto de vista, dentro 
de toda uma forma política nova. To-
dos concordam hoje, em que a divi-
são da Irlanda de há 50 anos, não ser-
viu a nenhuma das partes. Devemos 
nos mover agora, em direção à reuni-
ficação, mas não de uma só vez, num 
único evento, e sim gradualmente^ É 
um processo. Eu não acho que o go-
verno britânico acredite ser no inte-
resse dele a divisão permanente da 
Ilha. Pelo contrário. 

P. Num recente artigo sobre o 
problema da Irlanda de sua autoria, o 
Sr. dá muito pouco peso a fatores co-
mo desemprego e condições de vida 
na Irlanda do Norte. Por outro lado, 
o fato, por exemplo, de ser comum 
entre católicos o desemprego crônico 
de pai para filho e depressão econô-
mica na região tem ado freqüente-
mente citados como a maior fonte de 
discriminação. O senhor concorda? 

R. Eu adio que fatores como de-
semprego crônico e em larça escala 
afetando membros de uma única co-
munidade, agravam seriamente o sec-
tarismo religioso e a discriminação. 
Mas mesmo sendo um fator impor-
tante, eu não os considero a raiz do 
problema. A discriminação entre duas 
comunidades pode persistir, mesmo 
após uma melhoria econômica geraL 

P. Um plano de desenvolvimento 
econômico de proporções gigantes-
cas, portanto, não resolveria a ques-
tão? 

R. Poderia ajudar, mas não resol-
ver. Desenvolvimento econômico sem 
estruturas políticas corretas não é su-
ficiente, ambas devem se complem-
entar. 

P. Que influência no conflito po-
de ter a entrada dos dois países, a 
Grã-Bretanha e a República da Irlan-
da, na Comunidade Européia? 

R. Os efeitos não serão imediatos 
e nem dramáticos, mas num período 
longo de tempo, podem ser significa-
tivos, certamente vão ser. Diferenças 
econômicas e sociais entre norte e 
sul, tenderão a diminuir com o decor-
rer do tempo. E como membros da 
nova Comunidade Européia dos No-
ve, ambos os países se comprometem 
a uma política de aproximação e har-
monia. 

P. O senhor prevê uma situação na 
qual esse conflito complexo acabe 
adquirindo uma dara conotação de 
conflito de classe? A guerra da Irlan-
da tornando-se um foco revolucioná-
rio? 

R. Não. A divisão religiosa passa 
por cima das fronteiras de classe. E 
eu não gostaria de ver outros confli-
tos somando-se ou substituindo a di-
visão atual Minha esperança, como já 
disse, é que esse conflito que existe 
hoje arrefeça dando lugar a um pro-
cesso de reconciliação. 

Direita mexicana, 
uma força teimosa 

Latin America 

Afacüidade e velocidade com que 
o presidente Luís Echeverria Al-

varez conseguiu desmantelar um desa-
fio direitista em dois Estados do nor-
te, pouco antes do Natal, demonstra 
que ele ainda consegue manter uma 
vantagem sobre os conservadores den-
tro do regime - mas a vantagem é 
apenas ligeira. A natureza desse desa-
fio, e o próprio fato de que ele tenha 
podido ser articulado de dentro do 
partido dominante - o Partido Revo-
lucionário Institucional (PRI) - mos-
tra mais uma vez que, até agora, ele 
conseguiu pouco mais do que um im-
passe com sua política de "abertura 
democrática". 

A ação, que talvez se tenha consti-
tuído na tentativa mais ousada dos 

conservadores, foi a da escolha do no-
me de Alfonso Martinez Dominguez 
para candidato ao cargo de governa-
doi do- Estado de Nuevo León. Do-
minguez, ex-prefeito da Cidade do 
México, foi forçado a pedir demissão, 
pelo presidente Echeverria, após o 
massacre de estudantes em Corpus 
Christi, em junho de 1971. O enterro 
político de Martinez Dominguez foi 
a única coisa que Echeverria conse-
guiu, mas já foi alguma coisa; o ex-
prefeito era um dos mais poderosos 
expoentes da ala conservadora do 
PRI e, sem dúvida, foi um dos res-
ponsáveis pelo desenvolvimento da-
quele troo de ação repressiva contra 
os estudantes. O fato de que podero-
sos interesses da economia privada, li-

gados à ala conservadora do PRI em 
Monterrey, capital de Nuevo León, 
tenham tentado - mesmo sem suces-
so - ressuscitar essa figura de seu tú-
mulo político, é uma prova evidente 
da força e confiança da ala direitista. 
Na ocasião, o PRI mobilizou rapida-
mente seu contra-ataque e, em dois 
dias, conseguiu que Pedro Zorrilla 
Martinez fosse aceito como candida-
to do partido (o que sempre significa 
vitória, em se tratando ae cargo tão 
elevado). 

A reação oficial a outro desafio 
semelhante, no Estado de Sonora, a 
noroeste, foi ainda mais notável Nes-
sa área, o PRI tem uma dificuldade 
constante em controlar os políticos 
locais, e quando um candidato inde-
pendente de direita foi proposto para 
ser o candidato do partido, a reação 
da capital foi marcante. Na realidade 
o PRI, sob o controle direto de seu 
presidente, Jesús Reyes Heroles, che-
gou ao cúmulo de arrajnar uma rápi-
da reforma para a constituição do Es-
tado de Sonora, reduzindo a idade 

mínima para o cargo de governador 
de 35 para 30 anos; em seguida anun-
ciou, num rompante, que seu verda-
deiro candidato seria um jovem pro-
fessor universitário, membro da equi-
pe de Echeverria, Carlos Armando 
Biebrich, de 33 anos - cujas creden-
ciais como cidadão de Sonora eram 
altamente duvidosas. 

Portanto, embora Echeverria te-
nha conseguido repudiar o contra-ata-
que dos conservadores, ele ainda não 
conseguiu demonstrar que está sufi-
cientemente forte para derrubar os 
verdadeiros bastiões do poder conser-
vador. O exemplo mais gritante desse 
fato diz respeito a um chefao sindical 
da velha guarda, Fidel Velásquez, 
cuja posição de líder da onipotente 
Confederación de Trabajadores Mexi-
canos (CTM) tem sido permanente-
mente sabotada pela açao presiden-
cial - do tipo de um "discreto" 
apoio a líderes sindicais "rebeldes". 

Algumas das técnicas usadas pelos 
"caciques" (chefes locais) para man-
ter seu poder, num nível inferior do 

sistema: a posse do único telefone ou 
da única agência de correios em um 
distrito, o comando de um bando de 
pistoleros, a própria capacidade de ler 
e escrever, ou simplesmente o fato de 
ser capaz de falar castelhano numa 
comunidade índia, podem assegurar 
ao "cacique" local o controle de sua 
área. O cacique" se estabelece, en-
tão, como representante do PRI, o 
que lhe dá garantias mais amplas de 
poder e prestígio e, muitas vezes, o 
controle sobre o crédito e o mercado 
dos produtos agrícolas. Se seus supe-
riores no partido tentam introduzir 
reformas democráticas no seu distri-
to, ele lhes participa que não se pode-
rá responsabilizar pela 4'paz social" e 
que poderá correr sangue - o tipo de 
coisa que o "cacique * pode fazer a 
qualquer momento. Nada atemoriza 
tanto um líder do PRI quanto inquie-
tação no meio rural O poder do go-
verno, e do próprio Echeverria, de-
pende dessa situação, e portanto tal-
vez não seja surpreendente que ele 
ainda não tenha sido capaz de encon-
trar o caminho para reformá-lo. 



Um mercado incomuiti 
Cada um dos seis antigos ou dos três novos países 

membros do Mercado Comum Europeu é um mercado 
quase inteiramente independente dos outros. Os 

preços no varejo do café solúvel, por exemplo, têm 
uma variação de 100%, conforme o país do MCE. 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
g aro tinha que, recentemente, 

declarou a um entrevistador, na 
televisão, que achava que o Mercado 
Comum é uma espécie de supermer-
cado muito grande, estava apenas ver-
balizando uma ilusão compartilhada 
por um número de pessoas bem mais 
sofisticadas - na realidade, por quase 
todo mundo. 

Não se pode dizer muita coisa so-
bre a Comunidade sem provocar uma 
discussão: porém, seja o orador entu-
siasta ou hostil, quase todo mundo 
concordaria em .que se trata de "um 
único mercado de mais de 200 mi-
lhões de pessoas", ou qualquer outra 
frase eqüivalente. 

Isso, dizem-nos constantemente, é 
a oportunidade, o desafio — ou a 
ameaça. É a existência desse mercado 
único que tornará possível às empre-
sas britânicas uma expansão sem os 
perigos de interrupções — sem sujei-
tá-las às intempéries de uma competi-
ção avassaladora. 

Mas o que é um mercado único? 
Na pior das hipóteses, certamente, é 
um mercado onde os fabricantes ofe-
recem suas mercadorias a preços se-
melhantes para compradores seme-
lhantes, e no qual esses preços são ge-
ralmente conhecidos. E no entanto, 
isso é precisamente o que não estava 
acontecendo na velha Comunidade 
Econômica Européia (CEE) dos seis, 
na opinião dos observadores mais 
bem qualificados - a Comissão da 
Comunidade Econômica Européia em 
Bruxelas. 

Nas palavras de um relatório ofi-
cial sobre o assunto: "Os preços de 
consumo dentro da Comunidade Eu-
ropéia não conseguiram, até agora, o 
nível de rigidez que poderia ser espe-
rado, tendo em vista os 14 anos de 
existência da CEE. Nenhuma das me-
didas até agora adotadas pela CEE lo-
grou eliminar as diferenças, algumas 
das quais são enormes". 

Algumas das diferenças são 
realmente, enormes. O mesmo aspira-
dor de pó, por exemplo, custa na 
França quase o dobro do que custa 
na Alemanha; filme colorido custa 
mais de 50% a mais em alguns países; 
café solúvel varia em mais de 100%; 
rádios variam em 79%, e por aí afora. 

A Comissão tem razão em estar 
preocupada com isso, como aliás po-

de ser visto pelas violentas multas que 
recentemente impôs a uma empresa 
negociante de vidros, a um grupo de 
fabricantes de açúcar e a outros, 
acusados de preços discriminatórios. 
E isso conduziu a Comissão a exigir 
um estudo detalhado, de uma organi-
zação de pesquisa de mercado alemã, 
sobre o modo como foram calculados 
os preços, em 1968, para 35 produtos 
selecionados. 

O relatório teve como resultado 
duas descobertas importantes, uma 
das quais era, até certo ponto, o que 
se esperava; a outra, por outro lado, 
parece pôr em questão a própria na-
tureza do Mercado Comum. 

A primeira conclusão - muito 
tranqüilizadora, do ponto de vista 
britânico — é a de que os países que 
contam com uma eficiente rede de 
comércio varejista tinham preços 
muito mais baixos do que aqueles 
com um grande número de lojas pe-
quenas e independentes. Uma vez que 
as cadeias de lojas de varejo britânicas 
são como na Alemanha e na Holanda, 
grandes, eficientes e intensamente 
competitivas, o fato, apesar de já po-
der ser considerado familiar, aparece 
como um lembrete encorajador; afi-
nal de contas, foi a invenção da gran-
de loja de varejo, oposta às lojinhas 
de balcão, por Sir Thomas Lipton, há 
mais de um século, que estabeleceu a 
reputação de país de comida barata 
para a Grã-Bretanha. 

A segunda conclusão é igualmente 
reconfortante para os britânicos, em-
bora não tão obvia: segundo o relató-
rio, o poder aquisitivo dos varejistas 
mais fortes tem influência maior so-
bre os preços do que os seus baixos 
custos operacionais. Pelo contrário, o 
estudo demonstrava que as grandes 

Anthony Harris 
The Guardian 

cadeias de varejo na Holanda e na 
Alemanha têm uma maior margem de 
lucro que os pequenos lojistas inde-
pendentes que lutam, desesperada-
mente, na França e na Itália — um 
lucro que às vezes chega a ser o do-
bro. Na maior parte dos casos, as 
enormes diferenças nos preços de 
consumo refletiam diferenças ainda 
maiores nos preços cobrados pelos fa-
bricantes. 

O consumidor britânico poderá, 
assim, ser beneficiado com o melhor 
dos mundos: enquanto a Grã-Breta-
nha possui cadeias de varejo solida-
mente organizadas, tal como na Ho-
landa e na Alemanha, os britânicos 
ainda têm a vantagem de terem decla-
rado ilegal a imposição de preços para 
revenda, enquanto isso não acontece 
naqueles países. 

Em conseqüência disso, os varejis-
tas britânicos podem não só comprar 
a preços baixos, como obter margens 
de lucro relativamente baixas para a 
maior parte das mercadorias. Pode ser 
que o custo de vida suba bastante me-
nos do que se receia que aconteça, 
em conseqüência da entrada da Grã-
Bretanha na CEE. 

Em termos da CEE propriamente 
dita, no entanto, o estudo mostra co-
mo a Comunidade falhou em seu 
objetivo de criar um mercado único: 
mostra como as diferenças de preços 
foram nacionais. O poder aquisitivo 
das grandes cadeias na Alemanha e na 
Holanda levou as filiais alemãs e ho-
landesas de fabricantes europeus a co-

brarem, normalmente, preços^ mais 
baixos do que suas filiais na Itália ou 
na França: as diferenças nacionais nas 
estruturas do mercado conduziram a 
diferenças nacionais na estrutura de 
preços. 

Nas palavras do relatório: "O estu-
do permite concluir, com fundamen-
to, que os fabricantes mantêm uma 
política de preços específica para ca-
da nação da CEÇ individualmente. As 
condições variáveis dos mercados per-
mitem aos fabricantes manter seus 
preços a níveis distintos ou os obri-
gam a isso. As políticas são muitas 
vezes arbitrárias e não necessariamen-
te resultantes das condições econô-
micas". 

Acrescenta o relatório que, na me-
dida em que as decisões forem racio-
nais, os fabricantes levarão em consi-
deração sua posição em cada mercado 
e o nível geral dos preços, assim co-
mo dos sistemas nacionais de preços e 
do estado de organização do varejo'. 

Seria perigoso tirar conclusões 
universais a partir de um estudo de 
35 produtos, escolhidos em parte por 
seus preços serem por demais díspa-
res: mas existem algumas provas gloj 
bais que sugerem que a CEE não está 
conseguindo operar como mercado 
único. 

De outro modo, como se poderia 
entender que os alemães, que revalo-
rizaram sua moeda por duas vezes e 
têm, portanto, a vantagem de produ-
tos importados mais baratos, estejam 
agora sofrendo uma inflação de pre-
ços quase tão rápida quanto a da 
Grã-Bretanha - provocada, em parte, 
por duas desvalorizações da moeda? 

Se se partir da premissa de que 
a CEE é um mercado único, a coisa 
não faz sentido. Mas, uma vez que se 

concordar em que há discriminação 
de preços, duas explicações lógicas se 
tornam possíveis. 

Uma é a de que as companhias 
que vendem na Alemanha aproveita-
ram a oportunidade para aumentar os 
preços a um nível mais ou menos 
compatível com os que obtêm em ou-
tros mercados. 

A outra é a de que as companhias 
alemãs tiveram que reduzir seus pre-
ços de exportação em conseqüência 
das revalorizações - adotando "polí-
ticas específicas de preços para cada 
nação" - levantando seus preços no 
mercado interno de modo a proteger 
seus lucros, enquanto seus competi-
dores na Alemanha seguiam, simples-
mente, o movimento de aumento de 
preços. 

Na realidade, é até possível que as 
revalorizações tenham conduzido a 
um aumento nos preços dos produtos 
importados, em termos de marcos, ao 
invés de uma baixa, enquanto as ex-
portações em termos de marcos te-
nham caído, o que explicaria por que 
os termos de comércio estão agora 
piores na Alemanha. Num sentido 
exatamente inverso, já foi sugerido 
que as desvalorizações do franco me-
lhoraram os termos de comércio da 
França. 

Resumindo, se em vez de pensar-
mos na CEE em termos de um merce-
do único partirmos da premissa de 
que a Comunidade é constituída por 
vários mercados hermeticamente fe-
chados, muitas das conclusões econô-
micas sobre a CEE têm que ser inver-
tidas - e essa lógica invertida, até cer-
to ponto, parece corresponder aos fa-# 
tos. i 

Não chegaríamos ao ponto de su-
gerir, com base nesse raciocínio, que 
e mais seguro compreender a CEE co-
mo rigidamente dividida, tal como foi 
exposto, ou que todo raciocínio con-
vencional deva ser invertido de modo 
a alcançar as conclusões corretas. 
Mas, pelo menos, o estudo da Comis-
são e do seu mecanismo de ação suge-
re que qualquer companhia ou gover-
no que queira planejar uma política 
para a nova era, deve basear sua polí-
tica num estudo cuidadoso dos fatos, 
em vez de admitir simplesmente que 
um mercado economicamente signifi-
cativo seja, em quaisquer circunstân-
cias, um fato. 

O Equador e seu 
jogo no petrõleo 

As contradições do 
regime de Quito e 

as manobras em torno 
dos recursos do país 

Latin America 

Os vizinhos do Grupo Andino si-
tuados ao sul - Peru e Chile -

ficaram satisfeitos com as mudanças 
ministeriais ocorridas em Quito. No 
entanto, serão bastante inteligentes se 
não considerarem a batalha ganha. 
No encontro de novembro do ano 
passado, entre os presidentes do 
Equador, Guillermo Rodriguez Lara, 
e da Colômbia, Misael Pastrana Borre-
ro, houve minuciosas conversações 
sobre uma possível cooperação no 
campo da petroquímica. E a atitude 
da Colômbia em relação ao Pacto 
Andino é muito diferente da do Peru. 
Esse país ainda está considerando as 
possíveis futuras vantagens de rela-
ções mais estreitas com o Brasil. 
Quanto ao Equador, está aprontando 
os últimos detalhes para a conclusão 
de um acordo com a Petrobrás. O in-
teresse colombiano no petróleo equa-
toriano é duplo. Em primeiro lugar, o 
Equador poderá ser uma fonte muito 
útil de petróleo, num momento em 
que as reservas colombianas estão 
bastante baixas: a Colômbia terá que 
importar cinco mil barris por dia em 
1975, c 150 mil em 1980. Em segun-
do lugar, a Colômbia, como o Peru, 
está ansiosa por encorajar mais pros-
pecções (não necessariamente explo-
ração) por parte das companhias in-
ternacionais de petróleo, t , como o 
Equador, a Colombia tem que lidar 
com a dupla Texaco-Gulf. E impor-
tante para todos esses países susten-
tar uma gama de pedidos razoavel-
mente consistentes, para que as com-
panhias de petróleo fiquem impedi-

das de jogar um contra o outro. 
Existem sintomas que indicam a 

existência de uma força conservadora 
no Equador: três ministros do ex-pre-
sidente José Maria Velasco Ibarra -
Affonso Arroyo Roxelly, Jaime Ne-
bot Velasco e Galo Martinez Merchán 
— estavam presos por motivo de 
acusações de corrupção e outros deli-
tos cometidos na administração ante-
rior e foram libertados inesperada-
mente.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Prensa Latina, agência de no-
tícias cubana, tem sido particular-
mente crítica a respeito dos recentes 
acontecimentos. Comentou que en-
quanto os três ex-ministros foram sol-
tos, vinte e oito militantes de esquer-
da continuam na prisão por ordem de 
tribunais especialmente instituídos 
para tratar de "corrupção e subver-
são". Prensa Latina apontou o minis-
tro da Defesa, Victor Aulestia, e o 
inspetor geral da administração públi-
ca, coronel Alejandro Romo, como 
líderes de uma "facção brasileira" 
dentro do governo. A agência de no-
tícias tem motivos para ter preconcei-
to contra o regime do Equador pois, 
em abril do ano passado, seus corres-
pondentes foram presos e expulsos 
pelo governo militar. Apesar disso, a 
agência vem desde então assumindo 
posição favorável ao governo militar, 
de acordo com a atual política cuba-
na de apoio a qualquer governo lati-
no-americano que mostre alguma cen-
telha de nacionalismo e vontade de 
resistir aos Estados Unidos. Essa mu-
dança para uma atitude de hostilidade 
é interessante e talvez até muito signi-
ficativa. Prensa Latina sugeriu que o 
ministro de Recursos Naturais, co-
mandante Gustavo Jarrín Ampudia — 
o único representante da marinha 
atualmente no ministério - está nu-
ma posição difícil e será brevemente 
destituído pelas Forças Armadas. Ou-
tras fontes de infornfação acreditam 
que Rodriguez Lara não deveria arris-
car-se a enfrentar a marinha zxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXVUTSRQPONMLIHGEDCBA

O c o m b a t e  
s o l i t á r i o  
d o s  s í r i o s  

Uma certa exasperação pode ser 
notada em Damasco cuja opi-

nião pública está maiŝ  indignada com 
a passividade dos países arabes "ir-
mãos" do que com as repetidas agres-
sões de IsraeL Para os dirigentes não 
há dúvida de que a intenção do inimi-
go também é submeter os sírios a um 
martelamento sistemático visando a 
sua submissão, e não apenas reprimir 
a ação da guerrilha palestina nas coli-
nas de Golan. 

Por seu lado, o regime parece es-
tar disposto â  "lutar até o último 
Mig... Essa é a razão pela qual a 
artilharia síria respondeu imediata-
mente aos últimos ataques aéreos 
martelando os postos avançados ini-
migos. O mesmo processo vem sendo 
seguido há dois meses, tendo custado 
às vezes grandes perdas em vidas hu-
manas. 

Os sírios ficaram surpresos diante 
da atitude da resistência palestina, 
durante o Conselho Nacional realiza-
do na semana passada no Cairo, que 
rendeu homenagem ao Líbano na sua 
qualidade de "base fundamental da 
ação dos fedayin contra Israel". De 
qualquer forma, a Síria parece decidi-
da a forçar os governos árabes e mais 
particularmente o Egito e a Líbia, 
seus dois parceiros na Federação das 
Repúblicas Árabes. Mas em Da-
masco, começa-se a perguntar se a 
passividade de Sadat não se deve ao 
tato de que ele decidiu capitular dian-
te de IsraeL Acredita-se que isso ex-
plicaria o empenho da aviação do ge 
neral Dayan contra a Síria, cujo po-
tencial militar permaneceu intacto 
após a guerra dos Seis Dias. As ativi-
dades dos fedayin nas colinas de Go-
lan, por sinal bastante insignificantes, 
serviriam apenas de pretexto para o 
Estado judeu. (E.S., ao Le Monde) 

Uganda progride 
e KadaSy ajuda 

Apesar de tudo, a 
economia de Kampala 
se dinamiza. A Líbia 

vai fazer empréstimos 

Martin Walker 
The Guardian 

Ocoronel Kadafy, líder da Líbia, 
será convidado de honra no se-

gundo aniversário da subida ao poder 
do general Amin, no dia 25 de janei-
ro, segundo fontes oficiosas de Kam-
pala. 

Foi originalmente anunciado que 
o segundo aniversário seria simples-
mente um "dia de compras", um as-
sunto essencialmente local, a ser co-
memorado com o povo fazendo com-
pras nas lojas recentemente africani-
zadas. Não houve confirmação oficial 
da visita do coronel Kadafy, mas pa-
rece que ele deve chegar no dia 23 de 
janeiro para conversar com o presi-
dente Amin sobre as necessidades 
econômicas de Uganda. 

Desde a expulsão dos israelen-
ses de Uganda, no ano passado, a 
Líbia criou laços estreitos com o go-
verno de Amin, e o coronel Kadafy 
mandou 500 homens a Uganda du-
rante a crise da invasão, em setembro 

O Banco de Desenvolvimento da 
Líbia e de Uganda, inaugurado no 
ano passado, se encarregará de parte 
de um programa de empréstimos aos 
novos homens de negócios africanos 
que passaram a dirigir as antigas em-
presas asiáticas e britânicas. 

Esses empréstimos serão funda-
mentais para o reabastecimento das 
lojas, cujas prateleiras têm estado va-
zias desde que um severo controle das 
importações foi introduzido quando 
se anunciou, no ano passado, uma 

guerra econômica contra o país. Di-
zia-se então que o país estava ficando 
perigosamente carente de moeda es-
trangeira. Era necessário restringir 
ainda mais os limites drásticos relati-
voŝ  à quantidade de capital que os 
asiáticos e britânicos que partiam do 
país podiam levar. 

Mas o congelamento das importa-
ções permitiu a formação de uma boa 
reserva de moeda estrangeira, de cer-
ca de 22 milhões de libras, aumentan-
do numa proporção de pouco mais de 
1,5 milhão de libras por mês, à medi-
da cjue prosseguem as exportações de 
cafe e algodão. 

A economia de Uganda, apesar de 
ter sido muito prejudicada com a ex-
pulsão dos asiaticos, não conhecerá 
nunca um colapso total. Uganda é 
uma das regiões mais férteis do mun-
do e o país é auto-suficiente em ma-
téria de alimentação. 

A economia está sendo muito 
bem dirigida. Vincent Cuellar, um 
economista francês que trabalha na 
Companhia para o Desenvolvimento 
de Uganda, diz aue o governo tem 
um núcleo de 400 tecnocratas traba-
lhando para ele. "Eles têm uma for-
mação melhor e são mais trabalhado-
res do que seus equivalentes na Amé-
rica do Sul, meu último posto" -
contou-me. 

O diretor executivo da Compa-
nhia de Comércio do Estado tem o 
mestrado em administração pública, 
pela Universidade da Califórnia, e em 
economia, pela Universidade da Áfri-
ca Oriental. Uma das características 
de um regime militar é que os talen-
tos que, em outros países em desen-
volvimento, são canalizados para a 
política e para as organizações parti-
dárias tende a fluir aqui para as orga-
nizações comerciais e administrativas 
do país. 

Conseqüentemente, há um grande 
dinamismo na vida econômica de 
Uganda. 
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ara este ano, uma estimativa 
pouco otimista e pouco divulga-

da: cerca de 9.536 pessoas morrerão e 
114.232 ficarão feridas nos acidentes 
automobilísticos em todo o país. Es-
tes números estão num-relatório en-
tregue pelo Conselho Nacional de 
Transito - CONTRAN - ao Ministé-
rio da Justiça, que também revela que 
no ano passado 9 mil pessoas morre-
ram e 107.000 sofreram ferimentos 
nos acidentes de trânsito. No conjun-
to das cidades brasileiras, São Paulo 
bateu os recordes de vítimas de aci-
dentes automobilísticos, com 3.063 
mortos em 72 - um aumento de 
27,60% em relação à 71. 

Se esses dados fossem de um ter-
remoto ou mesmo de uma guerra, 
certamente provocariam uma conster-
nação nacional, com repercussões no 
exterior — levando-se ainda em conta 
que as estimativas oficiais computam 
apenas os falecimentos no local do 
desastre, e não consideram que apro-
ximadamente 30% dos feridos mor-
rem depois nos hospitais. Mas parece 
que a estatística dos mortos e feridos 
no trânsito - apesar de piorar cada 
ano - acaba se diluindo na tragédia 
do cotidiano, embora ela tenha atin-
gido um grau de grande calamidade. 
Já em 1971, um relatório da Organi-
zação Mundial de Saúde colocou o 
Brasil em l.o lugar em vítimas por 
veículos, com 33 mortos por ano pa-
ra cada 10 mil veículos, seguido da 
África do Sul, com 18,4; Japão, com 
16,4; Alemanha com 13,8; Itália com 
11,6; França com 10,9 e Estados Uni-
dos com 5,4. 

O que fazer para enfrentar a cala-
midade? 

Greve dos bebedores 
de uísque, pelas 

vítimas da talidomida. 

Milhares de cidadãos britânicos, 
num amplo movimento de so-

lidariedade e protesto abandonaram 
temporariamente o hábito de tomar 
uísque Vat 69, Johnnie Walker, Black 
& White, Dewar's e até mesmo White 
Horse. Outros, nos bares e nos clubes, 
passaram a recusar indignadamente o 
gin Gordon*s, o gin Booth's e o gin 
Tanqueray. Tudo isso por causa de 
342 crianças nascidas sem braços ou 
sem pernas. 

Não só os consumidores boicota-
ram esses famosos produtos da Distil-
lers Company; também os revendedo-
res, dezenas de bares da zona da City 
em Londres e duas cadeias de super-
mercados do país mandaram de volta 
os carros distribuidores da empresa, 
sem descarregá-los. Ésse boicote a al-
gumas das melhores e mais vendidas 
marcas de uísque e gin da Grã-Breta-
nha foi o coroamento de um drama 
humano em que se combinaram in-
gredientes de tragédia e mesquinha-
ria, ânsia de lucros e infelicidade de 
pais e filhos. Seu nome: talidomida. 

De fato, aquela droga alemã pa: 
recia tornar a gravidez mais confortá-
vel. Farejando nisso um bom negócio, 
a Distillers Company, em 1959 (OPI-
NIÃO n.° 5), comprou os direitos pa-
ra vender a talidomida na Grã-Breta-
nha. Resultado: centenas de crianças 
nasceram defeituosas. Treze anos de-
pois, a Distillers não pagou um tostão 
de indenização a 341 casais que tive-
ram bebês monstruosos. Alegava a 
empresa não ter responsabilidade al-
guma quanto aos efeitos que a droga 
por ela vendida produzia e manifesta-
va o ponto de vista de que todas as 
suas obrigações para com a sociedade 
tinham sido cumpridas com a simples 
suspensão da venda da droga, em 
1962. Os pais das crianças, alegam, 
muito justificadamente, que as víti-
mas da talidomida - que agora têm 
em média dez anos de idade - , cor-
rem o risco de ficar sem nenhuma ga-
rantia no futuro. Ou seja, alguém de-
ve assegurar o sustento das crianças 
mesmo após a morte dos pais - no 
caso a Distillers Company. 

Em fins de dezembro último, fi-
nalmente, a Distillers, pressionada pe-
la opinião pública, concordou em dis-
tribuir entre as 342 famílias 5 mi-
lhões de libras (70 milhões de cruzei-
ros, cerca de 200 mil cruzeiros por 

Na falta de outro assunto, os 
meios de comunicação vez ou outra 
são invadidos por "campanhas educa-
tivas", oficiais ou não, antes ou de-
pois de anúncios tipo "desperte o E-
merson que existe em você". E só. 
Como se, com filmes bem feitos ou 
geniais textos publicitários, num pas-
se de mágica, os carros nacionais ga-
nhassem os equipamentos de seguran-
ça mínimos, para não serem simples 
máquinas de extermínio em massa; os 
motoristas aprendessem o essencial 
que os exames de habilitação não exi-
gem; as estradas e ruas deixassem de 
apresentar falhas de construção; a po-
lícia não sofresse dos males da cor-
rupção, da falta de verbas e de condi-
ções materiais. 

Os carros, os motoristas, as estra-
das e a polícia — o conjunto dos ele-
mentos dessa guerra sem fim e sem 
vencedores - todos continuam à es-
pera, no ano que começa, de uma 
conferência de paz em alto nível, des-
ta vez sem filmes brilhantes nem tex-
tos gemais, que mobilize a consciên-
cia nacional para um dos seus mais 
graves problemas. Já existe uma ini-
ciativa do CONTRAN, tomada em 
fins do ano passado, estabelecendo 
10 novas normas de segurança para 
todos os veículos de fabricação nacio-
nal, e que deverão entrar em vigor no 
segundo semestre deste ano. Entre as 
normas obrigatórias fixadas pelo 
CONTRAN está a instalação de dis-
positivos que impeça o acionamento 

vítima). A quantia pareceu muito pe-
quena, ainda mais considerando-se 
que as vítimas da talidomida precisa-
rão de cuidados especiais durante as 
dezenas de anos que provavelmente 
lhes restam de vida. Além disso, a 
Distillers, num passo que a muitos ci-
dadãos britânicos pareceu especial-
mente insensível, anunciou publica-
mente que esperava que o governo fa-
cilitasse as -coisas, reduzindo alguns 
impostos sobre bebidas, a fim de que 
ela pudesse montar o fundo destina-
do as crianças sem perder lucros. Até 
mesmo o paciente governo de Ed-
ward Heath se irritou com essa mano-
bra, tendo seu porta-voz de Finanças, 
Anthony Barber, afirmado com alar-
de pouco usual que não se pretendia 
isentar ou reduzir nenhum imposto 
da Distillers. Alguns grandes acionis-
tas da empresa e meios bancários lon-
drinos a ela ligados tentaram conven-
cer a direção da Distillers a mudar de 
política, considerando as repercus-
sões negativas do episódio quanto à 
imagem da firma. 

De 5 para 20 

Nada, porém, parecia capaz de de-
mover a empresa. Quando o governo 
informou que não se dispunha a redu-
zir seus impostos, a Distillers sumaria-
mente retirou sua oferta de indeniza-
ção de 5 milhões de libras. Essa foi a 
gota dágua. Foi então, na primeira se-
mana de janeiro, que o boicote come-
çou. Britânicos de todas as classes 
simplesmente deixaram de comprar e 
de beber doses ou garrafas das famo-
sas marcas. Um pai de uma "menina 
talidomida", David Mason, partiu pa-
ra Nova Iorque, a fim de pedir ao co-
nhecido defensor dos interesses dos 
consumidores americanos, Ralph Na-
der, um boicote também nos Estados 
Unidos aos produtos da Distillers. 

Aparentemente os prejuízos da 
empresa foram bastante grandes. Na 
semana passada, seu presidente, sir. 
Alexander MacDonald, anunciou que 
tinha todo interesse em "resolver rá-
pida e satisfatoriamente o assunto". 
Com efeito, após o boicote, a Distil-
lers mudou de idéia e ofereceu 20 mi-
lhões de libras (280 milhões de cru-
zeiros, 800 mü por vítima) de seus 
próprios recursos. A direção da firma 
pareceu julgar que uma indenização 
mais decente às vítimas de sua droga 
havia se tornado inevitável, tendo em 
vista que a alternativa era um boicote 
crescente aos seus célebres uísques e 
gins na Inglaterra e nos Estados Uni-
dos. 

Estimativa de um 
"produto interno 
bruto" do trânsito 
brasileiro em 1973: 

mais de 9 mil mortos 
e 114 mil feridos. 

Por Ricardo Kotscho. 

do motor com qualquer marcha enga-
tada; mangueiras flexíveis para freios 
hidráulicos; inexistência de qualquer 
elemento cortante ou protuberante 
nos componentes de fixação de rodas 
ou seus enfeites e sistema de limpa-
dor de pára-brisa em duas velocidades 
com fornecimento de água. É uma 
iniciativa tímida, inclusive porque es-
tas normas, segundo se anunciou, fo-
ram sugeridas por uma comissão téc-
nica do Sindicato da Indústria Auto-
mobilística, formado por engenheiros 
das principais empresas do setor -
que não são as mais interessadas em 
aprimorar a segurança dos automó-
veis. Para se ter uma idéia de como o 
Brasil está atrasado em relação à segu-
rança de nossos veículos, tome-se um 
único exemplo: para que pudesse co-
locar veículos no mercado norte-ame-
ricano, a fábrica brasileira "Puma" 
foi obrigada a introduzir mais de 100 
modificações no modelo original, pa-zxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXVUTSRQPONMLIHGEDCBA

U m  p e r i g o  
d e n t r o  
d a p a n e la 
Quando se come um cozido feito 

numa panela comum de metal 
esmaltado, é muito possível que se es-
teja engolindo cádmio suficiente para 
causar graves danos aos rins. Quando 
se toma um suco guardado numa jar-
ra de barro, que agora voltou à moda, 
é bem provável que o estômago rece-
ba uma carga de chumbo capaz de 
provocar lesões cerebrais. Pelo me-
nos, este foi o resultado de uma pes-
quisa realizada no mês passado pelos 
repórteres Jeremy Bugler e Christine 
Doyle, de Observer londrino. 

Segundo um comitê conjunto da 
Organização Mundial de Saúde e da 
Organização para Alimentação e Agri-
cultura (OMS e FAO, òrgaõs da 
ONU), em parecer divulgado há um 
mês, "a contínua contaminação do 
ambiente a partir de fontes indus-
triais e outras deverá aumentar a con-
centração de cádmio na alimentação 
e isso no futuro poderá levar a níveis 
arriscados". No entanto, o metal é u-
sado para dar o tom alaranjado ou 
avermelhado de tampas ou panelas e 
para aumentar o brilho dos esmaltes. 
A British Standards Institution, orga-
nização britânica cuios pareceres não 
são normas obrigatórias, apenas con-
selhos aos industriais, estabeleceu co-
mo máximo de cádmio em panelas 
0,7 partes por milhão. No entanto, 
uma de cada três panelas importadas 
(os repórteres não testaram panelas de 
fabricação britânica), estava de' três a 
cinco vezes acima do limite. Acumu-
lando-se no organismo, o cádmio per-
turba os rins e causa perigosas quedas 
de pressão, particularmente em pes-
soas idosas. A Organização Mundial 
de Saúde julga como o máximo que 
um indivíduo pode absorver de cád-
mio são 400-500 microgramas por se-
mana - mas em um terço das panelas 
examinadas pelos repórteres do Ob-
server, em cada refeição nelas feita se 
ingeriam 350 microgramas do metal. 

O chumbo, usado em vasilhas de 
barro para dar bom acabamento, a-
presenta perigos mais imediatos. Sete 
partes de chumbo por milhão é o má-
ximo aceitável pelos padrões (não-ofi-
ciais) britânicos, mas na França há 
panelas ou jarros de barro que supe-
ram quatro vezes esse limite. No Ca-
nadá e nos Estados Unidos: crianças 
até dois anos morreram envenenadas 
por chumbo após tomarem suco de 
frutas tirados de jarros de barro. 

Espera-se que em breve os padrões 
da British Standards Institution ad-
quiram força de lei. As panelas exa-
minadas pelos repórteres do Observer 
eram francesas, alemãs-orientais e po-
lonesas (só as polonesas se salvaram). 

ra atender os requisitos indispensáveis 
de segurança. As principais modifica-
ções foram: farol bi-iodo em lugar de 
selead-beam (o famoso silibim); freios 
a disco nas 4 rodas, com duplo circui-
to hidráulico; olho-de-gato lateral (na 
frente e atrás), sendo o dianteiro pis-
ca-pisca; material amortecedor de 
choques no painel; bancos mais segu-
ros, em forma de concha, e cintos de* 
segurança transversais (iguais aos que 
o Volks tem nos bancos dianteiros); 
desembaçador de pára-brisa; limpador 
de pára-brisa em três velocidades; di-
reção retrátil e pneus radiais. Pergun-
ta-se: se os outros carros nacionais 
tentassem seguir o exemplo da "Pu-
ma" - e a tendência parece ser a ex-
pansão das exportações no setor -
quantas modificações seriam necessá-
rias? Pergunta-se: se para que não 
ameace a vida dos motoristas norte-
americanos a "Puma" é levada a in-
troduzir mais de 100 modificações, 
por que não é obrigada a fazer o mes-
mo no Brasil? 

"80% dos acidentes são provoca-
dos por falhas humanas" - a frase 
tantas vezes repetida por diretores e 
técnicos dós departamentos de trânsi-
to é outro exemplo. Como é muito 
difícil reeducar todos os motoristas 
brasileiros já habilitados, mas em boa 
parte absolutamente inaptos, uma so-
lução natural e sem nenhuma despe-
sa, seria mudar as formas de punição. 
Um motorista que trafega na contra-
mão ou passa no sinal vermelho rece-

Os plásticos são bem 
práticos.Até 

serem jogados fora. 

Uma torrente de lixo está amea-
çando os Estados Unidos - e 

um pequeno exército de cientistas es-
forçados e empresários audaciosos es-
tá empenhado em busca pioneira de 
uma solução para o sujo problema. 
Agora, eles conseguiram um aliado 
poderoso, o grupo do senador Ed-
mund Muskie, democrata, ex-candi-
dato a vice-presidente na chapa de 
Humbert Humphrey, nas eleições de 
1968. Mas, ao mesmo tempo, surge 
um inimigo quase invencível — o ter-
rível plástico. 

A afluente sociedade americana 
produz anualmente duzentos milhões 
de toneladas de lixo, segundo um es-
tudo da Associação dos Químicos In-
dustriais. O espaço ocupado pelo lixo 
é inaproveitável para qualquer uso. A-
lém disso, há muito lixo que não che-
ga aos depósitos, ficando espalhado 
pelos campos e praias de todo o país, 
contribuindo para a degradação do 
ambiente. Três milhões de toneladas 
de plástico vão para o lixo anualmen-
te. Mas, como o plástico é muito leve, 
essa pequena percentagem de 1,5% 
do total (a qual aliás tende a crescer) 
é na verdade representativa de monta-
nhas de plástico por dia. 

Até agora a humanidade só pode 
fazer uso de dois métodos para se 
vrar do lixo. Um é natural: os mate-
riais, especialmente orgânicos, sofrem 
contínua transformação e acabam de-
saparecendo, transformados em ou-
tras coisas. Outro processo é artifi-
cial, a "reciclagem", ou seja, o uso do 
lixo para produzir industrialmente 
novos materiais. As atividades dos do-
nos de ferro-velho, dos conjpradores 
de papel usado ou jornais velhos 
constituem exemplos de Recicla-
gem". Foi para incentivar a recicla-
gem que o senador Edmund Muskie 
resolveu apresentar seu projeto de lei, 
que estabelece empréstimos com pra-
zos de vinte anos para as prefeituras 
construírem usinas de reciclagem e -
acima de tudo - a exigência de nor-
mas que obriguem os industriais a só 
usar materiais "recicláveis" ou "natu-
ralmente degradáveis". Isso levaria à 
proibição de vários plásticos, garrafas 
e latas que não possam ser reaprovei-
tadas (por exemplo, as garrafas "one-
way", noje tão populares no Brasil). 
Acontece, porém, que os plásticos -
os polietilenos, os estirenos - são 

be como única punição uma multa de 
um salário mínimo. Para quem tem 
um automóvel que vale entre dez a 
40 mil cruzeiros, pagar menos de 300 
cruzeiros de multa não é certamente 
motivo suficiente para deixar de ser 
irresponsável. Mas se ao invés da mul-
ta, o motorista tivesse apreendida sua 
carta pelo menos por um ano, talvez 
tivesse um pouco mais de receio na 
hora de desrespeitar as regras do trân-
sito. 

Mas não se trata simplesmente de 
aumentar as punições para os moto-
ristas. É fato que o problema maior 
não está neles, pois um país que tem 
no crescimento da indústria automo-
bilística uma das bases de sua econo-
mia e que, por isso, incentiva ao má-
ximo a venda de automóveis ao públi-
co, deve se preparar para ter uma in-
fraestrutura condizente com a priori-
dade que dá ao automóveL Assim, a 
segurança das ruas de nossas cidades e 
de nossas estradas só voltará quando 
o governo resolver enfrentar as pode-
rosas empresas automobilísticas, obri-
gando-as a fabricar veículos que te-
nham pek> menos a mesma segurança 
daqueles que suas matrizes fabricam 
no exterior; a enfrentar os complexos 
problemas na construção de estradas, 
tornando-as mais condizentes com o 
número de veículos que trafegam no 
país e com os elevados impostos pa-
gos pela população e, finalmente, 
criando as condições materiais neces-
sárias para que a fiscalização esteja 
mais presente e aja com maior efi-
ciência na orientação dos motoristas. 
Senão, o PIB do trânsito, medido por 
mortos e feridos, também continuará 
crescendo. 

praticamente indestrutíveis e inapro-
veitáveis, pelo menos em termos eco-
nômicos. 

O plástico cada dia mais usado em 
embalagens e outras aplicações, quan-
do se torna lixo é, por assim dizer, 
um lixo eterno. Não se corrói, como 
o ferro, não é comido pelos animais 
nem atacado por enzimas ou bacté-
rias, não se transforma em matéria or-
gânica no solo - aliás exatamente por 
ter todas essas qualidades, além de 
não quebrar, é que tem conseguido 
tanta popularidade. 

Os fracassos 

Não sendo possível o método na-
tural, resta a reciclagem. Mas, no caso 
do plástico, ela é muito cara, pois é 
muito difícil separá-lo do resto do li-
xo (ao contrário do papel e dos me-
tais). Uma pequena multidão de quí-
micos e engenheiros há tempos pro-
cura soluções para o lixo plástico, 
mas até agora os resultados têm sido 
pouco alentadores. Os projetos consi-
derados economicamente viáveis aca-
bam dando em nada. A Goldan Ar-
row Dairy, distribuidora de leite, pas-
sou a usar seus saquinhos de leite 
(de polietileno) usados para fabricar 
canos de redes de irrigação agrícola 
na Califórnia; uma empresa de New-
ark organizou um negócio de "plásti-
co velho", comprando plástico usado 
para revendê-lo ou reprocessá-lo, e 
em Elgin, no Illinois, foi possível 
construir uma ponte para pedestres 
usando como cimento plástico Reci-
clado". Resultado: os canos plásticos 
foram proibidos (a lei californiana e-
xige "plástico virgem" para irriga-
ção); a firma de Newark foi à falência 
e a ponte de plástico ruiu. 

Mas uma companhia de Nova for-
que já conseguiu vender 50 mil vasi-
lhas para a indústria de bebidas, usa-
das na sedimentação de vinhos, outra 
de Massachusetts está vendendo com 
êxito halteres de plástico reciclado. 
São firmas pequenas, como todas do 
ramo, e sua atuação em nada reduz o 
lixo plástico americano. Mas a Gulf 
Oil Company, que anualmente vende 
cem milhões de latas de óleo, está 
substituindo a lata pelo plástico (po-
lietileno). Na escala da Gulf, a opera-
ção de reciclagem do plástico talvez 
seja rentável Pelo menos é a esperan-
ça dos técnicos - e das grandes em-
presas produtoras de plástico, 
tanto receosas das conseqüências do 
projeto com que o Senado pretende 
reduzir a imundície do país mais rico 
do mundo. 

Ingleses boicotam 
Vat 69 e Whi te Horse 

A n o va g u e r r a d o s  
EU A c o n t r a o  l i x o  
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Picasso : a pornografia do equívoco 
O Ministro Buzaid, 
da Justiça, proibiu 
a venda em todo o 
pafs das gravuras 

eróticas de Picasso 
por "atentatórias a 

moral" 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ministro da Justiça, Sr. Alfredo 
Buzaid, alegando a "defesa da 

moral e dos bons costumes" proibiu a 
venda em todo o território nacional 
das famosas gravuras eróticas de Pi-
casso. Da edição brasileira, datada de 
1969, só restavam nas livrarias 130 
exemplares de um total de 5.000, 
vendidos rigorosamente dentro das 
exigências legais: em envólucros e pa-
ra maiores de 18 anos. 

Artistas brasileiros reagiram con-
tra a iniciativa oficial Ouvidos pelo 
Jornal do Brasil o pintor Glauco Ro-
drigues taxou a medida de "uma lou-
cura que só pode ser causada por 
ignorância e falta de informação , o 
pintor Carlos Scliar classificou a proi-
bição de provinciana" e a gravadora 
Ana Bela Greiger de "uma piada". 
Todos os entrevistados foram unâni-
mes em considerar a proibição um 
flagrante desrespeito a um dos mais 
importantes artistas do século. 

O argumento do ministro — o 
mesmo usado recentemente para 

Sroibir a circulação da revista Play-
oy - coloca mais uma vez a velha 

questão: nossas autoridades ainda in-
sistem no lamentável engano de con-
fundir erotismo com pornografia. Só 
que dessa vez o equívoco foi levado a 
um exagero que justifica de sobra a 
preocupação de nossos artistas: quan-
do uma obra como a de Picasso sofre 
restrição de tal ordem, é natural que 
toda a arte se sinta ameaçada. 

Erotismo não é 
Pornografia, apesar 
de constantemente 
confundidos pelas 
autoridades. Pelo 

professor e 
filósofo 

José Arthur Gianotti: zxvutsrponmlihgfedcbaVUTSQPONMLJIHFEDCBA

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ão coisas muito diferentes, e é 
perigoso confundi-las O erotis-

mo é parte de vida humana, pois não 
cabe dizer, estritamente falando, que 
os animais o pratiquem. No comércio 
sexual, o homem e a mulher, para dar 
o exemplo clássico, se relacionam ao 
mesmo tempo como pessoas e como 
coisas. O desejo do corpo alheio so-
ma-se ao desejo do desejo do outro, 
numa teia de ambiguidade que, no fí-

tra maneira, nunca chegaria até ele. 
Este mistério é seu tema, transubstán-
cia que converte o desejo no desejo 
do desejo. O fotógrafo pornográfico 
esvazia a mulher de toda sua dimen-
são pessoal, reduzindo-a à dimensão 
mais bruta. Com o fim preciso de for-
necer uma imagem substitutiva a to-
dos aqueles que não podem ou não 
sabem fazer do sexo um relaciona-
mento humano. Mas nisso há de fra-
cassar seguramente. Não podendo 
oferecer um corpo concreto, conten-
ta-se com uma imagem, reprodução 
humana de um objeto, que não deixa-
rá de manifestar, na ocasião oportu-
na, seu traço artístico. O pornógrafo, 
por mais abjeto, fracassado na sua in-
tenção e, lidando com a imagem e 
com a palavra, emprega os recursos 
do artista. Ê uma contratação barata. 
Como resultado de seu ato, temos 
apenas a promoção do onanismo, ine-
xistência de relacionamento, e que fe-
cha o indivíduo na solidão impertur-
bável de seu narcisismo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Picasso e Playboy 

Entre nós, começou-se a reprimir 
a pornografia, c omo se esta já não 
fosse suicida por si própria. Para im-
pedir o suicídio do cidadão, o Estado 
reprime e reforça, com isso, as ten-
dências suicidas de seus membros 
Agora, confunde-se os dois domínios, 
igualando Picasso e Playboy. Não é o 
moralismo pequeno-burguês que nos 
assusta, mas a confissão de que se 
passa a ver na imagem do artista, a 
mesma coisa que se observa na foto-
grafia da mulher nua. Pois este é um 
ato de pornografia, no seu sentido 
mais íntimo, que só enxerga numa re-
lação que todos praticamos, gover-
nantes e governado,f, apenas seu lado 
animal 

nal das contas, reafirma os parceiros 
na qualidade de gente. No cumulo do 
orgasmos, quando se perde a consciên-
cia, quando se perde precisamente 
aquilo que nos distingue de todos os 
outros seres, esta consciência se repõe 
e renasce de seu aniquilamento, 
abrindo de novo a distância e a nos-
talgia da separação, negadas, por con-
trário, configura a má consciência 
dessa relação, a negação absoluta do 
outro como parceiro humano, trans-
formado em mero objeto de prazer e 
de consumo, como se importasse ape-
nas a vibração de sua carne. Daí uma 
diferença fundamental entre uma gra-
vura erótica de Picasso e uma imagem 
pornográfica. O artista procura des-
vendar, ao descrever os meandros nos 
quais os corpos se encontram, o traço 
de humanidade que o homem sabe 
justapor a uma conjunção que, de ou-

Novos e velhos caminhos da música 
Discos importantes 

analisados por 
Afonso Celso: a 
dupla Vinícius 

Toquinho e novas 
experiências de 

Caetano 

Com o intervalo de semanas,Cae-
tano Veloso aparece para o pú* 

blico de discos em três posições dife-
rentes. O astro, dividindo seu trono 
com outro monarca, Chico Buarque, 
em "Caetano e Chico juntos e ao vi-
vo"; o cantor de carnaval, em despre-
tenciosos sambas ("Coisas do Desti-
no") e frevo ('Trevo Novo") e o guru 
da vanguarda, no Lp individual Ara-
çá Azul", um esperado mas surpreen-
dente disco de dicas, radical e pratica-
mente anticonsumível. 

Em seis anos de carreira, Caetano 
aprendeu (e ensinou) a manejar faixas 
e comportamentos de público tão de-
siguais, sem tornar-se incoerente. É 
possível até confundi-lo com um au-
tor que canta apenas segundo o gosto 
próprio, sem duvida variado e estimu-
lante. Mas Caetano sabe como fazer 
cantar; o que e quando. No teatro 
Castro Alves em Salvador, conforme 
revela o Lp "Juntos e ao vivo", ele 
manteve inclusive certo controle 
emocional sobre o clima do show, in-
quietante, à flor da pele, como sem-
pre acontece em seus espetáculos e 
raramente nas apresentações de Chico 
Buarque. Mas se houve inevitáveis 
pontos de choque e comparação, nin-
guém saiu perdendo: alem de cantar 
com mais vigor (a princípio apenas 
por ter que usar o lado mais estriden-
te da voz, para acompanhar os agudos 
de Caetano) Chico mostrou novas 
músicas ("Bárbara", "Ana de Amster-
dã", no Lp) dentro de sua temperatu-
ra habitual. Caetano além de ampliar 
a estrutura emocional de certas músi-
cas ("Tropicália, "Partido Alto") ao 
que parece de parceria com seu arran-
jado r Perinho de Albuquerque disse-
cou respectivas percussões que fica-
ram reduzidas a envolventes pulsa-

ções rítmicas centrais. Com isso e a 
inevitável soma de criatividades» o Lp 
ultrapassa o retrato histórico, retoca-
do apenas pela censura (foram corta-
das as palavras "titica", "sacana", 
"poço fundo de nós duas" e "pelos", 
que receberam mixagem de palmas 
nas respectivas faixas "Partido Alto", 
"Ana de Amsterdã", "Bárbara" e 
"Atrás da Porta"). Passa a ser um vi-
brante encontro de carreiras paralelas 
e influentes. 

No compacto de carnaval, como 
convém a um cantor de carnaval, Cae-
tano torna-se animado e simples. Ain-
da que se tratem de músicas mais fra-
cas que as de anos anteriores ("Atrás 
do Trio Elétrico", e "Chuva, Suor e 
Cerveja", por exemplo, "Frevo No-
vo" (de Caetano e Moacyr Albuquer-
que) e "Coisas do Destino" (de Tuzé 
de Abreu) mantém a impecável regu-
laridade de um cantor que, à moda 
antiga, cultivasse a velha divisão entre 
"gravações de carnaval" e "meio de 
ano". 

A experiência 

Caetano veste-se outra vez de Cae-
tano em "Araçá Azul". E nunca usou 
tantas roupas e ficou tão nu. É possí-
vel enxergar, através de nove faixas 
que se ligam como se fossem uma só, 
a audácia formal que o levou (e a Gu) 
a realizar algumas das primeiras expe-
riências de música contemporânea no 
Brasil, a partir do início do tropicalis-
mo. A pirâmide desenhada pela letra 
de "Batmacumba" feita por Gil em 
68, reaparece na forma crescente se-
melhante da letra de "Julia Moreno". 
O espírito de "Acrilírico", uma faixa 
praticamente recitada, numa trilha 
sonora de ruídos, gravada em 1969 
volta difuso nas experiências concre-
to-eletrônicas de "Araçá Azul". Ape-
nas, ao invés de limitar-se a uma ou 
outra música, como nos tempos do 
tropicalismo, a experimentação espa-
lha-se (e por isso concentra-se) em to-
do o disco. O fato de Caetano ter ra-
dicalizado a esse ponto sua carreira 
(inclusive arriscando-a comercialmen-
te) deve-se às últimas transformações 
da camada influente da música brasi-
leira. Valter Franco narrando, sob 
fundo de sintetizador* eletrônico, a 
"Cabeça", do último FIC, Hermeto 

Paschoal e Gilberto Gil e a free mu-
sic, Egberto Gismonti e a assimilação 
das lições de eruditos modernos enco-
rajaram Caetano a retomar sua revo-
lução formal Nesse ambiente, trans-
portado para o Lp quase desaparece 
uma tocadora de prato e faca como a 
baiana Edite de Oliveira. Ela se trans-
forma apenas numa das peças do mo-
saico de flash-backs encerrado na nos-
tálgica 4tSugar Cane Fields Forever" 
(citação de outra nostalgia "Straw-
berry Fields Forever", dos Beatles). 
São cantigas de roda do recôncavo 
baiano ( chô paturi/da lagoa/chô 
paturi/da lagoa"), tragadas por inter-
venções gravadas pouco compreensí-
veis de Caetano ("eu quero/eu que-
rcO como que alternando passado e 
presente. O mesmo contraponto de 
tempo, atmosfera e linguagem ínsta-
la-se em "De Conversa". Também 
aberta por Edite, ã faixa desenrola-se 
em infindáveis sussuros, assovios, res-
mungos e palavras inteligíveis - uma 
espécie de ladainha capaz de sugerir 
ao mesmo tempo experiências con-
cretas ou um simples ruminar de can-
tador nordestino. Novo choque de 
ambientes (inclusive físico) está em 
"Épico". Do estúdio, um ribombar 
de aberturas orquestrais que pode-
riam figurar na trilha sonora de qual-
quer superprodução, arranjos de Ro-
gério Duprat. Da rua, onde foi grava-
da, em São Paulo em meio a ruídos 
de trânsito e passantes, Caetano des-
fia sua entonação nordestina numa la-
dainha contra a poluição: "êe sauda-
de/todo mundo protestando contra a 
poluição/até as revistas de Walt Dis-
ney contra a poluição". Embora com 
menos contrastes, *Gil Misterioso" é 
igualmente provocante. A partir da 
imagem giratória sugerida pela letra, a 
música assume vários ritmos, com a 
insistência de um realejo. Alguma 
fluência melódica acompanha a trans-
formação do samba "Éu quero essa 
mulher assim mesmo", de Monsueto, 
numa espécie de rock. E novamente 
ouve-se música, no sentido conven-
cional da palavra, em "Tu me acos-
tumbraste , recriado em falsete. 

Enfim tantas roupagens não impe-
dem o rei de estar nu numa posição 
conhecida, a mesma de Oswald de 
Andrade e poucos outros vanguardis-
tas de países subdesenvolvidos. Deci-

frando e devorando os colonizadores. 

A repet ição lucrat iva 

Em música, o caminho mais curto 
entre autor e consurtiidor, sem dúvi-
da, é a descoberta do "som" caracte-
rístico. Não se trata necessária ou 
exatamente de um estilo. Basta um 
tipo de construção poética, autoral 
ou mesmo de um cacoete instrumen-
tal, repetidos indefinidamente ao lon-
go do repertório. Desde que se uni-
ram, há dois anos, Vinícius de Moraes 
e Toquinho parecem ter se aplicado 
na lapidação de um som que os tor-
nasse tão identificáveis quanto o ve-
lho uníssono da dupla Joel e Gaúcho, 
ou os metais e vozes ondulantes de 
Ray Conniff. Se a pretensão era essa, 
eles tiveram êxito. Seu terceiro LP 
("São demais os perigos desta vida" 
- RGE) é um investimento mais ren-
tável que o dos recentes lançamentos 
de Antonio Carlos e Jocafe, embora o 
tratamento dos sambas das duas du-
plas seja igualmente fácil e redundan-
te. Acima de todos os atuais simplifi-
cadores do samba (violão, ritmo, 
cuíca e vozes) evidentemente a dupla 
leva ao menos uma grande vantagem: 
o escudo poético de Vinícius de Mo-
raes. Mesmo o experiente e resistente, 
porém, tem o direito de esgotar-se. 
No novo LP a começar pela música-
títuío (com versos extraídos do "Or-
feu da Conceição") Vinícius é o le-
trista ávido revirando guardados poé-
ticos publicados: "Para viver um gran-
de amor", outro exemplo, não passa 
de uma nova receita gastronômica-
feminina, entre tantas outras feitas 
por ele, com inevitáveis ensinamentos 
de como a vida deve ser vivida. *Tata-
mirô" e "Canto de Oxahifa" repre-
sentam o lado afro do disco que tam-
bém tem uma homenagem a Pixingui-
nha (Chorando pra Pixinguinha), 
num chôro tentando imitar o mestre. 
Outra homenagem consegue seu in-
tento: "Cotidiano n.° 2" (subtítulo: 
"como dizia o Chico") talvez não seja 
exatamente o que o Chico queria di-
zer, mas é a melhor faixa do LP. E, 
salvo algumas harmonizações bem su-
cedidas de "No Colo da Serra", seu 
raríssimo brilho numa audição espe-
cialmente ofuscada pela falta de cria-
tividade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GUIADO 
RIO 

CI NÈMA 

O Açougueiro (Le Boucher) — A frus-
trada história de amor de uma profes-
sora do interior e um açougueiro psi-
copata e assassino é apenas um pre-
texto para Claude Chabrol realizar 
um seco, envolvente e brilhante estu-
do de comportamentos. Um show de 
mise en scène. Com Stephane Audran 
e Jean Yanne, excelentes. No Con-
dor-Copacabana. 
Susumu Hani — A pequena dos filmes 
(inéditos no Rio) desse importante ci-
neasta japonês, iniciada sábado passa-
do, com "Aido", prossegue quarta-
feira, com. "Vida Insatisfeita" (Mita-
sareta Seikatsu, 1962), com Ineko 
Ar ima e Kanero Harata, e, quinta, 
com "A Noiva dos Andes" (Andesu 
no Hanayome, 66), com Sachiko Hi-
dari e Ancermo Fukuda. Cinemateca, 
18h30m. Legendas em português. 
Repulsa ao Sexo (Repulsion, 65) — 
De Roman Polanski, com Catherine 
Deneuve e Yvone Furneaux. A pedi-
do do público, no Cinema I, quinta-
feira, 24h. 

Sérgio Augusto 
MÚSI CA 

Samba livre - Com ritmistas e passis-
tas de escolas de sambas, e com a ba> 
teria da Mocidade Independente dá 
Padre Miguel, o samba livre tem ainda 
a participação de Clementina de Je-
sus, Beth Carvalho, Nora Nei e o con-
junto Nosso Samba. Mais uma tenta-
tiva para salvar o samba puro do pro-
cesso de turistização e da invasão de 
ritmos estrangeiros. Todas as sextas-
feiras, às 22.30, no ASA. (Rua São 
Clemente. 155) 

GUIA DE 
SÂO PAULO 

CI NEMA 

Os filmes mais importantes — O prr-
meiro ciclo de cinema que o Museu 
de Arte de São Paulo-MASP - apre-
senta este ano é um resumo dos 53 
filmes mais importantes, selecionados 
pelo Conselho de Arte Dramática do 
Sul da Califórnia. O ciclo que procura 
ser mais representativo possível estará 
mostrando, até o dia 31 de janeiro, 
alguns dos momentos mais importan-
tes do cinema americano. Esta sema-
na serão exibidos: "Nanuk, o esqui-
mó" — 1922 - Roteiro, fotografia, 
montagem e direção de Robert Fla-
herty, que no filme não usou nenhum 
ator profissional. Dia 15, 2.a feira, 
"Intolerância" - 1916 - Roteiro e 
direção de D.W. Giiffith. O ambicio-
so filme do génio Griffith ("Nasci-
mento de uma Nação") que na pri-
meira montagem contava com 14 ho-
ras de projeção, depois reduzidas para 
pouco mais de très. Não obtendo su-
cesso de público na época foi um dos 
niais caros filmes americanos (2 mi-
lhões de dólares). Episódios: "A Mae 
e a lei", "A Noite de São Bartolo-
meu", "A Paixão de Cristo", "Histó-
ria Babilónica", "A Mulher do Ber-
ço". Fotografia de G.W. Bitzer e Karl 
Brown. Dia 16, 3.a feira, "O Delator" 
- 1935 - de John Ford - Da novela 
de Liam C'Flaherty, cuja ação se pas-
sa em Dublin, entre os revolucioná-
rios de esquerda, em 1922. Como nos 
outros filmes de John Ford ("No 
Tempo das Diligências"), os persona-
gens são dominados peias circuns-
tâncias, sem condições de influir no 
próprio destino. Dia 17,4.a feira; Dia 
18, 5.a feira, reprise de "Intolerân-
cia"; "Sinfonia de Paris" - 1951 -
(An American in Paris) — de Vincent 
Minelli. No filme Gene Kelly — ao 
contrário da imagem de um Humph-
rey Bogart, o gangster desiludido -
reafirma a imagem do otimismo, que 
fez dele um dos maiores bailarinos do 
cinema. Dia 19, 6.a feira. Os filmes 
serão exibidos sempre às 18.30hs. 

Ana Maria 
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Divó rcio , 
carro s  
e  ce rve ja 
Solzhenitsin vive 

na ociosidade e no 
luxo-diz a URSS 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
romântica e antitotalitária ima-
gem no exterior do escritor so-

viético Aleksandr Solzhenitsin está 
sendo agora atacada em três frentes 
pela liderança de seu país. Tentam 
primeiro as autoridades soviéticas de-
monstrar qye o literato contestador 
vive no luxo e na ociosidade, e não na 
quase miséria que ultimamente tem 
apregoado, a ponto de necessitar da 
ajuda de escritores estrangeiros. A se-
gunda frente é a complicada vida ma-
trimonial do religioso autor: Solzhe-
nitsin, que se tinha divorciado da pri-
meira mulher em Ryazan e se casou 
depois com uma moscovita, acha-se 
agora em situação de bigamia, tendo 
em vista que o Superior Tribunal da 
URSS decidiu anular seu divórcio. Fi-
nalmente, para contrabalançar os 
efeitos de "Agosto 1914", a mais re-
cente obra de Solzhenitsin, uma edi-
tora soviética imprimiu cem mil 
exemplares de um livro de uma auto-
ra americana (a edição, segundo o 
New York Times afirmou na semana 
passada, se esgotou rapidamente). 
Aparentemente, os ideólogos do 
Kremlin julgam o livro da década de 

Â"Os Canhões de Agosto", de Bar-
a Tuchman, mais de acordo com 

~US princípios de seu regime do que a 
obra de Soízhenitsin. 

Quanto ao divórcio de Solzhe-
nitsin, alegam oficiosamente as auto-
ridades que o escritor só procu9»u 
obtê-lo para poder casar com uma 
moscovita, com o objetivo principal 
de residir permanentemente em Mos-
cou. (Em princípio a fim de impedir 
o crescimento desordenado das gran-
des cidades, quem não tiver nascido 
em Moscou ou Leningrado tem de pe-
dir autorização, freqüentemente nega-
da, para nelas se estabelecer). Além 
disso, os oficiais soviéticos dão a en-
tender que outro motivo para Solzhe-
nitsin se divorciar foi impedir o aces-
so de sua primeira mulher à metade 
da fortuna do escritor (1,5 milhão de 
dólares em bancos suíços, provenien-
tes de seus direitos autorais no estran-
geiro - as obras de Solzhenitsin não 
podem ser impressas na URSS). 

Um comentarista da agência sovié-
tica Novosti, Semyon Vladimirov, em 
artigo também publicado na semana 
passada no New York Times, pro-

ou rebater as afirmações de Solz-
ienitsin, que alegou estar tão mal de 

finanças que não tem casa e precisou 
vender seu carro. Conta Vladimirov, 
no entanto, que Solzhenitsin mora 
numa casa de dois andares, com gara-
gem e jardim, de sua propriedade. Fo-
tografias de Solzhenitsin nessa casa 
foram publicadas no "Paris Match" e 
no "Stern", o que, segundo Vladimi-
rov, irritou muito o escritor. Em Rya-
zan, Solzhenitsin tem uma segunda 
casa (um apartamento de dois quar-
tos cedidos pelo Estado), onde mora 
sua primeira mulher. Ha ainda uma 
terceira casa, um apartamento de 
quatro quartos na rua Gorky, a prin-
cipal de Moscou, da segunda mulher 
de Solzhenitsin. Quanto a carros, se-
gundo Vladimirov, Solzhenitsin teria 
três, um em nome da primeira mu-
lher, um em nome da sogra (ambos 
comprados pelo escritor) e um tercei-
ro no próprio nome de Solzhenitsin 
- que não o vendeu, diz Vladimirov: 
apenas foi trocado o número da cha-
pa. Se fosse realmente pobre, alega o 
comentarista da Novosti, Solzhenitsin 
não faria compras nas lojas de luxo 
de Moscou, que só vendem em moeda 
estrangeira, onde várias vezes diplo-
matas ocidentais já viram Solzhe-
nitsin comprando, por exemplo, cer-
veja dinamarquesa. 

Nesse nível de polêmica, não é de 
estranhar que as autoridades soviéti-
cas contestem o contestador usando 
um livro americano pelo simples fato 
de Barbara Tuchman elogiar o com-
portamento do exército russo... tza-
rista. De qualquer forma, é certo oue 
Solzhenitsin não faz. uso de seus 1,5 
milhões de dólares porque deseja ce-
dê-los em testamento a obras sociais. 
Também é certo que Vladimirov tem 
explicação para o fato de Solzhe-
nitsin preferir morar em casa de ami-
gos: o escritor aprecia intrometer-se 
na vida dos outros. 

O índio bom é o índio morto zxvutsrponmlihgfedcbaVUTSQPONMLJIHFEDCBA

A história da conquista do Oeste 

americano e a da cohquista do 
Oeste do Brasil apresentam muitas si-
tuações semelhantes. 

A versão norte-americana: 
"Quando as tropas as alcançaram, 

saíram e mostraram-se para que os 
soldados vissem que eram squaws 
(mulheres índias), e pediram mercê, 
mas os soldados feriram-nas. Vi uma 
squaws num banco, com a perna que-
brada por um obus; um soldado foi 
até ela com o sabre desembainhado; 
ela levantou um braço para se prote-
ger, quando ele golpeou, quebrando-
Ihe o braço; ela rolou e levantou o 
outro braço, que ele golpeou e que-
brou; depois, deixou-a sem matá-
la. . . Vi uma menina de uns cinco 
anos que se escondera na areia; dois 
soldados descobriram-na, tiraram seus 
revólveres e a mataram, arrastando-a 
depois pelo braço sobre a areia. Vi 
várias crianças de braço mortas com 
suas mães". (Massacre de índios chey-
ennes em Sand Creek, pelo Exército 
dos Estados Unidos, em 1864). 

A versão brasileira: 
"A índia foi a única que não cor-

reu O seu filho devia ter uns cinco 
anos e chorava, seguro pela mão da 
mulher. Acho que foi isso que enfure-
ceu Chico Luis. Deu um tiro no meni-
no e correu para pegar a mulher. Ela 
foi fortemente amarrada, de cabeça 
para baixo, numa árvore, no meio da 
roça dos índios. Chico Luis suspen-
deu a corda e o corpo ficou balançan-
do. Com o facão terso, abriu a índia 
em dois pedaços, auase de um golpe 
só. A aldeia parecia um açougue hu-
mano, com tanto sangue espalhado 
pelo chão. .. A expedição aos cintas-
largas durou quase 60 dias e foi orga-
nizada pelo seringalista Antonio Mas-
carenhas de Junqueira". (Confissão 
de Ataíde Pereira dos Santos, um dos 
participantes do massacre dos cintas-
largas, ocorrido em 1963, em Aripua-
na, Mato Grosso). 

Foi em 1868 que o general Sheri-
dan pronunciou a frase famosa. Ela 
não era original, já que vinha sendo 
pronunciada e posta em prática há 
três séculos pelos europeus e seus des-
cendentes em todo o território da 
América onde encontravam índios. O 
índio comanche se apresentou a She-
ridan e lhe disse: "Towasi, índio 
bom". E Sheridan lhe respondeu: "Os 
únicos índios bons que já vi estavam 
mortos". Durante um século esta pa-
receu ser uma frase corajosa, de inspi-
ração divina, completamente justifi-
cada. 

O Destino Manifesto, expressão 
criada para explicar que os europeus 
e seus descendentes tinham sido esco-
lhidos pelo destino para dominar to-
da a América, justificava tudo. Eram 
a raça dominante, portanto, estavam 
destinados por Deus a proteger os 

Em nome do progresso 
e da raça superior 
os colonizadores 

no Brasil e nos EUA 
conquistaram os índios 
da maneira mais fácil: 

o massacre. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ENT ERREM MEU CORA ÇÃ O 
N A C U R V A DO RI O Dee 
Br o w n (Mel hor ament os Cr $ 
26,00) 

0 Í NDI O NO DI REI T O CONS-
T I T U C I O N A L BRASI L EI RO 
José Quei rós Campos (Inédi t o) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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índios e responsabilizar-se por eles, 
juntamente com suas terras, florestas 
e riquezas minerais. E quando os 
índios demonstravam que queriam a 
paz, mas dispensavam qualquer tutela 
sobre si e sobre suas terras, o senti-
mento de proteção se transformava 
em ódio implacável, para "convencê-
los" a se submeter ao Destino Mani-
festo, contra o qual ninguém podia se 
insurgir. Assim, a fome de terras, a 
cobiça e a crueldade se transforma-
ram em atos sublimes e heróicos, tan-
to nos EUA como no México, no Bra-
sil, em toda a América. E foram lou-
vados pelos poetas e historiadores. 

O l ivro de Dee Brown 

Em três séculos o Homem Branco 
ocupou todo o Leste dos Estados 
Unidos. De passagem, exterminou 
600 mil índios. Em meados do século 
passado, começou a atravessar os pas-
sos dos montes Aleghanies rumo aos 
rios Mississipi e Missouri. 

De 1860 a 1890 ocuparam toda a 
extensa região que vai do Mississipi 
ao Pacífico e do Golfo do México ao 
Canadá. Sob as rodas de suas carroças 
ficaram os esqueletos de 5 milhões de 
búfalos, as cinzas das florestas e ape-
nas a lembrança da maioria dos 300 
mil orgulhosos índios das planícies. 
Foi uma rápida e incrível era de vio-
lência, cobiça, e audácia. Nesse curto 
período, a cultura e a civilização do 
índio americano foram destruídas. É 
dessa época que surgiram praticamen-
te todos os mitos do Oeste america-
no. 

Massacres entremeados de acordos 
de paz que nunca eram cumpridos pe-
los brancos, levaram ao quase exter-
mínio as numerosas tribos dos Sioux, 
cheyennes, apaches, comanches, ara-
pahos, navajos, kiowas e outras. 

Os índios mostraram sempre um 
sincero desejo de paz, mas o que os 
brancos queriam deles eram a'sujei-

ção e a perda de suas terras. Só lhes 
restava a alternativa da guerra, que sa-
biam extremamente desigual, contra 
o Exército dos EUA armado de ca-
nhões e rifles de repetição. Das derro-
tas extrairam a experiência que estra-
tegistas como Touro Sentado e Cava-
lo Doido transformaram no método 
de guerrilhas. Foi assim que as confe-
derações de sioux-cheyennes-coman-
ches-arapahos conseguiram vitórias 
importantes na década de 70, como a 
do rio Litlle Big Horn, onde morreu o 
cruel general Custer, e outras. 

Mas eles não podiam vencer. Ao 
findar o período, no Natal de 1890, 
um dos últimos grupos de Sioux que 
recusavam a se manter presos nas re-
servas foi quase dizimado a tiros de 
canhões e rifles, sem poupar nem 
crianças nem mulheres. Era a paz, afi-
naL Todo o território fora conquista-
do. Agora só havia índios bons. 

Como disse então o velho chefe 
Nuvem Vermelha: "Eles nos fizeram 
muitas promessas, mais do que posso 
lembrar, mas nunca as cumpriram, 
menos uma: prometeram tomar nossa 
terra e a tomai^m". 

O l ivro de Quei rós Campos 

No Brasil, onde extermínio seme-
lhante ocorreu, pois de presumíveis 2 
milhões em 15CK) os índios estão re-
duzidos hoje a menos de 70 mil, não 
há um trabalho como o de Dee 
Brown. As informações ainda se en-
contram espalhadas em arquivos e em 
obras como as de Darcy Ribeiro e ou-
tros antropólogos. Queirós Campos 
dá uma contribuição com seu Imo 
reunindo as leis que durante quatro 
séculos foram feitas pela coroa portu-
guesa epelo governo brasileiro tratan-
do de índios, suas propriedades e re-
lações com os civilizados. Das leis se 
infere o extermínio. E se verifica que 
o mesmo Destino Manifesto, cuja tra-
dução prática mais fiel é a frase do 
general Sheridan, estava presente 
também entre os portugueses e seus 
descendentes. Encobrindo o extermí-
nio da confederação dos tamoios e 
dos índios do Nordeste, no século 17, 
as expedições em busca de escravos 
no sul e na Amazônia no século 18, 
as guerras "justas" decretadas pela 
coroa portuguesa até o século 19 e os 
massacres encomendados pelos serin-
galistas e criadores de gado desde en-
tão até nossos dias, está sempre pre-
sente esta lógica irrespondível da raça 
"superior" ou, mais modernamente, 
da "força incontrolável do progres-
so . 

Também aqui os acordos de paz 
se sucediam às guerras, isto quando 
os índios eram vitoriosos, como na 
primeira etapa da guerra dos tamoios. 
Mas os acordos só valiam enquanto os 
índios eram mais fortes, enquanto se 

preparavam novas forças para reini-
ciar os ataques. Assim ficaram sempre 
no papel as disposições legais favorá-
veis aos índios, como os decretos de 
Pombal (1758), as leis de José Bom-
fácio (1823) e as leis aprovadas já na 
República (1910) sob inspiração de 
Rondon Couto de Magalhães e Horta 
Brfbosa e grande pressão da opinião 

"iblica das cidades (entre 1901 e 
910 formaram-se numerosas associa-

ções de defesa do índio). 

O balanço 

Cinqüenta anos depois, Darcy Ri-
beiro fez um balanço e constatou que 
a política de proteção ao índio, inau-
gurada em 1910, tinha fracassado: 
das 230 tribos existentes em 1900, 
com 200 mil índios, 87 tinham desa-
parecido e só restavam 70 mil índios, 
dados confirmados pelo Censo de 
1960. 

Queirós Campos, que foi presiden-
te da FUNAI de 1968 a 1970 con-
cluiu que a única experiência válida 
com relação ao índio fora a dos ir-
mãos Vilías Boas, no Parque do Xin-
gu, mas que beneficiava a um peque-
no número de índios: cerca de 1500. 
Decidiu e conseguiu que o governo 
aprovasse a formação de mais uma 
dezena de parques semelhantes. No 
entanto, com o rápido movimento de 
ocupação da Amazônia, intensificado 
após 1970, a maioria desses parques 
ficou apenas no papeL E dos que con-
seguiram se formar, como o de Ari-
puanã, vários já têm sido invadidos 
pelos criadores de gado e as empresas 
colonizadoras ou mineradoras. Mes-
mo o Parque do Xingu foi atravessa-
do de Leste a Oeste por uma estrada. 

Com a abertura das estradas, no-
vas aldeias foram encontradas. Na ro-
ta da Transamazônica os paracanãs e 
os suruis, entre outros, foram recen-
temente "pacificados". E os jornais já 
noticiaram que a gripe matou vários 
paracanãs. E que 20 suruis morreram 
em novembro de 1972 atacados de 
tuberculose. Agora será a vez da Peri-
me trai Norte,* a rodovia que circun-
dará toda a fronteira Norte do BrasiL 
Na sua rota se estima que vivem cerca 
de 20 mil índios, os últimos ainda re-
lativamente isolados. 

Se alguém se preocupar em saber 
sua opinião poderá ouvir dos índios 
do Brasil algo semelhante ao que dis-
se certa vez o índio norte-americano 
Najiyanupi (Cercado): 

Quando a pradaria está pegando 
fogo, vêem-se os animais cercados pe-
lo fogo; vê-se que eles correm e ten-
tam esconder-se para não se queima-
rem. Desse jeito e que estamos aqui". 

Tiago Santiago 

Os terreiros da contra-cultura 
É possível definir a Macumba co-

mo contra-cultura? 
O conceito de contra-cultura sur-

giu nos Estados Unidos na década de 
60 para definir aqueles tipos de ex-
pressão voltados para o combate e a 
crítica da cultura estabelecida, das 
formas de arte oficiais. 

Rapidamente aceita pelos teóricos 
das comunicações de massa, a nova 
definição acabou por difundir sérios 
equívocos. O maior deles é a suposi-
ção de que somente merecem a cono-
tação de contra aquelas linguagens 
culturais que realizam esta critica 
num único campo, ou seja, os pró-
»rios canais oficiais de comunicação. 

que, no mínimo, resulta numa peri-
gosa apologia de "canais competen-
tes" para a cultura e, no máximo, no 
sistemático "esquecimento" das for-
mas mais marginalizadas da cultura 
popular. 

Os sociólogos e professores uni-
versitários Marco Aurélio Luz e Geor-
ge Lapassade (o primeiro brasileiro, o 
outro francês) não caem neste erro. 
Para eles, o aspecto de verdadeira re-
sistência caracteriza algumas corren-
tes de nossos cultos negros, denomi-
nados imprecisamente de Macumba. 
Para chegarem a esta conclusão em-
preenderam um sério e demorado tra-
balho de pesquisa pelos principais 
centros e terreiros da Guanabara e Es-
tado do Rio (há, só neste estado, 
mais de 30.000 centros do chamado 
"baixp espiritismo"), registrando e 
estudando suas várias formas de orga-

Uma interpretação 
dos cultos negros 
afro-brasileiros: 

como resistência à 
opressão, e contra 

as tentativas de 
"educar" a macumba. 

O SEGREDO DA MA CU MBA 
Marco Aurél i o Luz e George La-
passade (Paz e Terra,  101 pági-
nas,  Cr $ 10,00) 

nização e as muitas diferenças que os 
caracterizam. 

Apontam, a partir deste estudo, 
dois ramos principais da Macumba 
(palavra derivada de mu cambo, casa 
de quilombos): a Umbanda e a Quim-
banda. A Umbanda representa a cor-
rente domesticada da macumba, a sua 
"linha branca", interessada em se es-
tabelecer enquanto instituição e, co-
mo tal, merecer o apoio e a conside-
ração oficiais. Organizam-se em cen-
tros onde a burocracia, horários e 
rígida hierarquia (na qual reservam-se 
aos negros os postos mais baixos) fi-
xam o velho quadro histórico da re-
pressão. Aos seus adeptos interessa 
um distanciamento total da outra 
corrente, a Quimbanda, a linha negra, 
"diabólica", ritual dos terreiros das 
favelas miseráveis. A divisão é, por-
tanto, mais que mera "questão inter-
na", mais que simples divergência 

teórica. Ela corresponde a um antago-
nismo social Assim, enquanto a orga-
nização umbandista possui uma ex-
pressão ideológica que fala da boa or-
dem, da submissão e do moralismo, 
ajustando-se perfeitamente a um mo-
delo de religião popular "típica" na-
cional, e bem comportada, a Quim-
banda cada vez mais se apresenta co-
mo uma autêntica contra-cultura, 
uma contra-linguagem simbólica, a-
través da qual os negros falam de to-
das as libertações. O caráter "selva-
gem" e "perigoso" da Quimbanda ad-
vém de sua própria natureza de ritual 
da desrepressão, de culto da liberda-
de, onde Exu e Pomba Gira são ex-

ortado. Estas características preocu-
pam não apenas aos opositores natu-

pressões do amor louco, de Eros li-
be 

' 3 ape 
rais dos cultos negros, como aos pró-
prios fiéis da umbanda. Prova isto al-
gumas publicações umbandistas, cita-
das no livro, que chegam a aconselhar 
seus adeptos a chamar a polícia no 
caso de 4 presenciarem bagunça nestes 
terreiros freqüentados por pessoas de 
todas as classes sociais . 

Porém, contraditoriamente, são as 
formas de repressão mais violentas 
que acabam por provocar a radicaliza-
ção, funcionando como uma espécie 
ae estímulo por oposição. É o que 
acontece com a Quimbanda. Acuada 
pelas religiões estabelecidas - ou as 
que almejam a este status - e pela 
ameaça de enfraquecimento de sua 
estrutura, isto é, a perda de suas ca-
racterísticas essenciais, a Quimbanda 

enfatizou essas mesmas característi-
cas, transformando-se num culto cada 
vez menos "turistizável" e -cada vez 
mais resistente ao perigo de se consti-
tuir em simples exotismo. São essas, 
como se sabe, as táticas de pressão 
para transformar os cultos negros em 
simples curiosidade, para, assim, re-
servar-lhes um lugar inofensivo no 
contexto social e estimular, entre 
seus adeptos, o adesismo e a subser-
viência. Nos terreiros, os cantos e as 
danças relembram os negros libertá-
rios dos Quilombos, os pretos-velhos 
que, nas senzalas, incutiam nos que 
ficavam o espírito de luta e resistên-
cia. Mas estes rituais expressam, tam-
bém, a consciência de seus adeptos de 
que a escravidão e a miséria permane-
cem. É este sentido que escapa aos 
teóricos dogmáticos que vêem em to-
das as religiões simples formas de en-
torpecimento, o "ópio do povo". 

Os autores de "O Segredo da Ma-
cumba" acreditam que algumas reli-

fogem a este quadro, (a Quim-
ida é uma delas) e propõe, a partir 

do conceito de contra-cultura, uma 
leitura verdadeiramente nova dos cul-
tos afro-brasileiros. A característica 
principal desta interpretação é a dis-
tância que a separa das intenções t ol-
clorizantes, preconceituosas e "líri-
cas" que sempre caracterizaram as in-
cursões de nossos sociólogos neste 
terreno. 

Abe! Silva tjcZVUTSRPONLJIHFEDCBA
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O anti - James Bond 
O padre-detetive 

de G. K. Chesterton 
não é como os 

agentes 
secretos de sua 

majestade: 
ele pensa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A SA BEDORI A DO PADRE 
BROWN G. K.  Chest er t on (Re-
cord,  206 páginas,  Cr $ 16,00) 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s histórias do pacato padre 
Brown não têm a ação desvaira-

da e o ambiente insólito das moder-
nas sagas tecnológicas; nem as tramas 
cujo objetivo é, pek> menos, o de evi-
tar literalmente o fim do mundo. 
Num cenário onde proliferam James 
Bonds, com suas proezas erótico-ho-
micidas, a figura desajeitada do padre 
Brown parece no mínimo simplória. 
O que o distingue porém de todos os 
agentes secretos mais recentes é o uso 
dia razão. 

Se compararmos o personagem de 
Chesterton não a meros tele-guiados 
como os que estão a serviço de sua 
majestade, mas ao lendário Sherlock 
Holmes, de Conan Doyle, ainda assim 
ele sairá tranqüilamente vencedor. 
Holmes, o preciso e genial observa-
dor, será sempre uma leitura agradá-
vel para dias chuvosos. O padre 
B;own, cujo raciocínio nada deve ao 
do detetive inglês, tem além disso a 
capacidade de transformar seus pe-
quenos casos em relatos de conse-
qüênc mais graves. 

OxutsrponljihfedaZVUTSRQPONMLJIFEDCBA l . ^ a j s G. K. Chesterton, escritor 
católico do início do século, tinha es-
sa característica: a de criar, sob uma 
mera trama novelesca, histórias cujas 
interpretações parecem inesgotáveis. 
Um exemplo é o seu famoso O Ho-
mem que Era Quinta-feira (The Man 
who was Thursday), .elato de uma ir-
risória comunidade anarquista que 
pretendia dominar o mundo, mas que 
seria na verdade a exposição simbóli-
ca de uma visão metafísica é religiosa 
do universo. 

Nos contos do padre Brown, 
Chesterton não vai tão longe: limita-
se a explorar ao máximo as possibili-
dades do suspense - que no caso sur-
ge menos dos fatos que do modo e-
nigmático como Brown consegue es-
clarecê-los - e a jogar com parado-
xos. Até aí nada de novo, pois sus-
pense e paradoxo são os elementos 
que definem o gênero policial. A ori-
ginalidade das histórias do padre 
Brown é que seus desfechos — que 
nos livros policiais costumam sepultar 
o interesse do leitor - permanecem 

A literatura vai 
mudar o mundo ? 

G. K.  Chest er t on 

quase sempre enigmáticos, e consti-
tuem temas de reflexão. Quase sem-
pre eles dão para um abismo: a mente 
humana. 

Jorge Luis Borges, cuja prosa ao 
mesmo tempo concisa e sugestiva 
lembra a de Chesterton, fez sobre es-
te uma observação precisa: a de que 
ele conseguira conjugar dois gêneros 
que Edgar Allan Poe sempre mantive-
ra distintos - o policial e o fantásti-
co. Mas Chesterton não escreve ape-
nas para contar uma história que se 
leia com interesse até o fim. Enquan-
to se segue o secreto raciocínio do 
padre Brown, convém parar em frases 
como essa (a respeito de um persona-
gem): "Como o fogo ou o mar, era 
simples demais para se confiar nele." 

Ou ainda nessa estranha afirmativa — 
"o que mais tememos é um labirinto 
sem nenhum centro." 

De qualquer forma, esses são con-
tos policiais que incrivelmente não 
pretendem apenas passar o tempo de 
um leitor indefeso, e, provavelmente, 
entediado. E que também não im-
põem a ele a vontade de se sentir 
imortal e invencível èm meio a explo-
sões atômicas e maquiavélicas chanta-
gens internacionais. Lidos com aten-
ção, esses contos podem desencadear 
um certo tipo de ação bastante sim-
ples e ao alcance de qualquer leitor: a 
ação cada vez mais rara de pensar um 
pouco na vida. 

Ronaldo Brito 

Uma das frases mais em voga en-
tre os escritores jovens brasilei-

ros, atualmente, é esta: "a literatura 
não vai mudar o mundo". Talvez não. 
Mas há felizes ocasiões em que ela é 
capaz de causar uma "reversão das 
expectativas". Uma dessas ocorreu a-
pós a publicação de Bom dia para os 
Defuntos, de Manoel Scorza, no Peru. 
O romance provocou tamanha como-
ção que seu personagem principal, o 
líder camponês Hector Chacon, tran-
cafiado durante onze anos num presí-
dio da selva amazônica, foi libertado 
pelo governo peruano. 

Mas o livro de Scorza, original-
mente publicado em Barcelona, Espa-
nha ( Editorial Planeta, 1970), aca-
bou sendo editado em Lima: E esse é 
o único caminho - a publicação -
através do qual a literatura pode, se 
não mudar, pelo menos ajudar na mu-
dança das coisas. Saídos originalmen-
te ae Barcelona, vários romances de-
ram a literatura latino-americana o 
prestígio do qual ela desfruta, agora. 
Cem Anos de Solidão, de Garcia Mar-
quez, e A Casa Verde, de Varga Llo-
sa, foram alguns deles. O livro de 
Scorza foi o ultimo dos "romances de 
Barcelona" a fazer sucesso. 

Bom dia para os Defuntos narra 
"a crônica exasperadamente real" se-
gundo o autor, da luta que, entre 
1950 e 1962, travaram humildes cam-
poneses de sua pátria contra ricos la-
tifundiários e uma empresa norte-
americana dedicada à exploração das 
jazidas minerais da região do altipla-
no - "luta epopéica que termina com 
o massacre do povo revoltado contra 
as injustiças, esbulhos e abusos dos 
poderosos". 

O "exasperadamente real" de 
Scorza pode afugentar, de saída, al-
guns leitores que se recusam a aceitar 
a literatura também como documen-
to da realidade. Não é este o caso. O 
autor não se limita a fazer a "crôni-
ca" dos acontecimentos, vai muito a-
lém no seu trabalho de criação, utili-
zando o tom mágico e a linguagem 
barroca que deram prestígio a outros 
ficcionistas do continente: Bom 
dia... tem pontos de contato com 
O Senhor Presidente, de Astúrias, 
mas os tem, igualmente, com Cem 
Ãnos de Solidão, de Garcia Marquez, 
e quase que funciona como uma sú-
mula de várias tendências da literatu-
ra atual no continente (é possível que 
apenas os vanguardistas brasileiros 
não estejam representados na soma 
de suas influências). 

Para Hamílcar de Garcia, respon-
sável pela excelente tradução desse li-
vro, "Manoel Scorza é um patriota 

BOM DI A PARA OS DEFUN-
TOS.  Manoel Scorza (Civi l ização 
B r a s i l e i r a ,  2 2 7 páginas,  
Cr $ 25, 00) 

banhado no sofrimento e no folclore 
do seu povo. Mas é também um hu-
manista que brande a poesia como 
uma arma afiada nas neves da sua cor-
dilheira. Os gringos que o digam". Os 
gringos, no caso, são os donos da Cer-
ro de Pasço Corporation, empresa tão 
real quanto a miséria dos camponeses 
peruanos, e que, em 1966, obteve um 
lucro líquido de US$ 31 milhões, 
US$ 5,32 por ação. 

Em torno da miséria e da opressão 
que cai sobre os índios peruanos 
( Vocês são o câncer que corrói o Pe-
ru", diz a eles um funcionário do Go-
verno de Lima, naturalmente da mi-
noria branca), Scorza tece o seu pai-
nel. 

Naturalmente que a literatura não 
vai mudar o mundo. Mas ela sempre 
profetiza tais mudanças. Os campone-
ses de Scorza terminam esmagados, 
mortos, massacrados, e a Cerro do 
Pasço Corporation triunfa em todas 
as frentes - da Bolsa de Nova Iorque 
ao seco e miserável altiplano andino. 
Isso não quer dizer nada. A realidade 
dos camponeses latino-americanos, 
todo esse incrível e absurdo jogo en-
tre exploradores e explorados, é c<£ 

Elexa demais. £ por isso que, ante -
rutalidade que sobressai do livro de 

Scorza e das obras de alguns escrito-
res da AL - Fuentes, Llosa, Carpen-
tier, Rulfo, Astúrias e outros o es-
tabelecido prefira promover a aparen-
temente digestiva magia, o delicado 
requinte, as possíveis pérolas da lite-
ratura que podem ser colhidas sem o 
menor perigo nos cronópios e famas 
de Cortázar, ou nos labirintos e no 
Aleph de Borges. Ninguém pode ne-
gar o fato de que Borges é um escri-
tor genial, e que Cortázar lhe segue os 
passos. Mas nem um nem outro, pelas 
características muito pessoais de suas 
obras, pode ser considerado represen-
tativo da literatura latino-americana. 
Um mundo sem conflitos que não os 
existenciais - o dos livros de Borges e 
Cortázar - serve, à revelia dos seus 
criadores, para que se promova ofi-
cialmente uma literatura que pouco 
tem a ver com nosso continente. O 
problema é <jue os índios do Peru e 
adjacências tem, através de escritores 
como Scorza, muita coisa a contar. 

Aguinaldo Sil>í; 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• INTRODUÇÃO À ANTROPO-
LOGIA, Ashley Montagu, Cultrix, 
Cr$ • 10,00 — análise dos fenômenos 
culturais'abrangendo linguagem, ar-
te, ciência, mitologia, religião, lai, 
família e a estrutura social. 
• A SABEDORIA DO PADRE 
BROWN, G.K. Chesterton, Distri-
buidora Record, Cr$ 16,00. 
• FUSÃO POR QUE NÃO? , Flá-
vio de Almeida Prado, José Olym-
pio, Cr$ 28,00 — avaliação da fusão 
de empresas e formação de conglo-
merados. 

• O DEPOIMENTO DO SS ALT-
MAN - BARBIE A EWALDO 
DANTAS FERREIRA, José Olym-
pio, Cr$ 15,00 — depoimento do 
criminoso nazista foragido na Bolí-
via a um jornalista brasileiro. 
• BOM DIA PARA OS DEFUN-
TOS, Manuel Scorza, Civilização 
Brasileira, Cr$ 25,00 - a luta dos 
camponeses peruanos contra os lati-
fundiários e as empresas norte-ame-
ricanas. 

• PATOLOGIA SOCIAL, Felipe 
A. de Miranda, Zahar, Cr$ 20,00 -
um estudo sobre a desorganização 
social brasileira. 
• UMA TEORIA DE POLÍTICA 
COMPARADA, Gabriel A. Almond 
e G. Bingham Powell Jr., Zahar, 
Cr$ 20,00. 
• OPÇÕES DE ESQUERDA, vá-
rios autores. Paz e Terra, Cr$ 25,00 

— conseqüência da revolta de maio 
na França em 68, a invasão da Che-
coslováquia e o Vietnã na esquerda. 

• A PSICANÁLISE DEPOIS DE 
FREUD, J.B. Pontalis, Vozes, Cr$ 
25,00 - crítica contra o processo 
de simplificação da psicanálise. 
• PEQUENOS BURGUESES, Car-
los Oliveira, Civilização Brasileira, 
Cr$ 20,00 — literatura portuguesa. 
• A CIDADE DAS FLORES, Au-
gusto Abelaira, Civilização Brasilei-
ra, Cr$ 30,00 — literatura portu-

• ANALISE DO MODELO BRA-
SILEIRO, Celso Furtado, Civiliza-
ção Brasileira, Cr$ 15,00. 

• ENTERREM MEU CORAÇÃO 
NA CURVA DO RIO, Dee Brown, 
Edições Melhoramentos, Cr$ 26,00 
— massacre dos índios açiericanos 
durante a conquista do oeste. 
• CULTURA DE MASSA E CUL-
TURA POPULAR, Ecléa Bosi, Vo-
zes, Cr$ 18,00 - análise da literatu-
ra das mulheres operárias. 
• HISTÓRIA E DESENVOLVI-
MENTO, Caio Prado Júnior, Brasi-
liense, Cr$ 12,00 - o Brasil e o 
mercado externo, as relações com o 
capitalismo monopolista. 
• HISTÓRIA DE CRONÓPIOS E 
FAMAS, Júlio Cortázar, Civilização 
Brasileira, Cr$ 16,00 - caricatura 
de uma realidade irracional. 
• NIXON x MCGOVERN: AS 

DUAS AMÉRICAS, Paulo Francis, 
Livraria Francisco Alves, Cr$ 25,00 
— crítica ao Establishment e as elei-
ções americanas. 
• UM CÃO UIVANDO PARA A 
LUA, Antônio Torres, Gernasa, 
Cr$ 12,00 — a vida de um intelec-
tual brasileiro e as pressões sociais. 
• A COMUNIDADE TERAPÊU-
TICA, Maxwell Jones, Vozes, Cr$ 
20,00 — utilização das forças sociais 
nos atuais métodos terapêuticos. 
• DA SUBSTITUIÇÃO DE IM-
PORTAÇÕES AO CAPITALISMO 
FINANCEIRO, Maria da Conceição 
Tavares, Zahar, Cr$ 20,00 - en-
saios sobre a economia brasileira. 
• ESTA É A VERPADEIRA 
HISTÓRIA DO PARAÍSO, Millôr 
Fernandes, Livraria Francisco Al-
ves. Cr$ 25,00. 
• FRENTES DE EXPANSÃO E 
ESTRUTURA AGRÃRIA, Otávio 
Guilherme Velho, Zahar, Cr$ 15,00 
— a penetração da Transamazônica. 
• 1942: A GUERRA NO CON-
TINENTE, Hélio Silva. Civilização 
Brasileira, Cr$ 45,00. 
• O NEGRO NO MUNDO DOS 
BRANCOS, Florestan Fernandes, 
Difusão Européia do Livro, Cr$ 
12,00 — a democracia racial brasi-
leira: um mito cômodo para os 
brancos e cruel para os negros. 
• O MODELO POLfTICO BRASI-
LEIRO, Fernando Henrique Cardo-
so, Difusão Européia do Livro, Cr$ 
15,00. 
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A verdade da repressão zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A função da polícia, definida pe-

las legislações dos vários Estados, é 
invariavelmente restrita á proteção e 
ao serviço dos cidadãos A realidade, 
entretanto, é que estes limites legais 
já não correspondem à realidade. Este 
fato vem despertando, em todo o 
mundo, a atenção de todos aqueles 
aue se interessam mais pelos aspectos 
numanos destas sociedades que com 
seu progresso econômico ou avanço 
tecnológico. 

No Brasil a preocupação com a 
atuação dos órgaõs que executam 
funções policiais é extremamente 
atual. Num ensaio para OPINIÃO, o 
professor Antonio Cândido, catedrá-
tico da Universidade de São Paulo, 
critico de artes, autor de uma obra 
vasta e respeitada discute aspectos da 
repressão policial partindo da análise 
do filmezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Inquérito Sobre um Cidadão 
Acima de Qualquer Suspeita. 

TQalzac, que percebeu tanta coisa, 
JLPpercebeu também qual era o pa-
pel que a polícia estava começando a 
desempenhar no mundo contemporâ-
neo. Fouché a tinha transformado 
nuiú instrumento preciso e onipoten-
te, necessário para manter a ditadura 
de Napoleão, — mas criando dentro 
da ditadura um mundo paralelo, que 
se torna fator determinante e não 
apenas elemento determinado. 

O romancista ia pelos dezesseis 
anos quando Napoleão caiu, e assim 
pôde ver como a polícia estruturada 
por fouché adquiriu, numa espécie 
de d^fevolvimento natural das fun-
çõe^^seu grande papel no mundo 
burguês e constitucional que então se 
abria: disfarçar o arbítrio da vontade 
dos dirigentes por meio da simulação 
da legalidade. 

A polícia de um soberano absolu-
to é ostensiva e brutal, porque o so-
berano não se preocupa em justificar 
demais os seus atos. A de um Estado 
constitucional tem de ser mais hermé-
tica e requintada. Por isso, vai-se mis-
turando organicamente ao resto da 
sociedade, atualizando o padrão que 
se poderia chamar de veneziano, isto 
é, o que estabelece uma rede sutil de 
espionagem e de delação irresponsá-
vel como alicerce do Estado. Para tal 
fim, criam-se vínculos íntimos e pro-
fundos, a polícia se disfarça e assume 
organização dupla, bifurcando-se nu-
ma parte visível, com seus símbolos e 
siglas, e uma parte secreta, com o seu 
exército de espiões e alcagüetes, que 
podem inclusive aparecer como exer-
cendo outra atividade. Este duplo 
funcionamento permite satisfazer 
também a um requisito inabalável da 
bu«uesia, dominante desde o tempo 
d^Kízac: a tarefa policial deve ser 
exlcutaaa implacavelmente, mas sem 
ferir demasiado a sua sensibilidade, 
ocultando-se, tanto quanto possível, 
os aspectos desagradaveis da investi-
gação e da repressão. 

Em conseqüência, a sociedade sus-
cita milhares de indivíduos de alma 
convenientemente deformada. Assim 
como os "comprachicos" dyO homem 

?ue ri, de Vitor Hugo, estropiavam 
isicamente as crianças, a fim de obte-

rem aleijões para divertimento dos 
outros, a sociedade puxa fora daque-
les indivíduos a sua brutalidade, a sua 
privação, a sua frustação, a sua tara, e 
os remete à função repressora. 

Antonio Candido 

Daí o interesse da literatura pela 
polícia, desde que Balz^c viu a solida-
riedade orgânica entre ela e a socieda-
de, o poder dos seus setores ocultos e 
o aproveitamento do marginal para 
fortalecimento da ordem. Nos seus li-
vros, há um momento onde o trans-
gressor não se distingue do repressor, 
mesmo porque antes pode ter sido 
transgressor, como é o caso de Vau-
trin, ao mesmo tempo o seu maior 
criminoso e o seu maior policial. 

Dostoievski percebeu uma coisa 
mais sutil: a função simbólica do poli-
cial como sucedâneo da consciência, 
a sociedade entrando na de cada um 
através da pressão ou do desvenda-
mento que ele efetua. Em Crime e 
castigo, o comissário Svidrigailof, no 
curso sinuoso da inquirição, vai-se 
tornando para Raskolnikof uma espé-
cie de desdobramento dele mesmo, 

Mas foi Kafka, n*0 processo, 
quem viu o aspecto por assim dizer 
essencial e ao mesmo tempo profun-
damente social. Viu a polícia como 
algo inseparável da justiça, e esta as-
sumindo cada vez mais aspecto de 
polícia. Viu que de maneira a função 
de reprimir (mostrada por Balzac co-
mo função normal da sociedade) 
adquire um sentido transcendente, ao 
ponto de acabar se tornando a sua 
própria finalidade. E quando isto 
ocorre, ela desvenda aspectos básicos 
do homem, repressor e reprimido. 

Para entrar em funcionamento, a 
polícia-justiça de Kafka não tem ne-
cessidade de motivos, mas apenas de 
estímulos. E uma vez funcionando, 
não pode mais parar, pois a sua finali-
dade é ela própria. Para tantos, não 
hesita em tirar qualquer homem do 
seu trilho, até liquidá-lo de todo, físi-
ca ou moralmente: pô-lo de qualquer 
modo à margem da ação ou da suspei-
ta de ação, ou da possibilidade vaga 
de ação que o Estado quer reprimir, 
sem se importar se pessoalmente ele 
está envolvido nela. Em face do pro-
gresso punitivo, que acaba tendo este 
alvo espúrio (simplesmente funcio-
nar, mesmo sem motivo), a materiali-
dade da culpa perde o sentido. 

A polícia aparece, então, como 
um agente que viola a personalidade, 
roubando ao homem os precários re-
cursos de equilíbrio de que usualmen-
te dispõe (pudor, controle emocional, 
lealdade, discrição), dissolvendo-os 
com perícia ou brutalidade profissio-
nais. Ela opera como poderosa força 
redutora e traz à superfície tudo que 
tínhamos conseguido reprimir peno-
samente, transformando o pudor em 
impudor, o controle em desmando, a 
lealdade em delação, a discrição em 
trágica bisbilhotice. 

Daí uma espécie de monstruosa 
verdade suscitada pela polícia; verda-
de oculta de um ser que ia penosa-
mente se apresentando como outro, 
que de fato era outro, na medida em 
que não era obrigado á recair nas suas 
profundidades abissais. Aliás, seria 
mais correto dizei que o outro é o 
suscitado pela polícia. O outro, com 
a sua verdade imposta ou desentra-
nhada pelo processo repressivo, ex-
traído, contra a vontade, dos porões 
onde tinha sido mais ou menos tran-
cada. 

Cr $ 2,00 por palavra.  Art igos não são 
contados.  Mande o seu anúncio de 
qualquer parte do Brasil,  acompanha-
do de um cheque visado,  ordem de 
pagamento ou vale postal para Edito-
ra Inúbia Ltda.  no valor correspon-
dente e será publicado.  Rua Abade 
Ramos,  78 (Rio).  Para usar "cartas 
para a redação sob o n. ° " adicionar 
Cr $ 3,00 ao total.  

CURSOS 

INGLÊS - CONVERSAÇÃO para 
adolescentes. Grupos pequenos, inte-
ressantes.  Manhã e tarde. 
Informações e inscrições às 3.as e 
5.8s, das 12 às 20 bs. Rua João Elias 
Saada, 61 — ap.42 (travessa da Rua 
Padre Carvalho, perto do Largo de Pi-
Phçjrps}, 
INGLÊS E JAPONÊS pelo diploma-
do, rápido, prático, estudos viagens, 
Kanji chinês. Sr. Emílio, tel.: 

246-5437 10 e 19 hs. 
FÍSICA, Qufmica, Matemática e Dis-
critiva. Aulas particulares. Tels. 
234-7354, 248-4501, Mário. wvutsrponmljigfedbaVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA

ARQUEOLOGIAvutsrponmlihgfedcbaUTSRQONMLJIHGEDCBA -  o c e n t r o de in-

fõrmação irá ministrar o IV Curso de 
Introdução à Arqueoloaia, no Parque 
Nacional da Serra dos órgãos, em Te-
resópolis, que inclui aulas práticas, 
teóricas, conferências e outras ativi-
dades. Informações na Praia de Bota-
fogo, 184 - prédio F-101 das 13 às 
18 horas. 

PESSOAIS 

PORCELANA ANTIGA - Coleção. 
Vendo medalhões, xfcâras, cristais. 
China, borrão - Fone: 222-5329 
QUADROS A ÓLEO, de pintores fa-
mosos. Vende-se e compra-se. R. So-
rocaba, 277. Facilito pag. até 20 me-
ses. 

De fato, a polícia tem necessidade 
de construir a verdade do outro para 
poder manipular o eu do seu pacien-
te. A sua torça consiste em opor o 
outro ao eu, até que este seja absor-
vido por aquele e, deste modo, esteja 
pronto para o que se espera dele: co-
laboração, submissão, omissão, silên-
cio. A polícia esculpe o outro pelo 
interrogatório, o vasculhamento do 
passado, a exposição da franqueza, a 
violência física e moral. No fim, se 
for preciso, poderá inclusive empre-
gar a seu serviço este outro, que é um 
novo eu, manipulado pela dosagem 
de um ingrediente da mais alta eficá-
cia: o medo, em todos os seus graus e 
modalidades. 

Um exemplo dessa redução degra-
dante é o comportamento do delega-
do* com o encanador no filme Inqué-
rito sobre um cidadão acima de qual-
quer suspeita, de Elio Petri. 

O delegado, que é também o cri-
minoso, resolve brincar com o desti-
no e provar o mecanismo auto-deter-
minante da polícia. Para isso, denun-
cia-se a um transeunte qualquer, iden-
tificando-se pela gravata azul celeSte 
que fora vista no matador e levando-o 
a ir à Polícia com outras gravatas 
iguais, que lhe dá, como indício e evi-
dentemente como baralhamento do 
indício. Chegado à delegacia, o enca-
nador se vê em face do assassino con-
fesso, mas agora no seu papel de dele-
gado. Este o interroga brutalmente e 
o coage física e moralmente para di-
zer quem era o assassino que se des-
vendara a ele na rua. Mas o pobre ho-
mem, completamente desorganizado 
pela contradição inexplicável, não 
tem coragem para tanto, e por isso 
vai ficando suspeito ele próprio, vai-
se caracterizando legalmente como 
possível criminoso, até desaparecer 
de nossas vistas nos corredores sujos. 
A força que o paralisa, e que nos pa-
ralisaria, vem de uma ambigüidade 
aparentemente misteriosa e eficaz, 
cuja natureza foi sugerida acima: o re-
pressor e o reprimido se identificam 
não apenas socialmente (o repressor 
sendo também o transgressor), mas 
ontologicamente (o outro é o eu). 

Tudo neste episódio é exemplar: a 
gratuidade com que se escolhe o cul-
pado, - um passante qualquer; a im-
posição de um comportamento, — ir 
a polícia com as gravatas no braço 
delatar um criminoso sem nome, que 
não interessa; o baralhamento da ver-
dade, quando constata que o homem 
que se denunciara como assassino é 
também o delegado; a transformação 
do inocente em suspeito e do suspei-
to em deliqüente, aceita pelo próprio 
inocente. 

O fulcro deste processo talvez seja 
aquele momento do interrogatório 
em que o delegado pergunta ao nobre 
diabo, já zonzo, qual a sua profissão. 
"Sou hidráulico", responde ele. O de-
legado esbraveja: "Qual hidráulico 
qual nada! Agora toda gente quer ser 
alguma cotsa bonita! O que você é é 
encanador, não é? En-ca-na-dor! Por 

que hi-dráu-li-co? í" E o desgraçado, 
já sem fôlego nem aprumo: "Sim, sou 
encanador" . (Cito de memória, 
porque não tenho o roteiro). 

Vê-se que o pobre homem, seguin-
do toda a sua categoria profissional, 
adotara uma designação de cunho 
técnico ("hidráulico", em italiano), 
que o afasta da velha designaçãò^arte-
sanal "encanador" (em italiano, 
"stagnaro") e, assim, lhe dá a ilusão 
de um nível aparentemente mais ele-
vado, ou pelos menos um cunho mais 
científico e atualizado. Mas o policial 
o reduz ao nível anterior, desmascara 
a sua auto-promoção, tira fora a sua 
verdade indesejada. E no fim é como 
se ele dissesse: "Sim, confesso, não 
sou um técnico de nome bonito, que 
evoca inocentemente alguma coisa de 
engenharia; sou mesmo um pobre dia-
bo, um encanador. Estou reduzido ao 
meu verdadeiro eu, libertado do ou-
tro". Mas na verdade, foi a polícia 
que lhe impôs o outro como eu. A 
polícia efetuou um desmantelamento 
da personalidade, penosamente cons-
truída, e trouxe de volta o que o ho-
mem tinha superado. Sinistra menta-
lidade redutora, que nos obriga a ser, 
ou voltar a ser, o que não queremos 
ser; e que mostra como tinha razão 
Alfred de Vigny, quando anotou no 
seu diário: "Não tenha medo da po-
breza, nem do exílio, nem da prisão, 
nem da morte. Mas tenha medo do 
medo". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O gênio de 
Leonard Barden 

Tal 

Anthony Saidy, em seu excelente 
livro "A Luta das Idéias no Xa-

drez", chama o estüo de jogo de 
Mikhail Tal, com sua ênfase em com-
plicações e sacrifícios especulativos, 
de "psicologia da mágica . Tal, cam-
peão mundial em 1960-61 acabou de 
vencer uma vez mais o campeonato 
russo para mostrar que seu poder 
criativo permanece intacto, apesar de 
uma doença crônica dos rins de que 
sofre há anos. 

Tal se especializa em fulminar a 
defesa Siciliana (tem a patente de sa-
crifícios do cavalo branco em 5 D e 
6R) e derrotar as defesas Francesa e 
Caro-Kann. A primeira partida desta 
semana foi uma das melhores que ele 
realizou no campeonato da URSS -
se Tal for seu adversário e você tiver 
negras, estatisticamente é mais seguro 
replicar a 1 P4R com 1 . . . P4R. 

Mikhail Tal - Leonid Shamkovitch 
Defesa Caro-Kann 
I P4R P3BD 2 P4D P4D 3 C3BD 

PxP 4 CxP C2D 5 C3BR C3BR 6 C3B 
Uma alternativa úí3 aos lances nor-
mais 6 C3C ou 6 CxC+. Tal recomen-
da 6 . . . C3C!,,a fim de limpar a dia-
gonal para o BD, como sendo a me-
lhor resposta das negras. 

6 . . . P3R 7 B3D P4B 8 D2R PxP 
9 CxP B4B 10 C3C B3D O segundo 
erro das negras (e talvez o erro fa-
tal!). O bispo fica menos exposto a 
ameaças táticas em 2R - ver nota se-
guinte. 

II B5CR P3TD Se 11 . . . 0 -0 12 
BxP+ RxB 13 D3D+ ganha um peão. 
12 0-0 D2B 13 R1C 0-0 14 C4R B4R 
15 P4BR!. Sacrifício para romper as 
defesas do rei negro. 

15 . . . BxPB 16 CxC+ CxC 17 
BxC PxB 18 D4C+ R1T 19 TR1B 
B4R 20 BxPTR! Mais forte que 20 
TxP T1CR. Se agora 20 . . . RxB 21 
T3D B5B 22 T3T+ B3T 23 D4T ga-
nhando. 

2 0 . . . P 4 B 21 D4TR R2C 22 
T3B TIR 23 P4C P5B 24 P5C R1B 
25 TxP! É bem provável que mesmo 
hoje em dia Tal continue a ser melho. 
que Fischer no que se refere ao puro 
cálculo de variantes táticas. O texto 
leva a um mate forçado. 

25 . . . BxT 26 D6T+ R2R 27 
D6B+ R1B 28 P6C B3T 29 T1BR! 
Abandonam Por que se 29 . . . T1D 
30 D8T+ R2R 31 TxP+ R3D 32 
D4D+ R3B 33 D5B mate. E agora o 
ponto alto da primeira rodada de 
Hastings; esta partida foi jogada no 
mesmo dia em que Jim Slater ofere 
ceu £ 5 000 ao inglês que se tornasse 
grandemestre. 

William Hartston (Inglaterra) -
Vladimir Tukmakov (União Soviéti-
ca) 

Siciliana, Ataque Fischer 
1 P4R P4BD 2 C3BR C3BD 3 

P4D PxP 4 CxP C3B 5 C3BD P3D 6 
B4BD P3R 7 B3R P3TD 8 D2R 
C4TD 9 B3D D2B 10 P4B P4CD 11 
W> B2C 12 P3TD B2R 13 TD1D 
J í t ó 14 R1T 0-0 15 B1B C5B 16 
T3B? Até este ponto as brancas 
montaram uma boa posição de ata-
que - mas agora 16 P3CD! é mais 
forte. Se depois 16 . . . CxPT (seria 
mais seguro C3C-2D-4BxB, mas as 
brancas ainda estariam melhores) 17 
BxC DxC 18 P5R! com forte ataque. 

16 . . . P3C 17 T3T P4R 18 C3B 
PxP 19 T1B D4B? 19 . . . C6R! de-
volve o peão mas deixa as negras me-
lhores, com seus bispos ativos. 

20 P4CD D3C 21 BxP C5C 22 
BxC! PxB Se 22 . . . TxB 23 C2D ga-
nha material. 

23 C2D P4TR 24 CxP TxC 25 
DxT C7B+ 26 TxC DxT 27 T3B 
DxPB 28 B6T P4D 29 D4D! Agora as 
negras estão perdidas. Hartston joga o 
final com precisão. 

29 . . . P3B 30 BxT PxP 31 T1B 
RxB 32 C5D BxC 33 DxB D7R 34 
D1D D7C 35 DIB! D7T 36 D6T+ 
R2B 37 D7T+ R1B 38 DxPC DxPT 
39 DxPR R2B 40 D7T+ R1B 41 
D8T+ Abandonam. 

Problema N.° 10 yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

11 mm Ä mm 
Aí . 

As brancas dão mate em dois lan-
ces, contra qualquer defesa (por Sam 
Loyd) 

Solução do N.° 9 

1 T4B (ameaça 2 D4D). Se 
1 . . . RxT 2 D6B, ou se CxT 2 P4D, 
ou se C3B 2 T4fc, ou se B4D 2 DxB 
(8C), ou se B3D2 D5C. 
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Mulheres de uma tribo de índios bo-
roros, de Mato Grosso, fotografadas 
por Cláudia Andujar. Cláudia traba-
lha para várias revistas brasileiras e in- i^gg^.. 
ternacionais e tem alguns dos melho-
res trabalhos sobre índios brasileiros ... m 
já publicados. É autora de um notável 
port-folio sobre índios da Amazônia , > 
publicado na edição da revistazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Rea/i- * 
dade que ganhou o último Prêmio Es-
so de jornalismo; tem um ensaio so-
bre os Carajás da ilha de Bananal re-
produzido na revista Life-, e várias fo-
tografias ou port-folios publicados ou 
adquiridos por revistas e museus 
(Look, Time, Esquire, Modem Photo-
graphy, Museu de Arte Moderna de 
Nova Iorque e outros). 

"Por que eu me interesso por 
índios? ", Cláudia pergunta e respon-
de: "Porque eu vejo um grupo de pes-
soas que estão morrendo". As quatro 
fotos desta página são de uma tribo 
"pacificada" pelo antigo SPÍ - Servi-
ço de Proteção aos índios. Cláudia 
diz que os escolheu porque eles pos-
suíam uma cultura material e social 
bastante complexa. Seu processo de 
"aculturação" foi um desastre, cujos 
resultados podem ser advinhados nos 
rostos e olhares trágicos das mulheres 
das quatro fotos do ensaio desta pági-
na. Cláudia atualmente está fotogra-
fando índios na região por onde vai 
passar a nova "transamazônica", a 
Rodovia Perimetral Norte, que acom-
panhará a fronteira brasileira .com as 
Guianas, o Surinam, a Colômbia e o 
Peru — e que atravessa o reduto onde 
vivepi perto de 30.000 dos últimos 
50 mil índios brasileiros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* sronlihedcaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA

M 

21, leia 
'O índio bom é o índio 

morto", uma resenha do 
livro "Enterrem Meu Coração 
na Curva do Rip", que narra 

o extermínio dos índios 
americanos e do livro 

inédito do penúltimo chefe 
da FUNAI - Fundação 

Nacional do índio -f 
o jornalista Queiroz Campos. 

. -yvutsronmjihfecaZVSMJHCB - » 4> zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MU LH ERES BOROROS: UM ENSAI O DE CLAU DI A ANDUJAR.  zxvutsrponmlihgfedcbaVUTSQPONMLJIHFEDCBA

Nossos índios 
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enviado especial 

A guerra poderá durar ainda 5 anos,  10 anos,  20 anos,  ou mais 
Hanói,  Haiphong e outras cidades podem ser destruídas,  
o povo vietnamita não se deixará intimidar.  
Não há nada mais precioso que a independência e a liberdade.  
Depois da vitória,  nosso povo reconstruirá o país 
para melhor,  mais forte e mais belo/ 'yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA HO CHI MINH 
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OPINIÃO DOS LEITC ?ES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Opressores mas interessantes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para mim, as.cartas das feministas 
publicadas em OPINIÃO, na semana 
de 22 a 29 de janeiro de 1973, foram 
esclarecedoras em muitos pontos. 

"A contradição permite uma com-
preensão maior das coisas", diz Rita 
Moreira, com o que concordo inteira-
mente. 

Em termos de Brasil, o que não 
falta é contradição ( . . . ) . No merca-
do de trabalho, os homens em seus 
tronos de cargos de chefia aprovei-
tam-se para explorar a mulher em 
dois pontos: profissional e sexual. 
Embora este detalhe não esteja in-
cluído em nenhum contrato de traba-
lhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA honesto, quando acontece a in-
vestida sexual, os homens continuam 
impunes. 

Raramente, no Brasil, uma mulher 
consegue um cargo de chefia por mé-
ritos próprios. ( . . . ) Se a mulher é 
bonita, só pode ser modelo, atriz, re-
cepcionista ou coisa parecida. Só por-
que alguém inventou um preconceito 
"mulher bonita é burra*, a maioria 
dos homens concordou prontamente, 
como se estivesse diante da verdade. 
( . . . ) 

Se uma mulher, além de bonita, 
também é inteligente, coitada! Tudo 
fica ainda mais difícil. Nas empresas 
ou indústrias, "os chefes" são, quase 
sempre, homens. E qualquer mulher 
precisa saber se defender. ( ) 

Sou jornalista e - por azar ou sor-
te, não sei - nasci bonita. Em seis 
anos de carreira, sofri toda espécie de 
chantagens e humilhações por parte 
de homens que não conseguiam - ou 
não queriam - enxergar minhas qua-
lidades intelectuais. Diante dos fatos, 
não me limitei a chorar ou aceitar 
com passividade as condições absur-
das que eram propostas. Lutei, até 
mesmo fisicamente, para defender 
meus direitos. Não posso afirmar que 
venci a parada, apesar de ter deixado 
meu oponente aoatido, exausto, es-
pantado e com crises de bronquite as-
mática. Mas tive coragem para brigar. 

Hoje sei que a luta de uma mulher 
no trabalho deve ser dura, constante, 
objetiva. Mostrando muito trabalho e 
eficiência. Não se pode sair por aí, 
dando pauladas em todos os carecas 
irreverentes que abusam do poder 
profissional. 

Assim, também, as feministas não 
deviam odiar os homens, cuipando-os 
pela opressão em que vivem. Cada 
mulher precisa, primeiro, se "autoli-
bertar". E isto significa ler, viver, es-
colher, amar e aprender cada vez mais 
para vencer num mundo competitivo, 
onde geralmente os homens são mal-
intencionados em relação às compa-
nheiras de trabalho. ( . . . ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jornalista,  bonita 
e feminista: "Não 
se pode sair por aí 
dando pauladas em 

todos os carecas 
irreverentes que 

abusam de seu poder" 

A mulher livre 

A mulher que compreende, desde 
a infância, a necessidade de lutar so-
zinha pela independência econômica xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

Í
'á está a um passo da libertação. ( . . . ) 
I preciso se preparar para a vida com 

seriedade masculina, isto é, aprender 
rapidamente, tomándo e dando, im-
pondo suas próprias condições. 

Isto não significa renúncia ao 
amor ou ao casamento. Uma mulher 
pode aprender muito com os homens. 
Afinal, apesar de opressores, eles tam-
bém são interessantes. 

Uma mulher livre em sua vida afe-
tiva, independente economicamente, 
não pode ser considerada comple-
mento do homem - mesmo que te-
nha se casado. Sua vida correra para-
lela à dele, no emprego ou em casa. E 
se, por acaso, estiver infeliz, terá 
meios de reformular a própria vida, 
desfazendo compromissos conjugais, 
transferindo-se de um emprego a ou-
tro, abrindo de novo seu proprio ca-
minho. 

Todos têm sua escolha. Eu escolhi 
ser feminista para ser mulher. 

Célia Burjato 
jornalista 
São Paulo - SP 

Riu do 

sr. Millôr 
Mesmo antes de parar completa-

mente de ler Veja, já há muito havia 
parado de ler as páginas do sr. Millôr 
Fernandes ( . . . ) Apesar disto não 
pude deixar de ver a tal charge sobre 
as mulheres brasileiras e ri. Ri do sr. 
Millôr Fernandes e de seu anacronis-
mo. E, na época, senti imensamente 
não ter meios de expor o que pensa-
va, o que Rita Moreira, em OPINIÃO 
12, faz com tanta precisão. ( . . . ) 

Qualquer movimento, como o da 
emancipação da mulher, não é movi-

Há de certo poucas glórias (? ) tão 
fugazes quanto a de ser primeiro co-
locado num concurso vestibular. Uma 
bem montada máquina publicitária 
transforma prontamente o aluno na-
quele "pobre ator, que gesticula no 
palco durante uma hora ou duas, e 
depois não se ouve mais", do qual fa-
lava Macbeth. ( . . . ) 

No número 12 (22-29.1.73) de 
seu ( . . . ) jornal, sob o título Seleção 
Duvidosa, encontramos uma entrevis-
ta ( . . . ) concedida a um repórter de 
OPINIÃO pelo primeiro colocado nos 
vestibulares de Belo Horizonte. Nela 
se demonstram as lamentáveis falta 
de informação e apatia confessa 
("não me importo com quem esteja 
governando o país") do t4vitorioso 
candidato". Um leitor desavisado cer-
tamente teria pena da faculdade de 

Cláudio Fernando,  1? 
colocado no vestibular 
da área Biomédica do 
Grande Rio,  fala dos 

primeiros lugares.  

Belo Horizonte, com tal pascácio co-
mo primeiro aluno. "Que pensarão os 
outros? ", matutaria o leitor. 

Sob o nosso ponto de vista, a 
questão não é tão simplória assim. Se-
ri por vontade própria que um aluno 
fica indiferente às mais importantes 
notícias brasileiras e mundiais, deco-
rando, em "compensação" a data da 
assinatura do Pacto de Varsóvia? Ou 
terá sido ele forçado a assumir essa 
atitude por imposição da estrutura do 
vestibular atual, que, digam o que dis-
serem seus organizadores, continua a 

Q pobre ator de Macbeth 

mento que conheça fronteiras, e é 
simplesmente ridículo dizer-se que al-
guém é manipulado por alguém quan-
do o que se reivindica é justiça social. 

Apesar de, como é constatado em 
diversos artigos deste mesmo OPI-
NIÃO, os EUA serem um país que 
está dominando e massacrando em 
todas as linhas, isto não invalida, ao 
contrário valoriza, os movimentos 
"anti-stablishment", dos quais o das 
feministas é um <)ps ma*s significati-
vos e com maiores possibilidades de 
repercutir favoravelmente no mundo 
inteiro, fazendo com que diversas ou-
tras classes oprimidas, e até povos, se 
identifiquem e se conscientizem da 
opressão a que estão sujeitos. 

Enfim, creio que qualquer movi-
mento que proteste contra a situação 
atual das coisas e a apatia generaliza-
da é muito necessário, até mesmo, 
imprescindível, e deve ser endossado. 

Mara Ribeiro 
São Paulo - SP 

Ridículos 
histéricos 

Excelente e de uma atualidade ne-
cessária os problemas levantados por 
Norma e Rita, no n.° 12 de OPI-
NIÃO, seção dos leitores. ( . . . ) Nu-
ma fase de contradições entre liberda-
des vislumbradas/procuradas e pre-
conceitos terrivelmente condiciona-
dores de nosso comportamento, seria 
ingênuo alguém declarar como satis-
fatório nosso relacionamento inter e 
entre sexos, dando exclusividade à lu-
ta contra a exploração do homem pe-
lo homem esquecendo a da mulher 
pelo homem, anterior àquela. Lem-
bramos que os melhores revolucioná-
rios são aqueles que já promoveram 
sua revolução individual. Por isso co-
legas de sexo, sem essa de tentar ridi-
cularizar as mulheres que participam 
da luta pela libertação feminina, para 
que o tempo não nos mostre ridí-
culos histéricos, apavorados com a 
"insubmissão" feminina. ( . . . ) O so-
cialismo "apenas" nos acena com 
uma justa distribuição das riquezas 
que produzimos. Falta algo: a trans-
cendência de uma individualidade 
realizada afetiva, intelectual e sexual-
mente, rica de possibilidades e livre 
de preconceitos e condicionamentos. 

Sílvio José Macedo 
São Paulo - SP 

exigir toneladas do que nós chama-
mos de "decoreba, vomiteba, esque-
cereba? " 

( . . . ) Não' podemos deixar de 
pensar que um assunto de tal impor-
tância, que monopolizou a atenção 
do público e que envolveu pelo me-
nos 300 mil indivíduos, entre alunos, 
mães, pais, irmãos, e até mesmo ga-
tos, está a merecer um estudo mais 
completo do que uma ferrenha críti-
ca a uma pobre pessoa que, afinal de 
contas, não passa, pelos padrões 
atuais, da personificação do "perfeito 
primeiro colocado", figura aprovada 

pelos professores da Universidade, 
colegas e especialmente os donos de 
cursinho." 

Cláudio Fernando L. Maior 
Rio de Janeiro - GB 

Aumentos de 70% 
na faculdade 
Quem pagava 155/mês 

passa a 260/mês.  E 
520 de matrícula.  

Só mesmo uma entidade montada 
sobre os esdrúxulos alicerces do siste-
ma, só mesmo uma entidade acober-
tada pela perniciosa "política das cos-
tas quentes", só mesmo uma entidade 
que encontra um estado de coisas co-
nivente e propício à prática de arbi-
trariedades poderia, sem quaisquer 
riscos de punição, levar às últimas 
conseqüências o hediondo exercício 
do esbulho e da exploração. A entida-
de? Conjunto Universitário Cândido 
Mendes. A exploração? Aumento da 
anuidade em - pasmem! - setenta 
por cento (70%). O aluno que no ano 
passado já pagava com sacrifício Cr$ 
155,00 por mês, pagará este ano a 
módica importância de Cr$ 260,00 
por mês. A matrícula não passará de 
míseros Cr$ 520,00. Isso quando o 
governo alardeia que sua grande meta 
para 73 é o aumento do custo de vida 
em apenas 12%. 

Tudo é conseqüência de uma es-
tratégia cínica e sórdida possivelmen-
te engendrada pelo cérebro do nosso 
"querido diretor", prof. Cândido 
Mendes, o filho do conde. O esquema 
funciona da seguinte forma: 

O Conjunto Universitário Cândido 
Mendes compõe-se das faculdades de 
Ipanema e Praça XV. No primeiro 
ano só Ipanema possui curso noturno 
(Economia), a da Praça XV só o pos-

suirá a partir do 2.° ano. Acontece 
então o vestibular. Ora, quem opta 
pelo curso noturno é normalmente 
aquele que possui as maiores dificul-
dades financeiras. É o cara que traba-
lha o^.dia todo e estuda à noite na 
penosa maratona da busca de status. 
O cara enfrenta mil dificuldades, mal 
equilibra o orçamento e vive fazendo 
a magia dos números parcos. A alter-
nativa que lhe resta e pois Ipanema. 
Ele então assina o requerimento de 
inscrição para o vestibular onde se lê: 
"É -expressamente vedada a transfe-
rência de Ipanema para o Centro". O 
candidato estranha tais termos mas 
inscreve-se, faz as provas, passa e es-
tuda todo o ano. Só então, quando 
da matrícula para o 2.° ano, desven-
dará o grande mistério da transferên-
cia proibida. A faculdade da 
XV aumenta para Cr$ 200,00; a 
Ipanema para Cr$ 260,00. E ele não 
pode se transferir. 

As explicações para o aumento 
são o próprio aumento. Ninguém diz 
nada a ninguém. O filho do conde se 
omite. O coordenador-geral, prof. 
Sèigio, mantém o seu característico 
sorriso de Baú da Felicidade. O secre-
tário ( . . . ) e fica tudo por isso mes-
mo. Sob tanto silêncio e indiferença 
paira uma genial dedução: quem estu-
da em Ipanema tem poder aquisitivo. 
Mesmo que more em Bonsucesso ^ ^ 
ganhe Cr$ 800,00 por mês. fl^ 

Antônio Mendes Teixeira 
Rio de Janeiro - GB 

Algo mais do que 
a simples estupidez 
"Ao intelectual cabe 
não encabrestar sua 
arte à pol í t i ca . . . " 

Há muito venho acompanhando, 
na seção de cartas deste jornal, a po-
lêmica' surgida sobre o escritor Jorge 
Amado, agora desdobrada em vida, 
obra e opiniões políticas do grande 
escritor brasileiro. Sinceramente, re-
sisti ao máximo entrar na briga, mas 
foi mais forte que eu a tentação. Em-
bora considerando que, apesar de fru-
tífera, a discussão foge de seus rumos 
iniciais, que foram considerações de 
um leitor sobre a fragüidade da críti-
ca literária no Brasil, os "eternos me-
dalhões" e a sua própria opinião críti-
ca sobre Jorge Amado, depois de ler a 
carta do sr. Paulo Matias, de SP. no 
OPINIÃO de n.° 11, achei que já ha-
via gente passando dos limites. "J. 
Amado é um intelectual desonesto, 
que só trouxe danos ao nosso desen-
volvimento cultural e político". A 
obtusidade de certas pessoas chega a 
ser chocante. Jorge Amado, exploran-
do a corrente regionalista dos idos de 
30, com um domínio da palavra, uma 
capacidade de criação de frases plenas 
de ritmo, força, melodia anormal-
mente grande, com uma fluência ex-
traordinária, foi um dos intelectuais 
que mais perto do povo chegou. Foi 
quem contou, narrou, para o Brasil e 
para o mundo seus (do povo) proble-
mas íntimos, a dura vida diária, a ex-
ploração, a miséria, tudo aquilo que 
muita gente hoje sabe, conhece sem 
ter saído das cidades, do seu aparta-
mento, levando uma vida digamos ra-

zoavelmente distante daquüo que 
muitas vezes combatia Jorge Amado, 
que, pela sua pujança literária, toca, 
atinge, penetra e por isto mesmo foi, 
consciente ou não, um semeador de 
consciências, foi quem, como escri-
tor, mais contribuiu para colocar o 
nosso povo, os nossos jovens, os nos-
sos estudantes conscientes dos pro-
blemas nacionais, conscientes^ do dra-
ma do povo brasüeiro e que, às vezes, 
era do próprio leitor: E o fez mesmo 
que, em determinados momentos, is-
to lhe custasse o sacrifício da forma, 
do estilo que é, convenhamos, a alma 
do escritor. Na trilogia Os Subterrà-A 
neos da Liberdade isto fica claro: uml 
estilo simples, objetivo, direto sem se-
quer laivos de rebuscamento; um con-
teúdo da mesma maneira transpare-
cente, claro, transbordando pelas pá-
ginas, até excessivamente idealista e 
esquemático, fora da realidade, do 
real E isto, o sacrifício da imagina-
ção, da expressão, que são a própria 
razão de ser do escritor, não nos reve-
la uma abnegação quase sem limites? 
Dizer que Jorge Amado "só trouxe 
danos ao nosso desenvolvimento cul-
tural e político" é uma afirmação 
própria de jovens rebeldes: um secta-
rismo cego que os leva a atirar a his-
tória do nosso povo, suas lutas e so-
frimentos à lata de lixo. Uma negação 

contínua na página 22 

Outras opiniões de 
leitores nas páginas 22 e 23 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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Os amantes 
de Canoas 
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A tragédia do racismo 
em Porto Alegre.  

Por Aguinaldo Silva.  xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA
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lguns jornais do Rio deram or-
dens aos seus redatores para que 

relatassem o caso com discrição. Os 
cronistas de Porto Alegre falaram de-
le como uma trágica história de amor. 
Desde os tempos de Shakespeare, os 
cronistas sentem uma mórbida atra-
ção pelos amores trágicos. Mas, ao 
contrário dos Amantes de Verona, os 
amantes de Canoas (cidade próxima 
de Porto Alegre), Jorge Maia Vieira 
Barros (negro, 25 anos) e Lilian Ben 
David (17 anos, de ascendência judai-
ca), não tiveram de enfrentar a sem-
pre reconciliável briga entre famílias, 
mas um inimigo bem mais poderoso, 
o racismo. E dessa vez - como esta-
mos acostumados a ver sempre que 
na história um dos personagens é ju-
deu - não foi Lilian a rejeitada, mas, 
sim, o rapaz, cuja "pele morena" -
palavras de um cronista gaúcho — en-
chia de ódio o pai da moça, o coro-
nel-médico reformado da Aeronáuti-
ca^ lias Ben David. 

Quando Jo Maia chegou há um 
ano atrás a Porto Alegre, ao se anun-
ciar como professor de violão, usou 

argumento que lhe garantiu, de 
ida, vários alunos: era primo do 

compositor Tim Maia. Entre os que 
compareceram às primeiras aulas esta-
va uma garota loura, Lilian, pela qual 
o músico imediatamente se apaixo-
nou. 

Mas Lilian, ao iniciar o namoro 
com Jo, não alimentava ilusões. Co-
nhecia o próprio pai, sabia que ele 
odiava os negros, e tinha certeza de 
que não permitiria o casamento entre 
os dois. Por isso, propôs a Jo uma 
solução: ela ficaria gravida. Jo e Li-
lian tinham 25 e 17 anos. Quando ela 
engravidou, os dois foram ao coronel 
e relataram a situação. 

Mas o dr. Ben David ameaçou o 
rapaz com a polícia, expulsou-o de 

Wim 
^ a í < 

sua casa e, dias depois, aproveitando 
sua especialidade médica - era gine-
cologista - praticou um aborto na 
própria filha, mandando-a, depois, 
para longe de Canoas. 

Antes de partir, no entanto, Lilian 
Ben David, utilizando um velho re-
curso de todos os amantes persegui-
dos — uma amiga solidária - conse-
guiu enviar ao namorado uma plaque-
ta de bronze^ na qual inscrevera, a ca-
nivete; uma única frase:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mataram nos-
so filho. Desesperado, o rapaz suspen-
deu as aulas de violão, despediu os 
alunos, foi numa loja de armas e com-
prou, por Cr$ 300,00 um Taurus ca-
libre 38. 

Na quarta-feira, 31, bem cedo, Jo 
Maia estava diante do prédio onde o 
dr. Elias Ben David fizera o aborto. 
Quando o médico chegou e encostou 
na calçada seu VoDcs azul-pavão, foi 
imediatamente abordado pelo rapaz. 
Este entrou no carro, os dois discuti-
ram, e de repente foram detonados 
dois tiros. O coronel Ben David saiu 
do Volks cambaleando, e caiu alguns 
metros adiante. Jo, calmamente, 
abriu a porta do carro, deu a volta 
pelo outro lado, aproximou-se do 
dico e lhe deu mais dois tiros. Lu 
Carlos Santos, porteiro do prédio o 
de o dr. Ben David tinha consultório, 
viu como tudo terminou: 

- O moreno deu os dois tiros, de-
pois olhou durante alguns segundos 
para o próprio peito. Levantou o re-
vólver, encostou no ponto para onde 
olhava, e deu outro tiro. Caiu morto, 
em cima do cadáver do dr. Elias, que 
também morria. 

Para citar, mais uma vez, um cro-
nista gaúcho, o "trágico acontecimen-
to abalou a opinião pública de Ca-
noas e de Porto Alegre, pois o dr. Ben 
era uma figura bastante conceituada 
na sociedade local". Quanto ao moti-
vo do crime, nenhum comentário. 
Talvez para torná-lo menos evidente, 
dos cronistas locais, o mais requinta-
do, disse que se tratava de um rapaz 
de cútis morena." 

Educação & drogas 
Para os conselheiros 
do MEC,  contra as 
drogas só educação 

Depois de uma primeira reunião 
em setembro do ano passado, 

em que quase nada ficou definido, o 
Conselho de Prevenção Antitóxico 
reuniu-se novamente na semana pas-
sada em Brasília. A prolongada pausa, 
entre os dois encontros dos partici-
pantes, pode significar tanto uma in-
definição de rumos como aprofunda-
dos estudos para melhor enfrentar 
o problema. Tendo o último debate 
sido a portas fechadas, o que se sabe 
é o que normalmente transpira de 
acontecimentos que envolvem mais 
de uma pessoa. 

O Conselho é formado por pes-
soas de diversas áreas de atividades 
para haver representatividade das ca-
madas média e alta da população bra-
sileira. Assim participam, entre ou-
tros: dois padres, um protestante, um 
ex-senador do MDB, uma mãe de fa-
mília, uma deputada da ARENA da 
Guanabara, dois publicitários, um ge-
neral, um médico, um delegado de 
polícia. Embora convidado, ainda 
não compareceu às reuniões o cantor 
Roberto Carlos, que participaria do 
Conselho pela influência possivelmen-
te exercida sobre uma parte da juven-
tude. 

O primeiro problema para uma 
campanha desse tipo é que çla não 
sabe bem o que deve enfrentar. Não 
se tem idéia de quantos viciados há 
no país nem qual a abordagem que 
teria maior impacto para recuperá-los 
sem despertar novos aderentes. Dos 
depoimentos, cartas, denúncias, que 
chegam ao MEC, pode-se concluir 
que o problema existe principalmente 
entre duas faixas da população. Os vi-
ciados pobres são daaos ao uso da 
maconha, enquanto os ricos podem 
escolher entre cocaína, heroina ou 

produtos mais modernos e sofistica-
dos como o LSD. 

O número de viciados é difícil de 
calcular, mesmo por amostragem. Nu-
ma escola do Plano Piloto de Brasília, 
por exemplo, numa classe de 40 alu-
nos, 12 eram viciados. Mas casos as-
sim não são fáceis de serem descober-
tos e não se sabe se isso acontece em 
muitas escolas do mesmo padrão, 
com a mesma porcentagem. Nesse 
mesmo caso, o problema dos viciados 
foi encaminhado através dos pais e 
aos colegas deles foram dadas explica-
ções sobre o mal que tóxicos provo-
cam. A mesma abordagem educativa 
está sendo usada na Escola Paulista 
de Medicina, em São Paulo. Ali, a 
partir dos últimos meses de 72, foram 
iniciadas experiências em que instru-
tores demonstram aos alunos os efei-
tos das drogas através da inoculação 
em cobaias. Entre os que assistem às 
experiências, são formados novos ins-
trutores para repetir as demonstra-
ções para outros estudantes. Tudo 
indica que o Conselho adotará o en-
foque educativo no combate às dro-
gas baseado nessas experiências de 
São Paulo e na má impressão que cau-
saram entre os conselheiros e o pró-
prio ministro Passarinho as campa-
nhas publicitárias utilizadas nos Esta-
dos unidos para enfrentar o proble-
ma. Uma delas mostra Cristo crucifi-
cado numa ampola com a legenda: 
"A crucificação moderna". Tentati-
vas de tradução da publicidade ameri-
cana para o Brasil (como uma agência 
que apresentou um cartaz onde um 
túmulo preto em fundo branco amea-
çava: "Essa é a paz dos viciados") fo-
ram consideradas aterrorizantes e 
contraproducentes. Aliás, o ministro 
da Educação começou a desconfiar 
dos efeitos de campanhas publicitá-
rias, depois da publicação de uma his-
torinhà do Henfil mostrando uma 
criancinha curiosa de experimentar a 
maconha que a televisão tanto com-
batia. Esse caso mostra um fato atual-
mente quase esquecido: como uma 
imprensa crítica às vezes pode ser 
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A Assembléia dos Bispos 
212 bispos discutem 
em São Paulo se os 
direitos da pessoa 

humana no Brasil estão 
sendo salvaguardados.  

Na semana passada, os bispos bra-
sileiros estavam excitados. Na 

sexta-feira, o papa nomeou mais dois 
novos cardeais para o Brasil - dom 
Avelar Brandão Vilela, atual arcebis-
po de Salvador e primaz do Brasil, e 
dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo 
de São Paulo. A medida, considerada 
como um apoio do papa à linha pas-
toral da Igreja brasileira, ocorreu no 
momento em que 212 bispos de todo 
o país e 50 padres e leigos se prepara-
vam para a Assembléia-Ceral de 10 
dias, que começa esta semana em São 
Paulo. Realizada ordinariamente de 
dois em dois anos (a última foi em 
Belo Horizonte, em fevereiro de 
1971), a Assembléia-Geral é o órgão 
deliberativo e que traça as linhas dire-
tivas da ação pastoral 

Da pauta de 13 itens da Assem-

bléia, dois são apontados pela própria 
presidência da Conferência Nacional 
dos Bispos como os de importância e 
destinados a ter repercussão na vida 
da Igreja do Brasil: Teologia e Vida 
Particular e Declaração Universal dos 
Direitos do Homem. O primeiro tema 
retoma os debates em torno da unida-
de e pluralismo dentro da Igreja. Es-
ses debates atingiram na quinta-feira 
um tom violento. Gustavo Corção, 
pensador católico de Unha mais con-
servadora afirmou em artigo que "é a 
própria Hierarquia que instila o vene-
no . . . são os Bispos, com algumas 
santas exceções que estão comandan-
do a destruição da autoridade, a de-
mocratização, a pulverização da Igre-
ja". A refutação a essas críticas veio 
imediatamente através do arcebispo 
do Rio de Janeiro, dom Eugênio Sal-
les, apoiado por membros da CNBB. 
Citando diretamente Corção, o car-
deal Salles exortou seus fiéis a não 
seguir orientação, em matéria religio-
sa, "de pessoas que fazem causa co-
mum com aqueles que procuram des-
truir a Igreja". Dentro desse ambiente 
é de se esperar que as discussões da 
Assembléia tragam à tona diversas po-

sições que se chocam hoje dentro do 
episcopado, quando for estudada a 
relação da Diocese com o contexto 
sócio-cultural de sua área, ou a atitu-
de que deve assumir cada bispo dioce-
sano com relação aos problemas pas-
torais das dioceses vizinhas. 

O estudo da Declaração Universal 
dos Direitos da Pessoa Humana foi in-
cluído no ternário não apenas para 
marcar a presença da Igreja nas come-
morações do 25? aniversario da Carta 
da ONU, em dezembro próximo. A 
presença na Assembléia do bispo es-
panhol dom Ramon Cascante Torela, 
vice-presidente da Comissão Pontifí-
cia de Justiça e Paz, é mais do que 
uma indicaçao de que as discussões 
não se restringirão apenas ao progra-
ma comemorativo. Além de encami-
nharem sugestões para um possível 
aperfeiçoamento da Declaração de 48 
e de analisarem o valor cristão dos 
Direitos Humanos, os bispos procura-
rão ver até que ponto esses direitos 
estão sendo respeitados no Brasil e 
qual poderá ser a contribuição da 
Igreja para salvaguardá-los. 

(Genilson Cezar) 

O bispo dos oprimidos 
Não podemos continuar 

admit indo o 
etnocídio dos índios" 

Desde que lançou sua carta pasto-
ral Uma Igreja da Amazônia em 

Conflito com o Latifúndio e a Margi-
nalização Social, em fins de 71, 
dom Pedro Casaldáliga transformou-se 
num dos bispos mais discutidos da 
Igreja do BrasiL Espanhol, 44 anos, 
pequeno e extremamente magro, 
dom Pedro Casaldáliga dirige a Prela-
zia de São Felix do Araguaia, que 
atende as cidades de São Felix (2 mil 
habitantes) e Santa Teresinha (mil ha-
bitantes, no norte de Mato Grosso). 

Na sua carta pastoral, o bispo fa-
zia uma denúncia direta e explícita 
de casos de injustiças que se pratica-
vam na região do Araguaia contra os 
posseiros, peões de fazendas e contra 
os indígenas. OPINIÃO publica um 
depoimento de dom Pedro Casaldáli-
ga sobre essas questões: 

"A Igreja, antes, como agora, 
umas vezes se encarnou na realidade 
humana, outras vezes delas de evadiu. 
Ela é responsável na história tanto 
por prodigiosas revoluções como por 

épo-
ca, sobretudo a partir do Concílio 
impiedosas omissões. Ém nossa 

Vaticano II e das recentes encíclicas 
dos últimos papas, o diálogo da Igreja 
com o mundo e as contestações de 
dentro e de fora nos vêm forçando a 
voltarmos para o realismo da encarna-
ção e a superar a triste dicotomia do 
corpo para um lado e da alma para o 
outro. 

Infelizmente, existem os que não 
pensam como nós. Mas penso que 
existirão cada vez menos. Em todo 
caso, sem renunciar às minhas convic-
ções e aos meus compromissos com o 
Evangelho e com o povo, tentarei res-
peitar outros critérios e atitudes, den-
tro daquele pluralismo que salvaguar-
da a unidade fundamental da Igreja." 

A questão das terras 

"Na defesa dos "posseiros" da 
Amazônia a Igreja tem a palavra e o 
exemplo do seu Senhor, o Cristo. Ele 
nos deu, como mandamento supre-
mo, o de amar aos nossos irmãos con-
cretos, ou seja os irmãos que existem. 
Que tem fome, sede, que estão nus, 
ou sem abrigo. Ou sem direitos. Ou 
sem terras. É amar, arriscar, se for 
preciso, até a própria vida. Essa é -
disse o Cristo - a prova máxima do 
amor. 

Mato Grosso foi, até agora, aquela 
terra de ninguém na qual se refugia-
vam os já expulsos de suas terras an-
teriores. Acuados pelos latifúndios do 
norte, nordeste, e centro-oeste. Os 
incentivos da SUDAM trouxeram pa-
ra aquela área do Mato Grosso gran-
des empresas que receberam, ou de 
graça ou muito vantajosamente, ter-

ras devolutas - essas terras de nin-
guém que os posseiros já ocupavam. 
O conflito era fataL E, como sempre, 
o mais fraco saiu perdendo. Mas é 
bom sublinhar que o conflito se dá 
em toda a área da SUDAM e vai se 
dar, cada vez mais, praticamente em 
toda a Amazônia LegaL A imprensa 
tem noticiado incidentes de todo o 
tipo, em vários locais. Bispos e prela-
dos da região têm-se manifestado e 
estão tentando alertar a opinião pú-
blica e as autoridades sobre o proble-
ma. Evidentemente que, cada um, a 
seu modo. O que não podemos é dei-
xar aquele povo abandonado." 

O direito dos índios 

"Dentro da minha prelazia, está a 
metade do Parque Nacional do Xin-
gu, estão todos os índios Carajá da 
Ilha do Bananal e limítrofes, duas al-
deias dos índios Xavante e os Tapira-
pé. O Parque do Xingu, com proble-
mas de terra e de deportação provo-
cada pela estrada BR-080, está entre-
gue aos irmãos Vilas-Boas. A Ilha de 
Bananal e as duas aldeias Xavante es-
tão nas mãos da FUNAI. A aldeia Ta-

Í
iirapé está nas maravilhosas mãos das 
rmazinhas de Jesus. Os méritos e de-

feitos da FUNAI são suficientemente 
conhecidos. Eu mesmo tenho me pro-
nunciado sobre eles. E são ainda mais 
conhecidos, os deméritos do SPI. Co-
mo resultado, os Carajá - e se insisto 
em tratá-los no singular é porque as 
línguas indígenas não usam o plural 
- infelizmente, foram aculturados 
agressivamente e hoje estão numa 
triste condição. Marginalizados em 
parte, viciados em outra parte, trans-
formados cm objetos de turismo, já 
praticamente sem personalidade étni-
ca. Já não são mais a nação Carajá. 

Ninguém pode impedir o contato 
das populações indígenas com outras 

populações. A história caminha. Mes-
mo reconhecendo, em termos teóri-
cos, a soberania absoluta desses povos 
primitivos, em termos práticos temos 
que aceitar, com os próprios antropó-
logos e etnológos, o inevitável encon-
tro das várias culturas. O importante 
é que, de fato, se reconheça a igualda-
de humana do índio, com todos os 
direitos daí decorrentes e a priorida-
de das nações indígenas frente às na-
ções latino-americanas que as envol-
vem. Urgente, indispensável, é que 
evitemos a assimilarão do índio. Uma 
coisa é assimilar o índio, outra é acul-
turá-lo progressivamente, respeitando 
seus princípios básicos de cultura. 

Nem por motivos de evangelização, 
nem por motivos do chamado desen-
volvimento e integração nacionais po-
de alguém, honestamente, desintegrar 
o índio. Um povo cuja terra não é 
respeitada deixa de ser reconhecido 
como um povo. Todos os desapaixo-
nados estão concordes em afirmar 
gue existiu e existe o etnocídio dos 
índios, pelo menos toda a destruição 
dos caracteres básicos de um povo e, 
por extensão, seu próprio desapareci-
mento físico. Numa etapa posterior, 
não podemos continuar admitindo a 
persistência desse etnocídio. 

Está certo que, por mentalidade 
errada em certas épocas históricas, 
por falta de preparação teológico-so-
ciológico-antropologico de certos 
missionários e, às vezes, simplesmente 
por falta de senso comum, também a 
igreja foi culpada, e ainda o é, dessa 
desintegração dos povos primitivos. 
Felizmente, talvez um pouco tarde é 
verdade, todos nós estamos mais 
conscientes do problema e nos senti-
mos mais responsáveis por ele." 

A exploração dos peões 

44Tenho conhecimento também de 
fatos de escravidão branca na região 
do Araguaia, entre os peões das fa-
zendas latifundiárias. A Polícia Fede-
ral de lá dispõe de volumosas denún-
cias feitas por todo mundo. Por jor-
nalistas, pelos próprios policiais, pe-
los peões que conseguem fuçir das fa-
zendas, por eu mesmo, através de do-
cumentos até agora não rebatidos e 
alguns publicados na minha carta pas-
toral Uma Igreja da Amazônia em 
Conflito com o Latifúndio e a Margi-
nalização Social. Há o caso de um 
peão fugido que denunciou a desola-
dora situação dele e de seus compa-
nheiros na fazenda Jaú, dentro da mi-
nha prelazia. Doentes de Malária, lar-
gados, sem receber pagamento há me-
ses c sem poder sair de lá pois não 
têm qualquer condução. Alguns pou-
cos fugiram t chegaram tão debilita-
dos que morreram em São Felix. Na 
minha carta pastoral, editada cm li-
vro, apresentei muitos exemplos de 
escravidão, com nomes, empresas e 
datas concretas." 

M 
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Os reitores realistas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Querem o ensino pago 
antes do ministro.  
Por Sérgio Moreira.  xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA
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e o ministro Jarbas Passarinho 
conseguiu evitar provisoriamen-

te o desenvolvimento de uma crise no 
meio estudantil, adiando para o pró-
ximo ano a implantação do ensino 
pago nas escolas superiores oficiais, 
os reitores das Universidades brasilei-
ras demonstraram que estão muito 
mais preocupados em adotar medidas 
que cubram a falta de verbas em suas 
escolas do que nas conseqüências po-
líticas que essas medidas possam ter. 

Reunidos na semana passada em 
Porto Alegre, os reitores das Universi-
dades oficiais e particulares reconhe-
ceram indiretamente a crise financei-
ra por que passa o ensino superior e 
foram até mais longe que os planos 
do ministro da Educação, ao defini-
rem que "todos os universitários, e 
não apenas os que têm recursos, de-
vem pagar o custo ou parte do custo 
do ensino." 

nível do aluno que foi considerado 
não carente". Por outro lado, consi-
derando que todos os alunos não têm 
o mesmo nível de renda, seria um 
pouco difícil definir qual o aluno 
considerado não carente a que se re-
ferem os reitores. 

E os compromissos? 

Ao que tudo indica, faltaram aos 
reitores reunidos em Porto Alegre, 
não apenas as estatísticas oficiais, 
mas, também, conhecimentos maio-
res dos compromissos internacionais 
assumidos pelo governo federal sobre 
o assunto. Em seu relatório sobre o 
acordo MEC-USAID, divulgado pelo 
MEG em 1969, a equipe brasileira 
lembra às autoridades educacionais 
que "a instauração progressiva da gra-
tuidade do ensino médio e do ensino 
superior figura no art. 13 do Pacto 
Internacional relativo aos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, que 
faz parte do Pacto Internacional dos 
Direitos do Homem, assinado na As-
sembléia-Geral da ONU, em 16 de de-
zembro de 1966". A equipe brasileira 
lembra ainda que o Pacto foi aprova-
do por 66 votos, contra dois e 38 abs-
tenções, sendo que o Brasil assinou 
sem nenhuma restrição. 

As conclusões 

Para os reitores, a conhecida taxa 
de anuidade deverá ser substituída 
por taxas de matrícula em disciplinas, 
uma vez que está sendo adotado nas 
escolas o regime de créditos, que pos-
sibilita a escolha das disciplinas em 
que o aluno deseja matricular-se em 
cada período letivo. 

Dessa forma, deverão ser defini-
dos primeiramente os critérios de fi-
xação do pagamento por disciplina, 
de modo que a Universidade possa 
atender às peculiaridades do seu alu-
no, estabelecendo um piso e um teto 
da quantia a ser cobrada. A receita 
das taxas seria incorporada ao orça-
mento da Universidade e aplicada me-
diante plano submetido à homologa-
ção do Ministério da Educação. 

Um relatório final# sera encami-
nhado ao ministro Jarbas Passarinho, 

onde os reitores sugerem também a 
implantação do crédito educativo, 
que poderá ser feito através da cria-
d o de um banco ou Carteira de crédi-
to junto ao sistema bancário ou credi-
tício do país. 

Através do crédito educativo, se-
ria financiado o custo do ensino aos 
alunos que tivessem condições finan-
ceiras para saldar o seu déoito com a 
Universidade. O aluno teria uma con-
ta aberta na ocasião de sua primeira 
matrícula, onde figurariam o número 
do CPF e o número de registro do 
aluno na Universidade. 

No ato da matrícula, o estudante 
apresentaria à Universidade o com-
provante do banco, de débito na sua 
conta da quantia correspondente ao 
custo das disciplinas constantes de 
seu currículo. A Universidade, apre-
sentando os comprovantes de paga-
mento dos alunos ao banco, retira-
ria a receita proveniente da matrí-
cula. O aluno teria com o banco um 
contrato de financiamento, sujeito à 
correção monetária, e um prazo de-
terminado, após a sua graduação, pa-
ra saldar o debito. 

O outro lado 

Embora não ouvidos oficialmente 
sobre o problema, os universitários já 
começaram a se manifestar contra 
qualquer plano que signifique cobran-
ça de taxas pelas Universidades ofi-
ciais. Em pesquisa realizada pelos Di-
retórios Acadêmicos da Universidade 
de São Paulo, 95% dos alunos se colo-
caram contra a implantação do ensi-
no pago. 

Da mesma forma, os alunos das 
Faculdades de Medicina e Engenharia 
da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro já distribuíram notas oficiais, 
onde anunciam a criação de grupos 
de estudos para analisar o problema e 
organizar a campanha contra o paga-
mento das anuidades, que, durante as 
férias, passaram repentinamente de 
Cr$ 28,00 para Cr$ 150,00. 

Apesar de se identificarem plena-
mente com a orientação do MEC, os 
reitores das Universidades brasileiras 
não tiveram a mesma habilidade polí-
tica do ministro Jarbas Passarinho e, 
certamente, enfrentarão uma série de 
dificuldades em março, quando co-
meça o ano letivo. 

Acusam o interventor 
Clóvis Bandeira Brasil 

de corrupção.  

Nos quase quatro anos que o in-
terventor Clóvis Bandeira Brasil 

está na prefeitura de Santos, todas 
suas atitudes foram justificadas, por 
ele mesmo, como tendo a aprovação 

• aço isto ou aquilo 
me e em nome da revolução. Não me 
interesso por partidos, nada faço por 
eles, não quero saber de sua existên-
cia. Quem manda na casa é o patrão. 
Eu sou o patrão de Santos. 

Esta foi uma de suas últimas inter-
venções, numa conversa com dirigen-
tes de sociedade de bairros, quase no 
final do ano passado. Os jornais cos-
tumam publicar tudo que fala, sem 
maiores restrições. Até mesmo o en-
caminhamento dos processos e dos 
requerimentos de informações sobre 
suas atividades. Nessa tarefa estão en-
volvidos todos os 19 vereadores da 
Câmara Municipal; incluindo seu pre-
sidente, o vereador arenista Fernando 
Oliva, portador de uma representação 
contra o interventor, entregue ao mi-
nistro Alfredo Buzaid, há quatro me-
ses e até agora não contestada. É con-
siderado um homem de coragem, jun-
tamente com os outros vereadores: os 
do MDB para cumprir o dever de 
oposição e os da ARENA que colabo-
ram sutilmente com seu silêncio e 
omissão. Juntos, deram número a di-
versos requerimentos solicitando a 
presença do interventor no plenário 
da Câmara, primeiro publicamente e 
depois com a promessa do sigilo, para 
que depusesse sobre casos e coisas na 
area do executivo, envolvendo pes-
soas de sua família, principalmente 
seu filho, o secretário de Turismo, Al-
cides França Brasil. As convocações 
dirigidas a ele perderam até o núme-
ro. A última delas é para esclareci-
mentos sobre o 2.° Festival de Esco-
las de Samba, que não se realizou e 
não se sabe o que foi feito do dinhei-
ro destinado ao programà. 

Os vereadores e alguns juristas que 
assessoram a Câmara entendem que o 
interventor é um funcionário público 
graduado como o prefeito e sujeito às 

A Operacao Tira-da-Cama 

Retrato do caos 

Mais que uma simples definição 
de princípios, a posição assumida em 
conjunto pelos reitores mostra os 
problemas que encontra a Universida-
de brasileira, estrangulada por uma 
grave crise financeira, e que está le-
vando seus dirigentes a tomar deci-
sões graves para obter de quaisquer 
fontes os recursos necessários. 

Os reitores chegam a negar a vali-
dade da isenção de pagamento aos es-
tudantes carentes de recursos, derru-
bando, dessa forma, o argumento usa-
do até hoje pelo governo federal para 
justificar a implantação do ensino pa-
go. Segundo eles, "é injusto isentar 
do pagamento do ensino os estudan-
tes carentes de recursos. A carência é 
transitória, uma vez que se está pre-
parando o estudante para o exercício 
de uma atividade de nível superior, 
que lhe permitirá auferir, futuramen-
te, uma renda do mesmo nível do alu-
no que foi considerado não carente". 

Em muitas profissões, contudo, o 
mercado de trabalho está saturado e 
dificilmente o recém-formado pode-
ria "auferir uma renda do mesmo 

A idéia é simples: se os ladrões 
roubam durante a noite, eles 

precisam dormir durante o dia. A so-
lução para a polícia, então, é ir bus-
cá-los pela manhã, quando estão dor-
mindo depois de uma dura noite de 
furtos e roubos. O plano recebeu o 
nome de Operação Tira-da-Cama e 
vem sendo executado em São Paulo. 
Teoricamente, a Operação Tira-da-Ca-
ma teria o problema de que a polícia 
precisaria ae mandatos judiciais para 
invadir as casas. Na prática, esse deta-
lhe foi esquecido como uma sutileza 
jurídica dispensável. 

Quem primeiro organizou uma 
Operação Tira-da-Cama foi o delega-
do José Wilson Richetti. Ele havia as-
sumido a direção da Divisão de Cri-
mes Contra o Patriomônio - a antiga 
Delegacia de Roubos - de São Paulo 
e estava enfrentando problemas com 
os ladrões e com seus investigadores. 

Existem dois métodos de investi-
gação empregados pela polícia brasi-
leira: o método do polígrafo e o mé-
todo do "j>aulÍ£rafo". O método do 
polígrafo e o método científico, onde 
as investigações partem da vítima e 
dos vestígios deixados no local do cri-
me para chegar ao criminoso. 

O método do "paulígrafo", me-
nos sutil - para dizer o mínimo -
parte do criminoso para chegar a ves-
tidos que levem à identificação da 
vitima. É empregado normalmente 
pelos policiais que investigam crimes 
contra o patrimônio. Eles primeiro 
prendem o ladrão paia depois desco-
brir o que e a quem ele roubou. Para 
o funcionamento do método do 
"paulígrafo", é muito importante o 
trabalho do informante - também 
conhecido comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cachorrinho, dedo-
duro, cagtieta, ganso ou agente reser-
vado. 

José Wilson Richetti nunca gostou 

Os policiais descobriram 
que nas favelas moram 

trabalhadores.  E pobres: 
debaixo de um cobertor 

encontraram um gato 
comendo um rato junto às 

pernas de uma criança.  

de informantes. Sua primeira medida, 
uando assumiu a direção da Divisão 
e Crimes Contra o Patrimônio, foi 

proibir a entrada dos gansos. Em re-
presália pela perda de seus cachorri-
nhos, os investigadores simplesmente 
deixaram de prender os ladrões. 

Para que a "produção" - a esta-
tística de ladrões presos e crimes so-
lucionados - de sua divisão não caís-
se, o delegado José Wilson Richetti 
resolveu ir, ele mesmo, prender os la-
drões. Realizada no início do ano 
passado, a primeira Operação Tira-da-
-Cama foi um fracasso total. O pró-
prio delegado José Wilson Richetti 
chefiou as mais de 20 viaturas da po-
lícia - com os investigadores arma-
dos de pistolas 45, fuzis e metralha-
doras - que cercaram favelas da zona 
sul da cidade. 

A operação durou cerca de cinco 
horas - das seis às onze da manhã -
os carros rodaram centenas de quilô-
metros, mas nenhum tiro foi dispara-
do e nenhum marginal preso. 

Foram feitas exatamente duas pri-
sões: a de um rapaz de 16 anos, cujo 
irmão estava sendo procurado pela 
polícia em Santos, que estava dor-
mindo na favela da Vila Prudente e a 
de um homem que tinha um revólver 
calibre 22, na favela do fittpco Quen-

te, no Aeroporto. Nenhum dos dois 
tinha passagens anteriores pela polí-
cia. 

Em compensação, os policiais des-
cobriram que nem só bandidos mo-
ram nas favelas. Foi encontrada mui-
ta gente dormindo. Mas não eram de-
socupados, todos eles provaram que 
trabalhavam em fábricas durante a 
noite. 

Na favela de Vila Prudente, um 
delegado encontrou uma criança de 
alguns meses dormindo sob um co-
bertor. Suspeitando que, debaixo do 
cobertor, pudesse haver maconha es-
condida, ele levantou a coberta. En-
controu um gato comendo um rato 
junto às pernas da criança. 

O delegado José Wilson Richetti 
desistiu da idéia da Operação Tira-da-
-Cama. Vários meses depois, em outu-
bro de 1972, porém, o próprio secre-
tário da Segurança Pública de São 
Paulo, general Sérvulo da Mota Lima, 
quis fazer uma nova Operação Tira-
-da-Cama. 

Aproveitando a experiência do de-
legado Richetti, o general Sérvulo da 
Mota Lima cercou bairros da cidade 
de Guarulhos, um dos municípios 
que fazem parte da Grande São Pau-
lo. Desta vez ele levou duas ambulân-
cias, para atender os possíveis feridos 
em um tiroteio e socorrer os doentes 
encontrados nas favelas. 

Foram presas 200 pessoas. A polí-
cia não divulgou quantas foram liber-
tadas da "triagem * nem quantas per-
maneceram presas. 

Na favela Rolando Garros, as am-
bulâncias recolheram dois doentes: 
um com hepatite, outro com menin-
gite. Depois o general Sérvulo da Mo-
ta Lima disse que iria pedir ao Servi-
ço de Assistência Social do governo 

ue prestasse mais ajuda aos fa vela-
os. (Carlos Santana)' 

Censura 
ao telefone 
do DOPS 
T ia Lenita é como a jornalista He-

lena Miranda de Figueiredo é co-
nhecida em São Paulo, principalmen-
te pelas crianças que íeem o suple-
mento infantil do jornal Folha de São 
Paulo, Folhinha, do qual ela é edito-
ra. Agora Tia Lenita está responden-
do a processo por crime contra a se-
gurança nacional na l . a Auditoria Mi-
litar de São Paulo. E acusada de rece-
ber informações sobre planos sigilo-
sos do Departamento de Ordem Polí-
tica e Social (DOPS), para combate à 
subversão, de um informante que se-
ria o investigador Messias Airton Sca-
tena, do próprio DOPS. 

Telefones censurados 

A denúncia foi feita na semana 
passada oelo procurador da Justiça 
Militar, Oscar do Prado Queirós. Ele 
explica que há muito o DOPS descon-
fiava que alguém de dentro do órgão 
policial transmitisse, para os subversi-
vos, planos e esquemas sigilosos de 
combate à subversão. Para descobrir 
o que se suspeitava, diz ele, foram ini-
ciadas investigações cuidadosas e cen-
sura aos telefones, que teriam levado 
à identificação de Messias como o in-
formante de Tia Lenita. 

Messias alegou que, como manti-
nha um romance com Tia Lenita, tele-
fonava para justificar ausências de ca-
sa. O procurador alega que Messias sa-
bia das ligações de Tia Lenita com 
um tal Michel, considerado subversi-
vo. 

mesmas normas que ele. São interven-
tores investidos nas funções de prefei-
tos e por isso devem obedecer e cum-
prir os direitos e obrigações dos pre-
feitos, nada mais. Ele não se conside-
ra prefeito e toda a sua administração 
compromete e desgasta o sistema. 
Quando há alguns meses surgiram ru-
mores de que sua substituição estaria 
iminente ele imediatamente fez che-
gar nos jornais que não sairá, que é 
homem de confiança do presidente 
Medici e que permanecerá no caigo 
enquanto o presidente Medici quiser. 
Sabe-Se que o governo poderia adotar 
duas atitudes, no caso: a) o interven-
tor duraria até a posse do novo presi-
dente da República, dia 15 de março 
de 1974, quando seria nomeado ou-
tro; b) seria substituído dia 14 de 
abril, quando terminaria o mandato 
do sr. Esmeraldo Tarquinio, eleito 
prefeito e depois cassado. 

A primeira carga contra o inter-
ventor Clóvis Bandeira Brasil, ex-co-
mandante da 1 l . a Região Militar, par-
tiu do deputado federal, Silvio Fer-
nandes Lopes, ex-prefeito de Santos, 
eleito pela ARENA, que em matéria 
paga na Tribuna de Santos denuncia-
va que haviam sido realizadas obras 
(com material, mão-de-obra e máqui-
nas da prefeitura) nas residências do 
interventor, do seu filho e casa do seu^ 
ex-chefe de gabinete, o major A n t ^ 
nio Joaquim de Castro Faria, o hW" 
mem que, cassado Tarquinio, tomou 
posse na prefeitura e ficou durante 
15 dias até a nomeação do general 
Bandeira Brasil como interventor. A 
denúncia não teve resposta e o depu-
tado continuou a avançar sem gran-
des progressos, isto é, o efeito não foi 
imediato. Serviu para dar coragem 
aos vereadores e provar qua a moral 
não se limita somente aos prefeitos 
eleitos, empossados e que chegam ao 
final do mandato. 

Em suas críticas ao interventor de 
Santos, algumas pessoas se aprovei-
tam do livro escrito pelo secretario de 
Higiene, Áureo de Souza Rodrigues e 
pelo responsável-técnico da Mosca -
Controle de Pragas e Saneamento 
Ltda., Alder Americano da Costa, 
ambos amigos do general Bandeira 
Brasil: "A luta contra os ratos em 
Santos", que mostra um deles descen-
do por uma amarra, do navio para 
uma planta da baixada santista. (Dov 
Campos) 

i i ^ vida, que nos uniu, agora nos se-
^ ^ p a r a . Porém a unidade que for-
mamos permanecerá em cada um de 
nós". Dessa forma, David Capistrano 
da Costa Filho, acadêmico da Facul-
dade de Medicina da UFRJ, iniciou 
seu discurso de formatura em dezem-
bro passado, no Teatro Municipal do 
Rio de Janeiro. 

Agora, um mês depois, o Conse-
lho de Representantes dos alunos da 
escola divulga uma nota oficial, de-
nunciando a prisão do orador oficial 
da turma de 72 e de sua noiva, "leva-
dos por policiais para prestarem in-
formações às autoridades". 

Segundo a nota, David está desa-
parecido desde o último dia 9 e, dias 
antes, eleméntos estranhos à vida uni-
versitária estiveram na escola a fim de 
obter uma cópia do discurso de for-
matura, bem como o seu endereço. 

Os estudantes reclamam a locali-
zação do ex-colega, da mesma forma 
que lembram oue o discurso de for-
matura, cujo título era Sede de Justi-
ça, Fome ae Liberdade, obteve apro-
vação unânime da turma, do diretor 
da escola e da reitoria da Universida-
de. 

A família do médico já recorreu 
ao Ministério do Exército, depois de 
consultar, em vão, diversas delegacias 
policiais. Os elementos que prende-
ram David e sua noiva disseram per-
tencer à polícia, apesar de não se 
identificarem. 

O médico 
que 
sumiu 
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RzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
eunião em casa do presidente 
nacional do MDB, deputado 

Ulisses Guimarães. O novo líder do 
partido, deputado Aldo Fagundes, 
veio a São Paulo, com seu novo vice-
líder, deputado Alencar Furtado, pa-
ra comunicarem oficialmente a deci-
são tomada em Brasília. O encontro 
dura quinze minutos, tempo suficien-
te para se escolher as palavras mais 
óbvias que serão ditas aos jornalistas, 
como: o partido já está unido**. 

Os jornalistas estão na sala, um fo-
tógrafo pede para abrir a cortina e 
deixa entrar uma luz tênue, o sufi-

ciente para iluminar os rostos dos três 
homens que serão citados pelos re-
pórteres em seus jornais: o deputado 
Ulisses Guimarães entre os deputados 
Aldo Fagundes e Alencar Furtado. 
Ao lado deles, mas fora de foco, os 
seguintes deputados: João Paulo Ar-
ruda Filho, conhecido por "Zumbi"; 
Dias Menezes; Adalberto Camargo; 
José Camargo e depois, quase no final 
da reunião, João Pacheco Chaves. Há 
uma apresentação formal, depois as 
perguntas. A primeira é óbvia, como 
eles esperavam. E com ela a resposta, 
igualmente óbvia e repetitiva. Quase 
no final do encontro, surpresa: uma 
pergunta sobre o relacionamento da 
oposição com as Forças Armadas. É a 
experiência do deputado Ulisses Gui-
marães que responde e ao mesmo 
tempo permite intervenções dos de-
putados. Aproveitando a afirmação 

de que os partidos políticos e as For-
ças Armadas estão inscritos na Cons-
tituição, o deputado Adalberto Ca-
margo levanta o dedo e pede um 
aparte: 

- Vocês precisam saber que o 
MDB, dentro do governo, é o partido 
da oposição. 

Espanto. O partido da oposição 
faz parte do Governo? , 

- Como é que é? pergunta o de-
putado Pacheco Chaves, sorrindo in-
dignado e olhando para todos à pro-
cura de uma resposta. 

Os quatro repórteres começam a 
anotar o diálogo, principalmente a 
afirmação do deputado Adalberto 
Camargo, até que um deles se dirige 
ao presidente do MDB: 

- É para publicar isso? 
- Não, por favor, não.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Dov Cam-

pos) 

Na semana passada,  no 
Cairo,  o Brasil se 
colocou ao lado 

dos árabes,  contra 
Israel? Por Newton Carlos.  

A nova viagem do ministro do Ex-
terior brasileiro, Gibson Barbo-

sa, pretendia acentuar posições de 
equidistância no Oriente Médio, que 
se destaca depois do acordo de ces-
sar-fogo no Vietnã como o mais peri-
goso foco de crises do mundo. * 

O ministro Gibson Barbosa pro-
gramou visitas quase simultâneas ao 
Egito e Israel, entremeadas por um 
desvio para o Quênia, na costa orien-
tal da Africa, produtor de café e sisal 
como b Brasil e país vizinho à Tanzâ-
nia, principal base de apoio dos guer-
rilheiros que operam na colônia por-
tuguesa de Moçambique. Embora im-
portante, por ativar contradições eco-

. nômicas e políticas de difícil manejo, 
esse desvio nem de leve perturbaria a 
grande atração: ver como o chanceler 
brasileiro se sairia no esforço de mala-
barismo diplomático. Logo na primei-
ra escala, no Cairo, a assinatura de 
um comunicado conjunto não previs-
to produziu a sensação de derrapa-
gem. 

Diz textualmente o comunicado: 
"O ministro das Relações Exteriores 
do Brasil afirmou sua convicção de 
que a permanência da presente situa-
ção no Oriente Médio põe em perigo 
a paz e a segurança internacionais. 
Expressou a esperança de que se al-
cance uma solução pacífica e justa, 
que restabeleça a tranqüilidade e a 
normalidade nessa importante parte 
do mundo. Além disso, manifestou a 
convicção de seu governo de que uma 
solução justa e pacífica poderá ser al-
cançada através da implementação da 
Resolução 242 do Conselho de Segu-
rança." 

O exame de antecedentes indica 
que o Brasil acercou-se, sem dizê-lo 
claramente, de posições que os árabes 
aceitariam e os israelenses não, sejam 
quais forem as interpretações do tex-
to da resolução da ONU. Numa cam-
panha-relâmpago de 5 a 10 de junho 
de 1967, as tropas de Israel tomaram 
o Sinai do Egito, a Cisjordânia e a 
parte velha de Jerusalém da Jordânia, 
e as colinas de Golan da Síria. A 22 
de novembro do mesmo ano, por ini-
ciativa da Inglaterra, o Conselho de 
Segurança aprovou a Resolução 242, 
declarando vital à paz no Oriente Mé-
dio a aplicação dos dois seguintes 
princípios: 1. Retirada das Forças Ar-
madas de Israel dos territórios árabes 
ocupados; 2. Fim de todo estado de 
beligerância e respeito à independên-
cia e integridade territorial de cada 
Estado e seu direito de viver em paz. 
O documento pede ainda garantia de 
liberdade de navegação, solução justa 
para o problema dos refugiados pales-
tinos, medidas de inviolabilidade das 
fronteiras e negociações com a ajuda 
de um mediador da ONU. 

Teoricamente eram atendidas rei-
vindicações de ambos os lados. Israel 
sempre sustentou que seu único obje-
tivo é conseguir fronteiras definitivas 
e estáveis, item previsto na resolução 
que o governo israelense jamais acei-
tou em termos categóricos. Por quê? 
O texto aprovado pelo Conselho de 
Segurança condena de entrada, como 
"inadmissível**, a conquista de terri-
tórios pela força e não há nenhuma 
indicação de que Israel pretenda de-
volver, total ou parcialmente, as zo-
nas ocupadas militarmente. 

Uma solução justa para o proble-
ma dos refugiados palestinos, pedida 
pela Resolução 242 que o Brasil 
apoia expressamente, so poderá ser 
encontrada com a reintegração desses 
refugiados em seus lares hoje sob a 
bandeira de Israel O argumento de 
Israel, de que a Resolução 242 é sim-
plesmente ponto de partida de nego-
ciações, não elimina o fato de que ela 
estabelece termos claros aceitos pelos 
árabes "em seu sentido estrito . O 
primeiro é a condenação sumária do 
uso de força como instrumento de 
conquista, significando dizer que an-
tes de tudo Israel deve voltp às linhas 
de cessãr-fogo vigentes até junho de 
1967. O estabelecimento de frontei-
ras definitivas viria depois, por meio 
de negociações nas quais os árabes 

/ ç j p >-h i a ' . 

certamente colocariam, como deter-
mina a Resolução 242, o problema 
aparentemente insolúvel de uma solu-
ção justa para os refugiados palesti-
nos. 

O comunicado conjunto assinado 
no Cairo pelo ministro Gibson Barbo-
sa favorece, portanto, posições ára-
bes. Terá sido mesmo derrapagem? 
Num artigo de capa sobre a crise de 
energia dos Estados Unidos a revista 
Newsweek prevê, como primeira con-
seqüência no plano internacional, 
uma "nova ordem de prioridades da 
diplomacia norte-americana". O obje-
tivo imediato seria melhorar relações 
com os países árabes detentores da 
maior parte das reservas mundiais de 
petróleo. A "nova ordem de priorida-
des** levaria assim a um desenga-
jamento progressivo do apoio até ago-
ra total a Israel 

As pressões nesse sentido aumen-
tam a cada momento em Washington. 
A referência é a previsão segura de 
que na década de Ô0 os Estados Uni-
dos terão de importar a metade do 
petróleo consumido no país. As pri-
meiras avaliações do staff de Kissin-
ger chegaram a uma conclusão evi-
dente: os árabes terminarão usando 
seu petróleo como arma política. O 
Parlamento do Kuwait já votou por 
unanimidade o congelamento dos 
compromissos com consórcios petro-
líferos desde que haja outra guerra no 
Oriente Médio. "Uma interrupção no 
fornecimentó de petróleo será grave 
risco para a economia nacional e a 
segurança interna e externa", adverte 
o secretário norte-americano do Inte-
rior, Roger C. B. Morton. "É preciso 
negociar soluções políticas e diplomá-
ticas com as nações produtoras de pe-
tróleo". disse o deputado John CuJ-
ver, presidente na Câmara dos Esta-
dos unidos do subcomitê de relações 
econômicas. 

É possível què a suposta derrapa-
gem do ministro Gibson Barbosa seja, 
na realidade, um ato muito bem pen-
sado e não de todo surpreendente, 
tendo em vista essas evoluções. Há in-
teresses diretos do próprio Brasil no 
petróleo árabe, ao qual a Petrobrás 
procura chegar por meio de associa-
ção com a empresa estatal do Iraque, 
fortalecida pela nacionalização de 
concessões norte-americanas e ingle-
sas. No rescaldo confuso da guerra de 
1967, o diplomata encarregado de as-
suntos econômicos na Embaixada 
brasileira do Cairo, conselheiro Leite 
Ribeiro, depois deslocado para a as-
sessoria especial da presidência, pre-
parou um volumoso estudo chaman-
do a atenção para os atrativos de um 
mercado arabe com seus 100 milhões 
de pessoas. 

Diante de Israel, o ministro Gib-
son Barbosa tem o argumento de 
que endossar uma resolução do Con-
selho de Segurança da OKU não é ati-
tude contra ou a favor de ninguém, 
mas equidistância e respeito aos me-
canismos de uma ordem internacional 
na qual repousa a paz. Há também o 
argumento de que está incluída a rei-
vindicação israelense de fronteiras es-
táveis e definitivas a serem estabeleci-
das por meio de negociações. O que 
se destaca, no entanto, e o fato de 
que a Resolução 242 é hoje a princi-

Í
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srael, condenado pelo uso da guerra 
como instrumento de conquista. Fi-
nalmente um paralelo significativo: a 
ONU já aprovou um punhado de re-
soluções contra o colonialismo portu-
guês e nenhuma delas apareceu nos 
comunicados conjuntos que o minis-
tro Gibson Barbosa assinou na visita a 
países africanos. 

* _ Significativamente já está previs-
to para este mês ou março um encon-
tro em Washington entre Henry Kis-
singer, assessor de segurança nacional 
de Nixon, e Hassanein Heikal, diretor 
do jornal Al Ahram, do Cairo, e por-
ta-voz não oficial do governo egípcio. 
O fato sugere a ascensão do Oriente 
Médio ao primeiro plano das preocu-
pações de Nixon e Kissinger, cujo 
staff começou a examinar as implica-
ções internacionais da grave crise de 
energia dos Estados Unidos, na qual o 
petróleo árabe é um dado incandes-
cente. 

MDB: elites e massas 
As promessas do MDB nas últimas 

semanas são de certo modo sur-
preendentes. Quando os resultados 
das eleições municipais de 15 de no-
vembro e as discussões em torno da 
famosa "Carta de Campinas" * pare-
ciam indicar que o MDB entraria em 
sua etapa de liquidação final, eis que 
a oposição parlamentar, até aqui frag-
mentária e dividida, reaparece no ce-
nário como um partido unificado e, 
além disso, anunciando uma intensifi-
cação de suas atividades com vistas às 
eleições parlamentares de 1974. Se-
gundo seu novo líder, Aldo Fagundes 
(Rio Grande do Sul), o MDB devera 
partir para a ação, ajgor? que foram 
resolvidas as pendências entre "mode-
rados" e "autênticos", com o objeti-
vo de transformar-se num "grande 
partido popular**. E o deputado Paes 
de Andrade (Ceará), o preferido dos 
"autênticos" para a liderança, chegou 
mesmo a dizer que, em virtude da 
reestruturação do partido, "aconteci-
mentos importantes podem surpreen-
der a nação neste ano de 1973 . Que 
significa tudo isto? 

Ceticismo e desconfiança 

Nestes tempos de maré baixa da 
oposição (não apenas do MDB mas da 
oposição em geral) não há como dei-
xar de aplaudir o renascente otimis-
mo da oposição parlamentar. Mas as 
palavras dos parlamentares oposicio-
nistas não poderiam também deixar 
de ser recebidas com ceticismo. Até 
mesmo com uma justificada dose de 
desconfiança. Afinal, se a oposição 
parlamentar caiu tanto que pôde mui-
tas vezes pensar em sua dissolução co-
mo partido, isto se deve não apenas 
às óovias restrições impostas pelo au-
toritarismo do regime mas também às 
Indecisões e omissões da oposição em 
relação ao seu próprio papel no jogo 
político. Desde há muito está mais do 
que evidente que o regime não tem 
qualquer disposição de ceder em seus 
controles e que a oposição deveria ela 
própria conquistar seu lugar ao soL E 
por que deveria um regime autoritário 
ceder diante de uma oposição parla-
mentar que nunca chegou realmente 
a caracterizar-se como tal? 

Na verdade, o que tem faltado no 
marasmo da política parlamentar des-
tes últimos anos não são apenas 
"acontecimentos importantes", como 
parece desejar o sr. 1 i aes de Andrade, 
aliás com toda razão. O que tem fal-
tado são simplesmente acontecimen-
tos. Em contraste com toda a movi-
mentação havida na área econômica, 
onde a iniciativa coube sempre aos 
"impactos** do governo, a área políti-
ca esteve a rigor congelada. Para não 
falar da ARENA, inteiramente depen-
dente do governo e praticamente in-
capaz de qualquer iniciativa política, 
a oposição limitou-se até aqui quase 
aue só a figura do sr. Pedroso Horta. 
Com alguns discursos notáveis sobre 
os desmandos repressivos do regime, 
este deputado foi certamente o único 
a chamar a atenção da opinião públi-
ca para o Congresso, restabelecendo, 
embora por alguns instantes, o que 
poderia ser o sentido verdadeiro da 
atividade parlamentar. Com esta ex-
ceção que não pode ser esquecida, a 
oposição simplesmente não produziu 
acontecimentos políticos, qualquer 
que seja a escala disponível para se 
medir a sua importância. 

Quando o MDB fala 
em dar para as elites 

a mensagem do Direito e 
para as massas a do pão 

comete vários erros.  

O que tem faltado, pura e simples-
mente, ao jogo parlamentar, são par-
tidos políticos dignos desse nome. Pa-
ra se poder falar dos partidos com um 
mínimo de seriedade seriam necessá-
rias duas condições muito elementa-
res, porém essenciais: primeiro, que o 
partido da situação conquistasse algu-
mas funções de um verdadeiro parti-
do de governo e superasse, pelo me-
nos parcialmente, sua condição atual 
de simples "massa de manobra"; se-
gundo, que o partido da oposição 
atuasse . . . como oposição. Até aqui 
nenhum dos dois existiu pois a rigor 
nem a ARENA governou nem o MDB 
se opôs. De qualquer modo, isto não 
retira os elementos de surpresa nas 
promessas atuais do MDB. E por in-
crível que pareça, o que há de sur-
preendente (e de positivo) é apenas 
isto: o partido oficial da oposição 
anuncia que decidiu opor-se ao gover-
no! Talvez seja esta na verdade a úni-
ca promessa dos líderes do MDB. 

Mas é aí evidentemente que come-
çam os problemas. Que é que preten-
de o MDB? É quando se coloca esta 
pergunta que o ceticismo cresce em 
relação à oposição parlamentar e as 
palavras de seus líderes começam a 
adquirir o tom de uma retórica passa-
da e envelhecida. O MDB promete de-
fender o empresariado nacional, o es-
tado de direito e uma melhor redistri-
buição de renda. Já é um começo mas 
vamos admitir que, para um partido 
que pretende transformar-se num 
grande partido popular, estes objeti-
vos são extremamente vagos. Para co-
meçar, de que empresariado nacional 
se trata? A maioria do empresariado 
nacional já não deu mostras suficien-
tes de que não pretende ser defendi-
do dos grandes capitais internacionais 
mas, pelo contrário, associar-se com 
eles? Quem é realmente nacional na 
economia: os empresários que desde 
meados dos anos 50 vêm-se associan-
do ou os trabalhadores que, além de 
se adiarem sob um regime de com-
pressão salarial que serve de maneira 
imediata aos grandes capitais, encon-
tram-se ainda, como consumidores, 
submetidos às regras de um mercado 
de tipo monopolista? 

Todo o problema, para o MDB co-
mo para a oposição em geral, consiste 
precisamente nisto: a quem se diri-
gir? Diz o sr. Aldo Fagundes que o 
MDB "vai dar seu recado a todas as 
camadas da população**. Para as elites 
se reservaria a bandeira do estado de 
direito, do restabelecimento do "ha-
beas corpus" e da extinção do AI-5. 
Para os demais, ou seja, presumivel-
mente para as mansas, estão os temas 
de ordem econômico-social De novo 
é preciso perguntar: de que elites se 
trata?. Còm exceção dos intelectuais 
(e dos próprios políticos da oposi-
ção), o que se vê por aí é que as elites 
Drasüeiras parecem bastante confor-
madas com^a atual ordem de coisas: 

Francisco C. Weffort 

quadro político que de certa forma é 
uma garantia de tranqüilidade para 
seus lucros? E ainda que se possa 
admitir a existência de descontenta-
mentos neste setor, por que supor 
que o MDB seria seu meio de expres-
são? A idéia de falar a "todas as ca-
madas da população** também tem 
seus riscos. E o mais grave deles é que 
se termine por não falar a ninguém. 

Massas e pão 

Além disso, na idéia do MDB de 
separar para as elites o Direito, para 
as massas o pão, vão implícitos vários 
preconceitos e uma grande pobreza 
ideológica. É evidente que os traba-
lhadores são imediatamente sensíveis 
a razões de ordem econômica. Mas 
não há porque imaginar que seu inte-
resse por salários seja muito diferente 
do interesse, digamos, dos professores 
universitários ou mais forte que o dos 
empresários em seus lucros. Além dis-
so, por que supor que não interesse 
aos trabalhadores o restabelecimento 
do estado de direito? Uma suposição 
como esta só tem sentido no âmbito 
de uma tradição liberal juridicista e 
individualista que é, infelizmente, a 
que tem definido até aqui o âmbito 
do debate sobre o restabelecimento 
do estado de direito no país. Se os 
políticos da oposição puderem supe-
rar esta tradição no sentido de uma 
concepção mais moderna de demo-
cracia, aquela velha e preconceituosa 
separação entre o pão e a liberdade 
deixaria certamente de existir. Na 
realidade, em particular numa situa-
ção como a atual, os trabalhadores 
podem ter tanto interesse na refor-
mulação dos direitos sociais, por 
exemplo, como os intelectuais em as-
segurar garantias para a liberdade de 
expressão, simplesmente porque num 
caso e noutro o que está em jogo é o 
trabalho de cada um. Enfim, não se 
trata apenas de reivindicar uma me-
lhor distribuição da riqueza. De fato 
este objetivo não se esgota em si mes-
mo a não ser que ainda se esteja pen-
sando no modelo de um Estado pa-
ternalista (que obviamente não existe 
e não tem nenhuma chance rçal de 
voltar a existir) que "doa** nas horas 
boas e oprime nas horas difíceis. Tra-
ta-se também e sobretudo de reivindi-
car instrumentos institucionais que 
transformem a possibilidade de uma 
melhor distribuição da riqueza num 
mecanismo normal da vida social 

As palavras _ otimistas dos líderes 
do MDB sugerem que alguma coisa 
mudou no quadro de paralisia em que 
se encontrava a oposição parlamen-
tar. Parecem apoiar-se no sentimento 
de oportunidades novas que se abrem 
à oposição no país. Talvez tenha che-
gado realmente a hora da oposição. 
Mas se é assim chegou também a hora 
de suas responsabilidades. E estas co-
meçam, evidentemente, pela própria 
definição de seus objetivos. Se o que 
a oposição disse ate aqui sobre seus 
objetivos é tudo o que tinha a dizer, 
seu novo caminho poderá revelar-se 
muito mais curto que o que ela pode 
imaginar neste momento. 

Por que supor, por exemplo, que as 
elites económicas deveriam estar mui-
to interessadas na alteração de um 

• Documento enviado por um grupo 
de prefeitos do MDB, liderados pelo 
de Campinas, propondo uma linha de 
colaboração construtiva com o gover-

m 
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maioria dos motoristas de táxi 
de Brasília saberá onde ir se o 

passageiro indicar simplesmente: "Mi-
nhocão". É o nome pelo qual é co-
nhecido o Instituto Central de Ciên-

pro 
Nei 

cias da Universidade de Brasília -
UNB. O prédio, imenso arco de 720 
metros de extensão e 140 mil metros 
quadrados de área construída, abriga 
a maioria dos cursos dados pela Uni-
versidade. 

Percorrendo seus três andares (um 
no subsolo), o visitante observador 
terá impressões desencontradas. A 
parte sul já tem os jardins internos 
prontos, com flores e uma caríssima 
grama italiana importada, enquanto a 
parte norte está inacabada mesmo na 
construção e o subsolo tem o aspecto 
de um metrô em obras. 

Conversando com alguns entre 
seus aproximadamente 700 professo-
res ou 6 mil alunos, podem também 
ser opostas as conclusões de um ba-
lanço da situação atual, da qual foi a 
maior esperança^ de renovação para o 
ensino universitário brasileiro. Para o 
irofessor de Biblioteconomia, Edson 

;ry da Fonseca, em depoimento 
pessoal publicado em 72, "menos por 
um acaso do que por uma fatalidade 
lógica, a única universidade brasileira 
digna deste nome foi justamente a 
que mais sofreu. Sofreu a resistência 
aos conservadores satisfeitos com 
suas cátedras vitalícias. Sofreu a in-
compreensão natural contra tudo que 
é inovador. Sofreu a injustiça dos 
que, de fora, consideravam-na subver-
siva e a traição dos que, de dentro, 
procuravam utilizá-la para fins rastei-
ramente políticos. Graças, entretan-
to, ao seu plano orientador - inspira-
do pelo mais puro idealismo e conce-
bido em termos didáticos e jurídicos 
inatacáveis - ela sobreviveu a todas 
as crises por que passou." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O ministro Suplicy 
de Lacerda detestava 

a Universidade" 

Embora alguns professores ouvi-
dos assegurem que o preço da sobre-
vivência foi muito alto - um deles 
considera a Universidade de Brasília 
em "desagregação" - poucos igno-
ram as ameaças que já pesaram sobre 
ela. Para o ja citado professor Edson, 
a fase mais difícil foi de 65 a 67. Ele 
explica: "O ministro da Educação e 
Cultura - que era o sr. Flávio Suplicy 
de Lacerda - detestava a Universida-
de que era o oposto da sua, onde des-
frutava a sinecura de uma cátedra vi-
talícia. Era evidente o seu desejo de 
liquidar a renovadora experiência uni-
versitária de Brasília, fazendo com 
que voltassem ao Ministério da Edu-
cação e Cultura professores e técnicos 
anteriormente colocados à disposição 
da UNB." 

A verdade é que até 67, seis anos 
depois de fundada, seis reitores já ha-
viam passado pela direção da UNB. 
Também se pode observar que o ano 
de 65 é destaque negativo em vários 
quadros comparativos disponíveis pa-
ra o período de 62 a 70. Foi o ano 
em que havia menor porcentagem de 
professores com dedicação exclusiva, 
66%, menos ainda que no ano de 62 
quando começou a funcionar, 67,9%. 
A saída em massa de professores fez 
com que a relação entre o total de 
alunos e professores passasse de 4,6, 
em 64, para 9,3, em 65. Excetuado 
o ano de início de funcionamento, 65 
foi, ainda no período até 70, quando 
menos foi gasto por aluno da UNB. A 
preços de 1970, enquanto ainda em 
1964 o custo médio por aluno por 
ano era de Cr$ 10.892,00, descia pa-
ra CrS 8.095,00 no ano seguinte. 

Os gráficos indicam para 66 uma 
reação em vários dos índices citados. 
Mas a situação da UNB só viria a me-
lhorar consideravelmente, pelo menos 
na parte material, com o governo Me-
dici e a ênfase que voltou a ser dada à 
transformação de Brasília numa au-
têntica capital do país. 

Reflexos condicionados 

Atualmente, no que diz respeito à 
UNB, as maiores modificações pare-
cem estar-se dando na parte de edifi-
cações: foi recentemente concluído o 
prédio da biblioteca e sobe rapida-
mente a construção* qne alojará «*rei» 
toria e a administração. Mesmo no 

Brasília: o balanço 
da universidade 

que foi criada para 
ser um modelo 

para todo o país.  
Por Julio Cesar 
Montenegro.  

antes movimentado vestibular a situa-
ção parece tender para a estabilidade. 
Para as 751 vagas disponíveis no ves-
tibular de janeiro de 72, inscreveram-
-se 3703 candidatos. A Comissão Per-
manente de Vestibulares (COPEVE) 
considera que esta "parece ser a de-
manda natural agora em Brasília". E 
que o número vem mais ou menos se 
mantendo: em janeiro de 72, embora 
houvesse 5.100 inscritos, apenas 
3.900 fizeram o vestibular (o grande 
número de desistências é explicado, 
por um membro da COPEVE, como 
resultado do pagamento de uma taxa 
de Cr$ 100,00 posteriormente à ins-
crição); em julho do ano passado o 
número de pretendentes ao vestibular 
realizado então foi praticamente 
idêntico ao de janeiro deste ano. É 
que a UNB realiza dois vestibulares 
por ano com idêntico número de va-
gas, 751 em cada um deles. 

As vagas, entretanto, eram mais 
numerosas o ano passado. Foram re-
duzidas junto ao Conselho Federal de 
Cultura, porque a Universidade alega 
que é obrigada a aceitar a transferên-
cia dos universitários de outros Esta-
dos cujas famílias são transferidas pe-
lo governo para Brasília. 

Do ponto de vista da COPEVE, 
foi o vestibular mais tranqüilo que a 
UNB já realizou. Mais organizado, 
com resultados calculados por com-
putador e sem o problema dos exce-
dentes, habilmente evitados com o 
sistema de notas que classifica o nú-
mero igual ao das vagas disponíveis. 
Agitação, só a dos cursinhos. 

Na época do vestibular os dois 
principais cursos pré-universitários de 
Brasília travam verdadeiras batalhas 
publicitárias. Promovem caravanas de 
seus alunos, que se dirigem ao local 
de exame em ônibus, levando bandei-
ras com o logotipo do curso, num cli-
ma febril que lembra o dos últimos 
campeonatos de futebol Expõem o 
"Fuscão", prêmio que será dado ao 
aluno do curso que tirar o primeiro 
lugar na roleta do vestibular. E o prê-
mio é admirado, durante os dois dias 
de incerteza, pelos possíveis ganhado-
res. Há casos em que o carro passa de 
incentivo a objetivo final Conta-se o 
caso de um rapaz especialista em ga-
nhar carros nos vestibulares de Brasí-
lia. Ao final das provas, os cursinhos 
ainda promovem um arremedo de 
carnaval e as inevitáveis listas de alu-
nos aprovados. 

Continuando o processo de vesti-
bulares, esta festa vai continuar. Pelo 
menos para os donos dos cursinhos. 
Um dos professores da COPEVE mos-
tra a razão: "A Comissão tem procu-
rado discutir com os professores que 
elaboram as provas do vestibular, que 
elas não devem medir só o conheci-
mento específico, curiosidades, per-
guntas de algibeira, para permitir uma 
igualdade de oportunidades para os 
candidatos. Mas isso apenas atenua o 
processo, porque o aluno já está en-
trando em desigualdade de condições. 
Um candidato que chega do interior 
de Goiás e nunca viu um cartão de 
computador (para onde tem que pas-
sar as respostas) está em desvantagem 
em relação a outro que foi treinado 
pelos cursinhos em vestibulares simu-
lados que utilizam todo o sistema que 
a Comissão costuma utilizar". Mas, 
para desfrutar desse treinamento qua-
se pavloviano, é preciso gastar pelo 
menos 200 cruzeiros por mês, duran-
te um ano, com os condicionadores 
de reflexo dos cursos pré-vestibulares. 

Desigualdades 

Ultrapassada a barreira do vestibu-
lar, o que encontrará o novo universi-
tário? As respostas variam quase tan-
to quanto o número de perguntas. 
Muitos apontam como ponto positivo 
da Universidade de Brasília o relacio-
namento aluno-professor. Criada rela-
tivamente a pouco tempo, sem cáte-
dra vitalícia, com um clima de des-
contração em que a maioria dos pro-

fessores usa roupas semelhantes às 
^dos seut di$t3h-

itri .1 

cionais universidades do país. Colabo-
ra principalmente para este resultado 
o fato de que alguns professores po-
dem se dedicar a não mais que 10 ou 
12 discípulos. Segundo um estudante 
de Sociologia, "nesse sentido estudar 
na UNB é legal Quer dizer, eu nunca 
estudei em outra, mas já ouvi dizer. 
Sei por exemplo que na França há 
professores que orientam mais de 150 
teses por ano. Cada aluno recebe dele 
uns 30 minutos de atenção durante a 
elaboração da tese. Aqui a gente tem 
muito mais contato, inclusive porque, 
com o ensino seletivo como é, a gente 
tem mais tempo dos professores*. 

Outro ponto positivo apontado é 
a grande flexibilidade da estrutura ad-
ministrativa. Graças a ela é possível 
em pouco tempo transformar depar-
tamentos problemáticos em setores 
de destaque. Um professor, de outra 
especialidade, exemplifica com os de-
partamentos de Física, Matemática e 
Economia. "Este, por exemplo, até 
meados de 71 era um dos piores do 
Brasil Depois foram contratados 
bons professores e em poucos meses 
transformou-se num dos melhores do 
país, ao nível do IPE, em São Paulo." 

Ainda no terreno das compara-
ções, há professores que consideram 
de alta qualidade o sistema de pós-
-graduação da UNB, principalmente 
se comparado ao vigente na Universi-
dade de São Paulo, que um deles cha-
ma de 4tfábrica de doutores e de mes-
trado." 

Para estudar o aluno dispõe de 
uma biblioteca de 200 mil volumes. 
"Para aquilatar como este acervo é re-
duzido, diz um professor, basta dizer 
que uma boa universidade americana, 
Columbia ou Chicago, por exemplo, 
incorporazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA por çno mais que o acervo 
total da UNB." _ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Brasil visto 
de Nova York 

cia que separa uns e outrl tradi-

"O departamento de 
Direito possui nada 

menos de 40 doutores' 

Comparações com os Estados Uni-
dos, embora muito freqüentemente, 
podem dar falsa impressão. Por isso e 
melhor usar como referência a pró-
pria UNB. Mesmo assim algumas si-
tuações mostram chocantes desigual-
dades que os alunos recém-admitidos 
poderão sentir. Enquanto departa-
mentos como o de Filosofia e Histó-
ria dispõem de oito professores e En-
genharia Elétrica de 25, o departa-
mento de Direito possui nada menos 
de 40 doutores, bacharéis e mestres 
(entre outros, Aliomar Baleeiro, Flá-
vio Marcilio, Armando de Brito - ex-
-secretário-geral do Ministério do Tra-
balho - Vitor Russomano - presi-
dente do Superior Tribunal do Traba-
lho - José Pereira Lira - do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal). Pior 
situação é a do departamento de Psi-
cologia, em crise por falta de profes-
sores, que nem sequer pôde admitir 
novos alunos em seus cursos este ano. 

Sorte 

Apesar disso, a UNB é considera-
da uma privilegiada entre as universi-
dades brasileiras. Calcula-se que dis-
ponha anualmente de uma verba da 
ordem de 100 milhões de cruzeiros. 
A situação de ser uma fundação per-
mite o recebimento de verbas de ou-
tros organismos, além das originárias 
do Ministério da Educação. 

Um professor acha inclusive que a 
atual apatia predominante entre seus 
alunos é devida ao fato de eles rece-
berem da Universidade de Brasília, 
com relativa facilidade, o que em ou-
tras depende de demoradas e movi-
mentadas solicitações. Exemplifica: 
num encontro de estudantes, havido 
o ano passado em Goiânia, compare-
ceram 300 estudantes universitários 
vindos de todo o país. De Brasília, 
200 quilômetros de Goiânia em estra-
da asfaltada, foram apenas dois repre-
sentantes. Relatório que fizeram na 
volta: "o papo lá era furado para nós. 
Imagine que os caras estavam discu-
tindo como arranjar mais verbas, me-
lhor aparelhagem para os cursos de-
les, mais professores, melhores insta-
lações. Para nós não deu pé". Dentro 
das desigualdades da UNB, logo se 
nota que os dois relatores não estão 
num dos cursos em crise. Felizmen-
te? 

"um regime duro que . . .  
ampliou os horizontes 
dos empresários . . . " 

Estudo Econômico das Américas 

foi sem dúvida um título ambi-
cioso para o suplemento de domingo, 
28 de janeiro, do New York Times. 
Não tanto pelo espaço - um caderno 
inteiro de 20 páginas - e mais pela 
escolha das matérias. Melhor seria E-
studo Econômico do Clima para In-
vestimentos Estrangeiros no Canadá e 
no Brasil. Esses dois países ocupam 
sozinhos 11 páginas do caderno, me-
recendo títulos como Repercute o 
Boom no Canadá, Acordo Automo-
bilístico Dirige Lucros para o Canadá, 
do lado do primeiro, e A Sombra do 
Gigante Está Aumentando e O Novo 
Japão, do lado do segundo. O resto 
são materiolas sobre o contrabando 
no Paraguai, a poluição no Caribe, e o 
racionamento no Chile. O México 
merece ainda algum destaque, apesar 
da sua "atitude emocional diante dos 
investimentos estrangeiros". 

No todo, o Estudo Econômico é 
um guia de onde aplicar dinheiro com 
segurança e lucro certo, e onde ir ape-
nas a turismo - se tanto. 

Nos artigos sobre o Brasil, a atitu-
de do jornal é a de tantos liberais es-
trangeiros que louvam o crescimento 
econômico e lamentam o fechamento 
político. Só que nesse caso os liberais 
em questão admitem francamente 
que o primeiro, tal como se deu, não 
poderia ter existido sem o segundo. 
Apontando as causas do "milagre"^ 
New York Times diz que elas "estive-
ram longe de ser agradáveis para mui-
tos brasileiros". Primeiro, "subiu ao 
poder um regime militar duro e mui-
tas vezes punitivo". Este regime eli-
minou as disputas políticas, ampliou 
os horizontes dos empresários, e tor-
nou a honestidade pública "se não 
uma realidade pelo menos um ideal". 
Depois o regime restaurou o valor do 
dinheiro, reduzindo substancialmente 
a inflação. Finalmente, acrescenta o 
jornal, "o regime se firmou no poder 
usando métodos repressivos sistemáti-
cos ( . . . ) contra toda a oposição. 

Dado esse clima politico, vastas 
reservas de mão-de-obra e matérias-
-primas, e incentivos liberais aos in-
vestimentos, é fácil entender o boom 
que se seguiu." 

O boom que se seguiu permite ao 
New York Times comparar longa-
mente, e com toda a segurança, os 
famosos modelo brasileiro e modelo 
japonês. Citando Roberto Campos, 
"o pai do milagre econômico brasilei-
ro", o jornal diz que "o Brasil está 
hoje onde estava o Japão 12 anos 
atrás". É claro que há muitas diferen-
ças, mas todas elas só servem para 
provar que a economia brasüeira 

não levará 12 anos para atingir o 
nível atual de industrialização no Jaj 
pão". A primeira grande vantagem é 
que "o trabalhador médio brasileiro 

ganha menos de um quarto do que 
ganha seu correspondente japonês". 
Além disso, o Brasil não precisa im-
portar a maior parte das matérias-
primas e produtos alimentícios que 
consome. 

A semelhança entre os dois mode-
los é üustrada pela importância que o 
governo brasileiro esta dando à insta-
lação das trading companies, ou con-
glomerados de exportação, que tive-
ram papel fundamental no desenvol-
vimento do Japão. Só que aí também 
o New York Times percebe uma im-
portante diferença-vantaçem na ma-
neira como "o Brasil esta deixando o 
nacionalismo de lado e permitindo ao 
capital estrangeiro formar trading 
companies no país - pelo menos por 
hora. Exceto para as indústrias extra-
tivas, tais como mineração (?) e pe-
tróleo, e para o setor bancário, os in-
vestimentos estrangeiros são encoraja-
dos com numerosos incentivos." 

Essas facilidades e mais o cresci-
mento da economia fizeram com que 
"em muitas declarações durante o 
ano passado, os homens de negócio 
(norte-americanos) parecessem fasci-
nados pelo Brasil - e de fato eles co-
locaram pelo menos 3 bilhões de dó-
lares nesse país, mais do que investi-
ram no resto da América Latina." 

A sombra do gigante 
está aumentando 

Dos quatro artigos dedicados ao 
Brasil - que incluem um depoimento 
exclusivo do ministro Reis Velloso, 
do Planejamento - o de maior desta-
que se intitula A Sombra do Gigante 
Está Aumentando. Seu autor, H.J.. 
Maidenberg, mostra os outros países 
da América do Sul "terrificados pela 
emergência do Brasil como potência 
industrial. 

As antes impenetráveis selvas que 
isolavam o Brasil de seus vizinhos fo-
ram vencidas rapidamente, não só pe-
laŝ  estradas como também pelo co-
mércio. Embora o Brasil e o Chile se 
encontrem nas extremidades opostas 
do espectro político, vários milhares 
de ônibus Mercebes-Benz construídos 
no Brasil foram vendidos aos chile-
nos. No Paraguai o comércio se faz a 
10 para um em favor do Brasil; o 
Uruguai também está sendo cada vez 
mais orientado para o Brasil. Já que a ^ 
política e a economia não deixam es- J 
paços vazios, o Brasil está assumindo 
rapidamente o papel antes desempe-
nhado pelos Estados Unidos, provan-
do ser uma fonte de investimento e 
de crédito." 

Para um jornal que publica no 
mesmo suplemento outros artigos fa-
lando da presença maciça do capital 
estrangeiro no crescimento da econo-
mia brasileira, resta perguntar se esse 
"assumir o papel" não é mais uma 
delegação de poderes do que realmen-
te uma substituição na liderança do 
continente. 

Pm. m Molhando os lábios xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

Para ouvir as queixas dos amigos 
e explicar-lhes as posições do go-

verno, o ministro Cirne Lima viajou a 
Porto Alegre dia 26 de janeiro. Ouviu 
donos de frigoríficos, produtores ru-
rais, criadores de ovinos, plantadores 
de soja, trigo e arroz. Publicamente 
defendeu as posições do governo. Na 
intimidade do gabinete do atual presi-
dente da Fassul disse o que todos 
sabiam: que não teve forças para im-
pedir as restrições impostas pelo Mi-
nistério da Fazenda às exportções de 
carne. 

"O ministro veio molhar os lábios 
para dialogar melhor com o presiden-
te", comentou com decepção indis-
farçada um dos pecuaristas gaúchos 
que ouviram o ministro Cirne Lima 
explicar a nova posição do governo 
em relação à cafne. O encontro do 
ministro e dos pecuaristas foi muito 
nervoso, especialmente porque o ga-
binete que Cirne Lima ocupou, uma 
abafada sala da presidência da Farsul, 
já ocupada por ele antes de ir para o 
Ministério, da Agricultura, não com-

d hi um qüárto dos pecuaris-* 
tas quV im procurá-lo. 

Nessa reunião, realizada segunda-
feira passada, para explicar as recen-
tes medidas sobre a carne, Cirne de-
sempenhava o incômodo papel de in-
termediário entre o governo de que é 
ministro e os amigos que se sentem 
prejudicados por esse mesmo gover-
no. Saindo da presidência da federa-
ção que reúne os fazendeiros do Rio 
Grande do Sul, a Farsul, o jovem en-
genheiro agrônomo, editorialista do 
conservador Correio do Povo e co-
nhecedor dos problemas da agrope-
cuária gaúcha, Cirne Lima representa-
va uma grande esperança para o "setor 
primário de seu Estado. Mas as medi-
das tomadas há três semanas em rela-
ção ao principal produto dos campos 
riograndenses, a carne, principalmen-
te a permissão de aumento de preço 
de 12% e nada mais, acabou por irri-
tar os amigos. Um deles, Tertuliano 
Bofill, presidente da Federação das 
Cooperativas da Carne, queixou-se na 
época dos 12%: "Nós não recebemos 
nenhuma explicação. Nem queremos 
explicação do governo. E o telegrama 
enviado a nós, explicando o aumento, 
nâo foi do ministro, mas sim da asses-
soria de imprensa do Ministério." 



Finalmente a reforma ? xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBAEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m fins de julho do ano passado, 
quando o governo anunciou o 

início da execução do PROTERRA, 
dando um prazo de 180 dias para os 
proprietários de terra aderirem ao 
programa ou terem suas terras desa-
propriadas, o latifundiário e senador 
Paulo Guerra reagiu prontamente: 
disse que os latifundiários pernambu-
canos poderiam pegar armas para im-
pedir a execução do programa. Na se-
mana passada, um dia antes de o pra-
zo legal se esgotar - 27 de janeiro -
os filhos do senador Paulo Guerra e 
do ex-governador Cid Sampaio aderi-
ram ao programa do governo. No 
mesmo dia, o usineiro José Lopes, 
grande proprietário de terras de Per-
nambuco também aderiu ao PRO-
TERRA, e declarou: "acabo de entre-
gar 7.889 hectares de terra ao INCRA 
(Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária) para fazer a distri-
buição. Essa terra eu herdei de meu 
pai e de meu avô. Nunca relutei em 
participar do PROTERRA, mas isso 
serve para provar que o usineiro per-
nambucano não tem a imagem que se 
pinta. Estamos, como sempre estive-
mos, dispostos a trabalhar com o go-
verno"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (JB - 27/1/73). Em um en-
contro com o presidente do INCRA 
- que todos temiam ser difícil — 
mais de 30 usineiros presentes disse-
ram que estavam dispostos a dividir 
as terras na proporção estabelecida 

pelo governo e não fizeram nenhuma 
reivindicação. 

No fim da semana passada, num 
almoço realizado no Rio no clube dos 
repórteres políticos, José Francisco 
de Moura Cavalcanti, presidente do 
INCRA, afirmou que o PROTERRA 
havia sido completamente vitorioso no 
nordeste: "pela l . a vez no ocidente, 
graças a uma sábia política adotada pe-
lo governo, realiza-se uma reforma 
agraria com a compreensão de empre-
sários e proprietários". 

Mas, para muitos, não estava claro 
se a reforma agrária realmente havia-
se iniciado, ou se os usineiros apenas 
haviam feito um grande negócio, per-
manecendo intocada a estrutura da 
propriedade da terra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Indenizações 

O plano inicial de distribuição de 
terras do PROTERRA, além de ser 
bastante original, restringe-se apenas 
a algumas das zonas da região consi-
deradas como prioritárias para a reali-
zação da reforma agrária: Zona da 
Mata e a Agreste (33% das terras de 
Pernambuco); Zona do Brejo (15% da 

Os usineiros 
ameaçaram pegar 

em armas contra a 
reforma.  Depois 

aderiram em massa.  
O que os fez 

mudar de idéia? 

Paraíba) e Sertão de Quixeramobim 
Senador Pompeu e Inhamuns, Zonas 
de Iguatu, Caririaçu e Chapada do 
Araripe (39% do Ceará). 

Para todos os proprietários de ter-
ras com área igual ou superior a mil 
hectares, situadas nessas áreas, o go-
verno deu um prazo de 180 dias -

?[ue começou em julho e terminou no 
im de janeiro - para que apresentas-

sem projetos de participação no PRO-
TERRA, nas seguintes proporções: 
20% do latifúndio com área de mil ha; 
30% para aqueles entre mil e 3 mil 
ha; 40% para os de área entre 3 mil e 
5 mil ha e 50% para áreas superiores a 
5 mil ha. Isto é: o dono da proprieda-
de fica encarregado de apresentar um 

projeto de venda e aproveitamento de 
uma parcela de suas terras - parcela 
que variará conforme o seu tamanho 
- escolhendo as terras que serão cedi-
das e as pessoas que poderão aprovei-
tá-las. Apresentado o projeto ao 
INCRA, depois de aprovado, ele rece-
berá uma 4 prévia e justa indenização 
em dinheiro" pelas terras, que serão 
vendidas a pequenos agricultores pelo 
Banco do Brasil. O PROTERRA só 
atinge aquelas propriedades conside-
radas improdutivas, ou seja, o grande 
latifúndio que somente utiliza peque-
na ou nenhuma parcela para um culti-
vo racional. As chamadas empresas 
rurais, mesmo que tenham mais de 
mil ha, não poderão sob nenhum mo-
tivo serem tocadas pelo programa. 

Para aqueles proprietários que não 
aderiram espontaneamente, o gover-
no acena com a ameaça de desapro-
priação, sendo o pagamento efetuado 
em títulos da dívida pública, resgatá-
veis num prazo de cinco a 20 anos. 

Vencido o prazo dado pelo gover-
no e acalmados os ânimos de alguns 
latifundiários que se assustam à sim-
ples menção de perder um centíme-
tro de suas terras - fator secular de 
poder e riqueza na região - a percen-
tagem de adesão ao programa toi boa, 

simplesmente porque o latifundiário 
pode ser acusado de tudo, menos de 
burrice: se o governo^ se propunha a 
pagar "uma justa e prévia indenização 
em dinheiro", por terras que ele não 
estava usando e que ele mesmo esco-
lhesse — por que então não escolher 
suas terras piores e vendê-las? Para 
que correr o risco de ter parte das 
terras de&propriadas pelo governo e 
receber títulos da dívida ao invés de 
moeda sonante? 

Informações iniciais indicam que 
dos 15P proprietários das áreas de 
Pernambuco, 106 aderiram ao progra-
ma; na Paraíba, dos 19 proprietários, 
10 aderiram e, no Ceará também ade-
riram 102 dos 202. 

Quantas famílias serão beneficia-
das com a§ terras vendidas pelos gran-
des proprietários? O ministro Cirne 
Lima-chegou a falar que o PROTER-
RA beneficiaria inicialmente cerca de 
15 mil famílias. Na Zona da Mata e 
no Agreste pernambucanos, técnicos 
do INCRA calculam que serão benefi-
ciadas 3.500 famílias, quando os pró-
prios dados do INCRA indicam que 
existem na região 335 mil famílias 
com baixíssimo nível de renda. Qual 
será a saída para esse enorme contin-
gente populacional que não está nos 
planos do PROTERRA? Continuar 
emigrando rumo ao centro-sul ou ser 
desviado para a Amazônia? Seu futu-
ro é ainda um mistério. 

IBRA, INDA, INCRA, PROTERRA 

^ ^ oreoi 

sigla - PROTERRA - criada 
em 1971 não causou muita 

preocupação aos proprietários de ter-
ra do nordeste, já acostumados com 
inúmeras outras criadas antes, todas 
igualmente falando de "reforma agrá-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

»» 

na. 
Em dezembro de 64, o ex-presi-

dente Castelo Branco fez aprovar o 
Estatuto da Terra, que definia uma 
política de reforma e colonização, ao 
mesmo tempo em que criava o Insti-
tuto Brasileiro de Reforma Agrária -
IBRA - e o Instituto Nacional de De-
senvolvimento Agrário - INDA. Na 
mensagem que acompanhou o envio 
do Estatuto da Terra ao Congresso, o 
então presidente da República falava 
que era chegada a hora de por em 
prática o princípio constitucional de 

promover a justa distribuição na 
propriedade, com igual oportunidade 
para todos." 

Durante seu período de existên-
cia, o IBRA realizou complicados e 
demorados estudos sobre a realidade 
agrária brasileira e estabeleceu planos 
detalhados para a realização da refor-
ma agrária, sem no entanto chegar a 
realiza-los. Para alguns, a única coisa 
de positiva realizada pelo IBRA foi o 
Cadastramento Rural - ou seja, um 
levantamento de todas as proprieda-
des rurais existentes no país — e a 
implantação do imposto territorial 
rural, calculado de acordo com o ca-
dastramento (antes os latifundiários 
praticamente não pagavam impostos, 
pois ninguém sabia ao certo o mon-
tante de terras que cada um tinha). 

O novo imposto territorial rural 
era encarado como um dos princi-
pais instrumentos de realizaçao da 
reforma: ele era de caráter progressi-
vo e regressivo, ou seia, taxava mais a 
terra ociosa, com o objetivo de forçar 
seu proprietário a utilizá-la ou se des-
fazer dela e, para os que explorassem 
a terra de maneira mais racional, o 
imposto seria a menor. 

Já durante o governo Costa e Silva 
em janeiro de 1968 - veio ao Brasil 
uma missão da FAO, convidada pelo 
IBRA para fazer uma avaliação dos 
planos governamentais em relação à 
reforma agrária. A missão da FAO 
partiu dos dados do próprio cadastra-
mento feito pelo IBRA, que compro-
vava o elevado grau de concentração 
da propriedade agrícola no Brasil: 
22% das propriedades agrícolas cor-
respondiam a latifúndios que contro-
lavam 83% das terras recenceadas, en-
quanto 67% das propriedades eram 
representados por minifúndios, que 
ocupavam apenas 13% das terras ocu-
padas. A missão da FAO estimou que 
em 1970 cerca de 12 milhões de tra-
balhadores ativos (pequenos proprie-
tários e camponeses ^m terra) pode-
riam ser considerados como benefi-
ciários potenciais da reforma agrária 
no Brasil Um programa oficial que 
pretendesse atingir efetivamente a 
metade desses camponeses em uma dé-
cada deveria favorecer entre 300 a 
400 mil famílias por ano. 

A missão mostrou que até 1968 

somente naviam sido atingidos pelos 
planos do IBRA cerca de 329 famí-
lias e que os projetos futuros do orga-, 
nismo previam contemplar apenas 
pouco mais de 12 mil famílias. Isso 
porque precisamente as atividades e 
preocupações do IBRA estavam niais 
dirigidas para complicados problemas 
técnicos de imposto rural, cadastra-
mento, assistência e crédito rural, 
etc., do que propriamente para a re-
distribuição de terras, que deveria ser 
a parte fundamental de qualquer pro-
grama de reforma agrária. Para a mis-
são, além de o Estatuto da Terra não 
possibilitar uma forma legal de desa-
propriação e distribuição de terras rá-
pido e eficaz, praticamente não ha-
via participação dos camponenses na 
planificação e execução dos projetos 
de reforma agrária. A missão também 
se referia a uma discussão existente 
no IBRA, sobre a alternativa de con-
centrar os esforços da reforma agrária 
nas antigas áreas agrícolas, ou acele-
rar substancialmente a colonização de 
novas terras no interior. "O problema 
agrário, diz o documento da FAO, é 
de tal magnitude que é impossível re-
solvê-lo mediante a colonização maci-

A reforma agrária 
que ainda não foi 
feita vem sendo 

discutida e programada 
por diferentes siglas 

por todos os governos 
da revolução.  

ça de novas terras, processo que sig-
nifica um caminho lento e caro". Em 
outras palavras, essa questão significa-
va o seguinte: a reforma agrária deve-
ria ser concebida principalmente co-
mo um programa de colonização de 
novas terras - dirigindo os contingen-
tes populacionais para terras ainda 
não ocupadas como na Amazônia, 
por exemplo, ou deveria ser funda-
mentalmente um programa de inte-
gração do camponês nas terras em 
que ele vivia, através da modificação 
da grande propriedade latifundiária e 
de uma nova divisão das terras? 

Baseando-se nas sugestões da mis-
são da FAO, o IBRA chegou a elabo-
rar um documento, no qual sugeria 
uma revisão da política de reforma 
agrária até então seguida: propunha 
que ele se concentrasse num progra-
ma de distribuição de terras, visando 
atingir 300 mil famílias em três anos, 
deixando de lado os complicados e 
caros programas de colonização. Para 
estudar as novas metas do iBRA, o 
governo criou um grupo interministe-
rial, encarregado de reformar a refor-
ma agrária. A etapa seguinte da histó-
ria da reforma agrária foi a edição do 
Ato Institucional n.° 9, em outubro 
de 1969, que permitia a expr^riàção 

de imóveis para fins de reforma agrá-
ria, sem pagamento prévio em dinhei-
ro a título de indenização. Pelo ato, o 
governo poderia entrar de imediato 
na posse da terra que viesse a desa-
propriar, sendo que o valor a ser pago 
ao proprietário seria estabelecido na 
base de um acordo entre o poder pú-
blico e o expropriado. Na época da 
edição do ato, muitos viram um gran-
de avanço da legislação visando facili-
tar a desapropriação de terras para 
efeito de reforma agrária. Mas, no en-
tanto, tudo continou em compasso 
de espera até um novo episódio, em 
1970: o governo resolveu dissolver o 
IBRA e o INDA, criando no lugar o 
INCRA - Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária. O novo 

• órgão, de certa forma, significou um 
retrocesso nos antigos esforços do 
IBRA de distinguir "colonização de 
novas áreas" da "reforma agrária pro-
priamente dita", uma vez que a ten-
dência do INCRA era no sentido de 
colocar a grande prioridade na "ex-
pansão da fronteira agrícola". Em re-
lação ao nordeste, por exemplo, onde 

_o problema social criado pela estrutu-
ra da propriedade da terra é o mais 
agudo do Brasil, o governo adotou 
dois programas, que de certa forma se 
complementam dentro de uma mes-
ma filosofia: o Programa de Integra-
ção Nacional - PIN - e o PROTER-
RA. Alçm de integrar a Amazônia ao 
resto do país, o PIN pretende reservar 
para a colonização e reforma agrária 
uma faixa de 200 km de largura ao 
longo das rodovias da Amazônia. As-
sim, um dos grandes objetivos do PIN 
é deslocar para a nova região o que se 
denomina de "excesso populacional 
do nordeste". Depois do PIN, surgiu 
o PROTERRA. O novo programa 
recebeu uma dotação de 4 bilhões 
de cruzeiros e tinha o objetivo de 
promover o mais fácil acesso do 
homem à terra, criar melhores condi-
ções de emprego dç mão-de-obra e fo-
mentar a agro-indústria nas regiões 
compreendidas nas áreas de atuação 
da SUDAM e da SUDENE". Com um 
de seus principais itens, era previsto a 
"aquisiçao de terras ou sua desapro-
priação, por interesse social, inclusive 
mediante prévia e justa indenização 
em dinheiro "para" posterior venda a 
pequenos e médios produtores rurais 
da região, com vistas à melhor e mais 
racional distribuição de terras cultivá-
veis." Chegou-se assim a uma fórmu-
la pela qual o governo procura resol-
ver o problema nordestino: tentando 
deslocar grandes contingentes popula-
cionais do nordeste para a Amazônia, 
diminuindo com isso o grau de tensão 
social na região; ao mesmo tempo, 
dentro do nordeste, sem modificar a 
estrutura da propriedade agrária, ele 
força para que os grande proprietá-
rios cedam parte de suas terras incul-
tas para serem distribuídas, pressio-
nando no sentido da transformação 
destas grandes propriedades em em-
presas rurais mais modernas e criando 
um certo mercado produtor e consu-
midor. 

Como evitar a reforma 
Pompeu Accioly Borges * 

Os censos agrícolas decenais reali-
zados no Brasil durante o século 

atual evidenciaram o elevadíssimo e 
crescente grau de concentração da 
propriedade fundiária em poucas 
mãos, além de sua má utilização co-
mo instrumento produtivo. Em 1967 
o cadastro do IBRA (atual INCRA) 
mostrou que 49% de todas as terras 
de propriedade privada no país per-
tenciam a 1,4% ( los proprietários; que 
75,8% das propriedades rurais eram 
minifúndios; apenas 2,4% empresas 
exploradas racionalmente; 21,8% lati-
fúndios "por exploração" e só 279 
(menos de 0,1%) latifúndios por ex-
tensão. 

Durante muito tempo todas as 
tentativas para modificar tal situação, 
responsável em grande parte pelo 
pauperismo rural e as tensões sociais 
dele decorrentes, esbarraram com a 
oposição de poderosos grupos de 
pressão. 

Na elaboração do Estatuto da Ter-
ra e no planejamento ulterior da re-
forma agrária brasileira, prevaleceu a 
idéia errônea, Condenada em congres-
sos e seminários de especialistas, de 
que o imposto territorial progressivo 
(e regressivo) pudesse constituir o 
principal instrumento de reforma, e 
de que a colonização de terras públi-
cas o melhor meio de acesso à terra 
própria. Em conseqüência, houve ao 
longo de todos estes anos uma distor-
ção dos objetivos essenciais da refor-
ma agrária, que se viu reduzida, em 
suas dimensões e no número de bene-
ficiários, a proporções ínfimas. Os li-
mitados recursos do IBRA, inicial-
mente, e do INCRA, em sua fase 
atual, foram comprometidos, de um 
lado, numa operação cadastral ambi-
ciosa, ineficiente e cara e, de outro, 
na implantação de projetos de coloni-
zação onerosos e de resultados pífios. 
Segundo dados oficiais, no período 
de 1964 a 1971, apenas 4.327 cam-
poneses foram beneficiados pela ação 
direta do órgão incumbido da refor-
ma. Em termos percentuais, isso sig-
nifica que em sete anos somente 0,4% 
dos beneficiários potenciais se viram 
atendidos, considerando-se a meta 
conservadora (proposta pela FAO) de 
proporcionar terra a 162 mil famílias 
por ano. 

Camponês espectador 

Ante tais fatos, não surpreende 
que o camponês brasileiro continue a 
ser um simples espectador do vigoro-
so crescimento econômico do Brasil 
Os resultados positivos da expansão 
agrícola e da tecnificação de alguns 
setores da agricultura pouco ou nada 
têm favorecido os 25 milhões de pes-
soas que constituem o atual campesi-
nato brasileiro. Urge, mais que nunca, 
dar passos decisivos para modificar 
esse tenebroso quadro de miséria, in-
justiça e atraso que as cifras citadas 

apenas entremostram. Muito recente-
mente foi criado o PROTERRA, pro-
grama que se propõe a obter a cola-
boração dos latifundiários das zonas 
prioritárias de reforma na distribui-
ção e aproveitamento de suas terras 
ociosas, através de projetos agrícolas 
bem estruturados e, em casos de ne-
gativa, a desapropriar-lhes eventual-
mente as terras mediante pagamento 
da indenização com títulos públicos, 
conforme faculta a lei. 

Sem negar os benefícios que o 
PROTERRA poderá trazer a áreas 
muito limitadas e a uma minoria de 
agricoltores, manifesto o meu ceticis-
mo em relação a esse programa como 
instrumento eficaz de reforma agrá-
ria. 

A experiência internacional mos-
tra que as condições fundamentais 
para o desencadeamento de uma ver-
dadeira reforma agrária com chances 
de êxito são aquelas que tive oportu-
nidade de citar em documento escrito 
por mim oferecido ao grupo de traba-
lho sobre reforma agrária de que 
participei, criado no governo Costa e 
Silva. 

1.° - A reforma agrária deve ser 
um processo maciço, rápido e drás-
tico de redistribuição de direitos so-
bre as terras. Maciço para beneficiar 
a grande maioria dos sem-terra; rápi-
do para a reforma atingir suas metas 
em prazo curto (no máximo 10 
anos); e drástico para liquidar a estru-
tura latifundiária e todas as institui-
ções anacrônicas e injustas que se en-
gastaram no seu bojo. 

2.° - A reforma agrária deve mo-
bilizar as forças politicas e entidades 
representativas da população rural, e 
estimular o surgimento de sindicatos 
rurais, neles se apoiando e fazendo-os 
participar direta e intensamente nos 
seus planos e programas. 

3.° _ A reforma agrária deve ado-
tar um sistema econômico de investi-
mento, fugindo ao perfeccionismo e 
às obras de fachada, e utilizando, 
sempre que possível, a própria força 
de trabalho dos beneficiários da re-
forma. 

4.° - A reforma agrária deve ser 
parte integrante de um plano de de-
senvolvimento agrícola e de um planó 
geral de desenvolvimento econômico, 
nos quais tenha previamente assegura-
da sua cota-parte no total dos investi-
mentos programados e fixadas as me-
tas a atingir e respectivos prazos. 

Infelizmente tudo isso depende, 
para a sua implantação, de uma deci-
são política do mais alto nível de go-
verno, a qual, segundo parece, ainda 
muito tardará. 

• Economista e engenheiro, ex-
diretor da FAO para a zona leste da 
América Latina. Participou de duas 
comissões do governo brasileiro - no 
período Jânio Quadros e no período 
Cpsta e Silva - encarregadas de estu-
dar a reforma agrária 



O ponto de vista 
do governo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presidente do 
INCRA,  Moura 
Cavalcanti,  á OPINIÃO: 
"Ninguém desapropriou 
mais do que nós.  
O I NCRA desapropriou 
6 milhões de hectares; 
isso significa 16 
mil vezes mais 
hectares que todos 
os governos 
anteriores".  
"Ó que é mais 
importante: deixar 
3S 335 mil famílias 
sem acesso à terra 
ou começar 
com 3.500? " xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
presidente do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrá-

ria, José Francisco de Moura Caval-
canti, falou para OPINIÃO no Rio so-
bre os objetivos e resultados do PRO-
TERRA. 

OPINIÃO - Na reunião de Recife 
entre o sr. e os usineiros atingidos pe-
lo PROTERRA se esperava um clima 
de tensão, e a imprensa noticiou um 
ambiente descontraído. Isto será por-
que realmente não houve problemas 
com os proprietários de terra da re-
gião que inicialmente, através do se-
nador Paulo Guerra, ameaçaram não 
aderir ao programa? 

Moura Cavalcanti - Fui a Pernam-
buco consciente de que sairíamos vi-
toriosos. Encontrei um clima normal. 
Os fatos demonstram a adesão ao 
PROTERRA dos grandes empresá-
rios. As terras ociosas começaram a 
ser assim liberadas, com a participa-
ção dos usineiros de Pernambuco -
zona discutida e ponto nevrálgico do 
nordeste. A Zona da Mata é região de 
tensão social, e por isso considerada 
prioritária. Havia um excedente de 
mão-de-obra violento naquela região 
e tentamos esvaziá-la levando para 
outras regiões, procurando orientar 
uma emigração espontânea voltada 
na Amazônia para a fronteira agrícola 
- filosofia já antiga que não é nossa. 
Esse ano em Pernambuco houve um 
fato: o salário mínimo pago pelo cor-
te de cana já é mais alto que o salário 
normal Diriam alguns: isto é porque 
está na época do pique. Mas todo ano 
temos pique e com excedente de 
mão-de-obra havia greves pedindo 
maiores salários. A diminuição da 
oferta de mão-de-obra no nordeste 
provocou um aumento de salário. 
Não podemos dar emprego a todas as 
famílias, e por vários fatores muitas 
delas são marginalizadas. O que pre-
tendemos é a modificação: criando 

um maior número de empresários ru-
rais cria-se um maior número de em-
pregos diretos para a família dele e 
indiretos para os que vão trabalhar 
com ele. Cria-se em torno disso ainda 
a disputa de empresários em relação à 
mão-de-obra. Ao invés de 16 empre-
sários haverá 3 mil disputando a mão-
-de-obra. Com isso haverá uma eleva-
ção de salário e uma elevação de ri-
queza. Essas famílias marginalizadas 
não serão todas empresárias nem po-
dem ser, pois não há exemplo disso 
no mundo inteiro, inclusive nos Esta-
doŝ  Unidos. A tendência da agricultu-
ra é de diminuir cada vez mais a mão-
-de-obra ocupada. Em conclusão: 
cria-se empregos, cria-se uma socieda-
de de consumo capaz de absorver essa 
mão-de-obra. 

OPINIÃO - A palavra reforma 
agrária sempre foi temida pelos tra-
dicionais proprietários de terras. Essa 
adesão ao PROTERRA não seria por-
que os usineiros fazem um bom negó-
cio na medida em que decidem as ter-
ras que vão ceder e apontam também 
as pessoas a serem beneficiadas com 
essas terras? 

Moura Cavalcanti - Não, eles não 
decidem as terras a ceder. No projeto 
podem indicar as terras mas nós as 
analisaremos e poderemos recusá-las. 

OPINIÃO - Há um problema 
quanto à qualidade das terras cedidas: 
e natural que se as pessoas que pos-
suem terras forem obrigadas a cedê-
las em parte, logicamente cederão as 
piores. 

Moura Cavalcanti - Aceito o pro-
blema. Mas o projeto tem que ser 
apresentado ao INCRA e aos organis-
mos técnicos que analisarão a terra. E 
aquelas terras que não se prestarem à 
cultura não serão aceitas. Por exem-
plo, em Inhamuns (Ceará) há uma 
òferta de terra maior do que a que 
será utilizada pelo programa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para pagar um 
fundo que sumiu 
Desde meados de janeiro de 1973 

o Banco do Estado de São Paulo 
está comprando a Corretora M. Mar-
cello Leite Barbosa, de São Paulo, O 
BANESPA comprou, no ano passado, 
a Corretora Pires Germano, também 
de São Paulo. Por coincidência Jalvez, 
as duas corretoras pertencem respec-
tivamente aos ex-presidentes das Bol-
sas de Valores do Rio de Janeiro e de 
São Paulo - M.Marcello Leite Barbo-
sa e João Osório de Oliveira Germa-
no, que foram destituídos no ano 
passado, oficialmente, "por motivos 
de saúde", e coincidentemente no 
mesmo dia. Extra-oficialmente, sabe-
-se que os dois deram uma não peque-
na colaboração para que a crise do 
mercado acionário atingisse propor-
ções que chegaram a abalar a própria 
economia do país, o que irritou áreas 
oficiais e fez com que os presidentes 
pedissem demissão, "por motivos de 
saúde." 

% Por que o BANESPA^que não c o 

primeiro banco oficial a comprar uma 
corretora, já que o Banco do Estado 
do Paraná também possui uma) que 
comprou a Pires Germano e até hoje 
ainda não a pôs para funcionar, com-
prou também a Marcello Leite? O si-
gilo que cercou (e cerca) as duas ope-
rações não permite que se apure a 
verdade dos fatos. 

A demora na conclusão da com-
pra da Marcello Leite deve-se ao fato 
do ministro da Fazenda ter-se pro-
nunciado contra detalhes da "forma" 
como se está processando a operação. 
Segundo o semanário cariocazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Rehtó-
rio Reservado (o primeiro a dar a no-
tícia), "para Marcello Barbosa, o di-
nheiro que receberá lhe permitirá pa-
gar a primeira de duas parcelas de 10 
milhões de cruzeiros a que está obri-
gado, para refazer um fundo de inves-
timento administrado por 
tora e que havia sumido, 
ainda que ao corretor só r^irpossível 
manter a empresa da GB. 

OPINIÃO - O PROTERRA pre-
tende atingir preliminarmente uma 
área de 742.235 ha que seriam colo-
cados à disposição do INCRA para 
efeito de reforma agrária. POr que os 
2/3 do total da área prioritária do 
PROTERRA se concentram no Cea-
rá, onde somente 10% delas têm via-
bilidade econômica? 

Moura Cavalcanti - O INCRA 
não pretende distribuir. Foram colo-
cadas voluntariamente 742.235 ha à 
sua disposição. Mas isso não equivale 
ao INCRA receber; nós não fixamos 
as áreas, recebemos um decreto do 
governo anterior que já havia fixado 
essas áreas. Elas foram criadas inicial-
mente pela tensão social e pela crise 
econômica existente nelas, o fator 
principal sendo o desemprego encon-
trado na área. Analisaremos a poten-
cialidade da terra que foi englobada 
pelo programa e evidentemente refu-
tamos as terras ruins. Inhamuns e 
Quixeramobim, por exemplo, não 
nos interessam. Eles podem continuar 
com as suas fazendas. Talvez num fu-
turo remoto, numa tecnologia avan-
çada se aproveitem essas terras. Mas 
somente na Zona da Mata de Pernam-
buco foram liberados mais de 70 mil 
hectares de terras férteis. 

OPINIÃO - O INCRA estimou 
que na Zona da Mata e no Agreste em 
Pernambuco seriam beneficiadas ini-
cialmente apenas 3.500 famílias pelo 
programa. Mas o próprio INCRA 
também calculou que nas mesmas 
áreas existem cerca de 335 mil famí-
lias de baixa renda que não seriam 
beneficiadas pelo programa. 

Moura Cavalcanti - Não se enri-
quece o país com um programa. Bai-
xa renda se tem aqui na Guanabara, 
no Estado do Rio e em São Paulo. E 
o que é mais importante: deixar as 
335 mil famílias sem acesso à terra 
ou começar com 3.500? Existem no 
nordeste vários instrumentos do go-
verno. A SUDENE, com a industriali-
zação, cria para cada emprego direto 
vários empregos indiretos. O processo 
de irrigação no Vale do São Francisco 
vai aproveitar mais famílias. Existe o 
PROTERRA. Finalmente, há a fron-
teira agrícola a chamada Transamazô-
nica. O processo é multiplicativo. No 
momento em que deslocamos ho-
mens daqui para a Amazônia, diminui 
a oferta da mão-de-obra que é o fator 
número um de geração de renda bai-
xa. A renda é baixa porque existe um 
excesso de mão-de-obra. Se tiramos 
gente daqui ocorre o que houve este 
ano na Zona da Mata em Pernambu-
co, onde os salários sempre estiveram 
abaixo do mínimo e passaram a se 
situar acima. 

OPINIÃO - Há uma confusão ho-
je no Brasil entre os conceitos de re-
forma agrária e colonização. Existe 
inclusive um relatório de uma missão 
da FAO ao governo brasileiro em 
1968 dizendo o seguinte: está haven-
do uma certa mistura entre os dois 
conceitos, a reforma agrária signifi-
cando mais modificação da estrutura 
da propriedade, e a colonização signi-
ficando a expansão da fronteira agrí-
cola. Qual e a prioridade que o IN-
CRA dá para a expansão da fronteira 
agrícola? 

Moura Cavalcanti - Poucos países 
como o Brasil têm excedente de ter-

j-a. E a reforma agrária foi sempre dis-

cutida como conceito geral, como a 
reformulação das estruturas agrárias 
viciadas e estruturas de exploração do 
homem pelo homem. Existem duas 
alternativas: criar oportunidades^ na-
quelas áreas onde os homens já vi-
vem, como está fazendo o PROTER-
RA, reformulando sem destruir nada, 
ou criando novas oportunidades, dan-
do terras a homens sem terras em ou-
tras áreas. Não há confusão. Não há o 
que confundir entre a reforma agrária 
e colonização. Fazemos as duas coi-
sas. 

OPINIÃO - Segundo essas cor-
rentes, a bandeira da colonização se-
ria uma das maneiras encontradas pa-
ra não se fazer uma reforma agraria 
efetiva. 

Moura Cavalcanti - Respondo 
com o PROTERRA. Sobre política 
agrária existem várias filosofias no 
mundo inteiro. Reforma agrária para 
uns é a possibilidade de acesso à terra 
com assistência e uma série de coisas. 
Acho que as duas coisas se casam no 
Brasil. Se dizem que estamos fazendo 
colonização ao invés de reforma agrá-
ria, não fazemos nada, então? Nem 
colonização nem reforma agrária? 
Que diabo! Estamos fazendo reforma 
agrária. Ninguém desapropriou mais 
do que nós. O INCRA desapropriou 6 
milhões de hectares, isso significa 16 
mil vezes mais hectares que todos os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

?ovemos brasileiros anteriores. O 
BRA desapropriou somente 100 mil 

hectares. Sempre houve deslocamen-
tos, naturais da mão-de-obra agrícola 
no Brasil Queremos é destruir o flu-
xo migratório que não é interessante, 
como o fluxo do pau-de-arara. É gen-
te sem qualificação que vive em regi-
me de subconsumo no Rio e São Pau-
lo. Qual é a forma? Não podemos 
dar empregos industriais para todos, 
para absorver esta mão-de-obra. Ela 
vem devido às más condições de vida 
e à falta de condições de sobrevivên-
cia. Vem para o sul que era a alterna-
tiva, mas uma alternativa ilusória. 
Ilusória porque o migrante cai em re-
gime de subemprego, vai viver em fa-
velas. 

OPINIÃO - Então a nova alterna-
tiva seria a Amazônia? 

Moura Cavalcanti - É a Amazônia 
e o PROTERRA. 

OPINIÃO - A reforma agrária é 
carríssima. Desde que no governo 
Castelo Branco foi promulgado o es-
tatuto da terra, os técnicos considera-
ram um grande avanço poder se fazer 
desapropriação mediante pagamento 
em títulos da dívida pública. Depois 
no governo de Costa e Silva, com a 
promulgação do AI-9, a legislação fa-
cilitou ainda mais as desapropriações. 
O PROTERRA não seria então um 
retrocesso em relação a essas medidas 
na medida em que prevê o ajuste da 
indenização em dinheiro para os que 
aderiram ao programa? Isso não tor-
na o programa caríssimo e restringe a 
área de aplicação? 

Moura Cavalcanti - Há uma fixa-
ção de preço. O preço é o valor da 
terra corrigido por correção monetá-
ria. O mesmo do estatuto da terra e 
podemos subir até 50% do seu valor. 
A terra é o investimento mais barato. 
No sul, de São Paulo para baixo por 
exemplo, a terra no investimento to-
tal é da ordem de 30%. No nordeste 
ela vale menos. Mas queremos tornar 

a terra do nordeste produtiva, a irri-
gação custa 3 mil dólares por hectare 
enquanto que a terra custa 50 contos 
o hectare. 

OPINIÃO - No governo Castelo 
Branco, nasceu o estatuto da terra e 
se criou o INDA e o IBRA, depois 
nasceu o GERAN paralelamente. No 
governo Costa e Silva veio o AI-9 e 
com o governo Medici o PIN o PRO-
RURAL e o PROTERRA. Durante 
todo esse período - estamos a quase 
10 anos do estatuto da terra, a quase 
cinco anos da promulgação do AI-9, 
que facilitava a desapropriação - pra-
ticamente a estrutura agrána brasilei-
ra continua a ser a mesma nos seus 
traços fundamentais. Isso nos faz 
lembrar as declarações do IBRA de 
que a reforma agrária estava sendo 
começada também. Perguntamos o 
seguinte: a reforma agrária começou 
no governo Castelo Branco, ou come-
çou no governo Costa e Silva, ou está 
sendo efetivamente começada pelo 
governo Medici? 

Moura Cavalcanti - O governo 
Castelo Branco deu os instrumentos, 
o governo Costa e Silva consolidou 
estes instrumentos e o governo Medi-
ci a fez realmente. 

OPINIÃO - Na prática qual é o 
balanço que o sr. faz disso? 

Moura Cavalcanti - O IBRA desa-
propriou 100 mil hectares, o INDA 
6.400 mil e o INCRA deu em 1971 
títulos de terras a 47 mil famílias. O 
Brasil tem 8 milhões de quilômetros 
quadrados e a estrutura agrária está 
sendo modificada e todos os instru-
mentos atacam nos seus pontos 
vrálgicos. Onde há uma crise nós d 
sapropriamos e dividimos. 

OPINIÃO - Em 1960 esteve no 
Brasil uma missão da FAO convidada 
pek> IBRA e fez uma série de srees-
tões ao governo. Estimou que no Bra-
sil, em 1970 cerca de 6 milhões de 
famílias seriam atingidas potencial-
mente pela reforma agrária. Isso signi-
ficaria atingir 300 a 400 mil por ano. 
O atual PROTERRA significa a acei-
tação de algumas sugestões da missão 
da FAO ou não? Porque, comparan-
do a projeção pela emissão da FAO e 
a da PROTERRA, o número deste é 
bastante baixo. Seria por que o PRO-
TERRA está localizado no nordeste 
enquanto o relatório da FAO mostra-
va que o programa de reforma agrária 
é um problema que envolve todo o 
país? 

Moura Cavalcanti - O problema 
da localização não existe. Fizemos 
grandes projetos no Rio Grande do 
Sul: o de Passo Real e o de Passo 
Fundo. Temos projetos em toda par-
te do Brasil Muitas coisas que a FAO 
sugeriu foram feitas. Por exemplo: a 

íforma \ 
agrária no Brasil era muito complica- J ' 
estrutura operacional da reforma 

da. A própria FAO hoje está fazendo 
projetos baseados no de Altamira I. 

OPINIÃO - Desculpe insistir so-
bre essa pergunta: para o INCRA a 
reforma aígraria é a divisão e a distri-
buição das terras ou é fundamental o 
deslocamento da fronteira agrícola? 

Moura Cavalcanti — Não é uma 
coisa nem outra. £ o conjunto. Uma 
coisa complementa a outra. Não se 
pode fazer redistribuição de terra sem 
dar condições de deslocar as famílias 
das áreas onde há tensão social e ex-
cedente demográfico. 

Combatendo o nacionalismo 

sua corre-
Informa-se 

Uma entidade que reúne 
mais de 200 empresas dos 

EUA faz planos no Rio 

Em dezembro do ano passado, lo-
go após o presidente Salvador 

Allende ter denunciado na Assem-
bléia-Geral da ONU que havia uma 
conspiração das empresas multinacio-
nais contra seu governo, o Council of 
the Américas - entidade que reúne 
mais de 200 grandes empresas norte-
-americanas com interesses na Améri-
ca Latina - resolveu intensificar uma 
campanha na região, a fim de neutra-
lizar algumas tendências "nacionalis-
tas" que poderiam no futuro colocar 
em risco os investimentos norte-ame-
ricanos. Sem manifestar atualmente 
essas tendências, parece que o Brasil 
foi o escolhido não como um alvo 
mas como um importante aliado nes-
sa campanha: uma delegação do 
Council, chefiada pelo seu presidente, 
Jose de Cubas, e integrada por direto-
res da Sears Roebuck, Hanna Mining, 
The Chase Manhattan Bank e Cater-

pillar chegou ao Rio na semana passa-
da para 'discutir os problemas das 
empresas privadas de ambos os países 
visando um melhor relacionamento 
para o futuro", segundo declarou Jo-
se de Cubas. 

No Rio, a delegação do Council 
reuniu-se sigilosamente com um gru-
po de empresários brasileiros. Estive-
ram presentes: Juracy Magalhães, 
Vasco Leitão da Cunha, Thomaz 
Pompeu de Souza Netto (presidente 
da Confederação Nacional da Indús-
tria), além de outras pessoas. 

Na reunião foi discutido um docu-
mento conjunto encaminhado pelas 
entidades empresariais brasileiras ao 
Council of the Américas, a fim de 
que ele interprete junto às matrizes 
das companhias norte-americanas ^e 
aos meios governamentais dos Esta-
dos Unidos o pensamento dos empre-
sários brasileiros sobre as relações 
Brasil-Estados Unidos na área econô-
mica. O documento contém reivindi-
cações dos brasileiros sobre assuntos 
como k prtaçõcs, transferência de 
tecnoi* * apoio empresarial, etc. 

Foi também discutido o problema da 
imagem do Brasil no exterior, que de-
ve ser salvaguardada pelos norte-ame-
ricanos. Em troca, o Brasil faria o 
mesmo esforço para combater o que 
se definiu como "reticências que exis-
tem por parte de certas empresas iso-
ladas * em relação às atividades locais 
das companhias norte-americanas. 
Um dos comentários feitos foi de que 
"nós, os brasileiros, estamos tendo os 
mesmos problemas de sermos acusa-
dos de imperialistas lá fora". Após o 
encontro, um assessor de imprensa da 
Associação Comercial do Rio de Ja-
neiro declarou que todas as proposi-
ções foram acolhidas pelos norte-
americanos, com exceção de um ou 
outro ponto que requerem maiores 
detalhes. A pedido da delegação ame-
ricana, o documento elaborado peta 
Confederação das Associações Co-
merciais do Brasil, Federação das In-
dústrias da Guanabara, Confederação 
Nacional do Comércio e Confedera-
ção Nacional da Indústria será manti-
do em sigilo, a fim de facilitar sua 
divulgação junto aos órgãos compe-
tentes nos Estados Unidos. 



J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os lucros da 
grande ambição zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Num almoço do qual foram excluídos 
cuidadosamente alguns jornais e 

revistas,  o presidente da Companhia 
de Pesquisa de Recursos Minerais 

apresentou um balanço de sua empresa xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ntre outras ambições, o Brasil 
também tem a de ser a "grande 

potência mineradora desta década**. 
A revelação da nova ambição foi feita 
na semana passada pelo presidente da 
Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais — CPRM - Ronaldo Moreira 
da Rocha, num almoço realizado no 
Rio com jornalistas, para comemorar 
os três anos de funcionamento da em-
presa. Em seu discurso, o presidente 
da CPRM disse estar "prestando con-

tas aos homens da imprensa, que têm 
a importante e difícil tarefa de bem 
informar a nação**. Só não explicou 
que ele escolheu a dedo estes homens 
que têm essa difícil tarefa de "bem 
informar**: inexplicavelmente, na lista 
para o almoço, que já excluía nomes 
como OPINIÃO,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Politika, preparada 
pela agência que faz a publicidade da 
CPRM, Ronaldo Moreira da Rocha 
suprimiu dois nomes: a Tribuna da 
Imprensa e a Ültima Hora. No discur-

so, Ronaldo Moreira da Rocha falou 
da luta da CPRM "contra aqueles que 
não desejavam a sua criação**, e apre-
sentou o balanço dos três anos de tra-
balho da companhia** que se orgulha 
de ter cumprido rigorosamente "as 
tarefas sob sua responsabilidade". 
Um dos pontos altos desse balanço 
foi o anúncio ide que a CPRM obteve 
lucros desde o primeiro ano de suas 
atividades, e que já distribui dividen-
dos aos seus acionistas. 

De onde a CPRM teria tirado esses 
lucros? 

Segundo os próprios documentos 
da empresa, a CPRM foi criada pelo 
governo para atuar em três faixas: co-
mo empresa de serviço, como empre-
sa de financiamento e como empresa 
de mineração. Na prestação de servi-
ços, ela executa trabalhos de geolo-
gia, hidrologia, sondagem, laboratório 
e aerofotogrametria - principalmente 
para órgãos do governo, como o De-
partamento Nacional de Produção 
Mineral, Departamento Nacional de 
Águas e. Energia Elétrica, Comissão 
Nacional de Energia Nuclear, etc. Na 

mineração, ela realiza uma tarefa 
pouco rentável: arca com todos os 
ônus da única fase realmente aleató-
ria da atividade mineradora — a pes-
quisa e descoberta de jazidas. E só 
transfere o negócio para empresas pri-
vadas, cobrando pelos serviços feitos 
se a jazida mostrar-se aproveitável 
economicamente. No financiamento, 
as condições ainda são piores para 
ela: usando recursos próprios, a 
CPRM financia empresas privadas em-
penhadas em projetos de pesquisa. Se 
a pesquisa produz resultados, a em-
presa beneficiada repõe o empréstimo 
como se fosse uma operação financei-
ra normal Mas se este não for o caso 
- alternativa muito provável num tra-
balho tão aleatório como pesquisa 
mineral - a empresa que tomou o 
empréstimo devolve apenas 20%. Os 
80% restantes são integralmente assu-
midos pela CPRM. Assim, na explora-
ção mineral e no financiamento, as 
duas áreas em que a CPRM tem con-
tato com empresas privadas, os resul-
tados em geral não lhe são favoráveis 
- e inclusive ela foi criada explicita-

mente para 44suplementar a iniciativa 
privada, na pesquisa de bens minerais, 
utilizando para tanto recursos do seu 
capital**, segundo as palavras de seu 
presidente. A única atividade onde 
ela não corre risco de ter prejuízos é 
na prestação de serviços, onde os pre-
ços são fixados de acordo com seus 
custos reais, e onde o principal clien-
te é o governo, através de suas autar-
quias. Ou seja, a CPRM compensa o 
mau negócio realizado com as empre-
sas privadas - que contam geralmen-
te com participação de capital estran-
geiro - através dos serviços prestados 
para órgãos do próprio governo. 

É possível que o trabalho da 
CPRM ajude o Brasil a ser "a 
potência mineradora desta 
estimulando as empresas particulares 
a explorar diversos tipos de minerais, 
inclusive assumindo riscos que deve-
riam normalmente correr por conta 
das empresas privadas. O que é difícil 
de acreditar é que a CPRM seja, para 
o governo, uma empresa rentável do 
ponto de vista financeiro. 

O jogo das aparências Aloysio Biondi 

Um nobre arruinado pode escon-
der tão bem seu infortúnio ^ue, 

no fmal das contas, ele talvez ate es-
cape da bancarrota. Lógico .que, para 
isso, precisará haver grande habilida-
de, de sua parte, e grande credulida-
de, da parte dos outros, para a manu-
tenção de um incrível jogo de aparên-
cias. Em si a encenação, ele precisará 
de bufões que proclamem sua intoca-
bilidade, de dependentes que temam 
cair em desgraça junto com o prote-
tor, e de aliados que com ele partici-
pem de algum projeto em comum -
ou tenham um inimigo comum. Tudo 
muito bem dosado, será possível 
manter o mito junto ao populacho, 
durante anos, mesmo que algum irre-
verente credor grite aos quatro ventos 
que o dinheiro com que o nobre paga 
suas contas é falso. Com boa sorte, a 
situação poderá prolongar-se durante 
anos. E, nesse meio tempo, o nobre 
poderá ir até mesmo comprando -
com dinheiro falso — novas proprie-
dades, acumulando mais escravos, 
que garantam o bem-estar de sua cor-
te no presente e no futuro. 

- O dólar não passa de papel pin-
tado, gritava, há anos, o general De 
Gaulle. Os americanos estão compran-
ndo nossas fábricas com papel pinta-
do, repetia. Os Estados Unidos estão' 
penetrando a fundo na economia de 
outros países, estabelecendo, para o 
futuro, um fluxo eterno de remessas 
de lucros, royalties, patentes - pro-
clamava. O mundo não o ouvia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O forte fraco 

O que é que De Gaulle queria di-
zer? Pode-se tentar uma explicação 
simplificada. O dólar, por causa do 
poderio econômico dos EUA, era 
considerado uma moeda forte. Qual-
quer país o aceitava, e mesmo gostava 
de guardá-lo em seus cofres, para o 
pagamento, a tempo, de seus compro-
missos. Assim, o dólar era considera-
do a moeda "reserva" (isto é, que se 
pode guardar), do sistema monetário 
internacional, isto é, do sistema pelo 
qual os países pagam, uns aos outros, 
as importações e exportações realiza-
das. 

Ao longo dos anos, porém, o que 
foi acontecendo? Os Estados Unidos 
começaram a gastar, em seus negócios 

recebiam: 
com o resto do mundo, mais do que 

• Os EUA importavam 100, isto 
é, compravam 100 em mercadorias de 
outrosjjaíses. 

• Os EUA vendiam 120, isto é, 
exportavam 120 em mercadorias a 
outros países. 

• Eles tinham a seu favor, portan-
to, um saldo de 20, nessas trocas. Ou, 
em linguagem econômica, ele tinha 
urji superavit de 20, em sua balança 
comercial. 

Compare-se com o quotidiano. 
Uma família que ganhe 120 e gaste 
100 poderá comprar lojjas, fábricas, 
empresas de outras famílias, com esse 
saldo de 20. Assim também um país. 

Mas há mais: 
• Os EUA tinham esse saldo de 

20 em suas trocas comerciais, isto é, 
como resultado das exportações me-
nos as importações. 

• Mas os EUA tinham outros gas-

tos. Eles precisavam pagar suas tropas 
aquarteladas na Europa, ou na Ásia. 
Seus habitantes viajavam doidamente 
pelo mundo, realizando gastos em ou-
tros países. O total dessas despesas, e 
outras do gênero, somavam 200. 

• Para compensar, os EUA ti-
nham fábricas e empresas em outros 
países, que lhes enviavam o dinheiro 
resultante de juros, royalties, uso de 
patentes, além de lucros, cobrados ou 
tirados dos povos desses países. Uma 
renda extra - como a de uma família 
- de 180. 

Assim, entre gastos e receitas com 
itens que os economistas resolveram 
chamar de "serviços", os EUA ti-
nham, não um saldo positivo, mas um 
deficit de 20 (os 200 menos 180). 

Resultado fmal: entre importa-
ções e exportações, os EUA tinham 
um saldo de 20. Mas, em servi-
ços, eles tinham um deficit de 20. 
Em resumo, havia um empate. E aí 
surgia o mito do dólar. 

Papagaios internacionais 

Se uma família tem um superavit 
de 20 entre suas receitas e despesas 
normais, mas gasta 20 com penduri-
calhos (ou "serviços"), é lógico que 
não disporá de nada para comprar 
empresas, lojas, ou fazendas de outras 
famílias. Mas se ela é poderosa bas-
tante, se o mito em torno de sua for-
tuna é suficientemente grande, ela 
conseguirá levantar papagaios, ou as^ 
sinar promissórias para pagamento fu-
turo de sua dívida - no que poderá 
utilizar, inclusive, os lucros forneci-
dos nos anos seguintes pelas empresas 
que está comprando com dinheiro 
dos outros. 

Com o dólar não foi diferente. Os 
EUA tinham um saldo positivo em 
sua balança comercial, mas gastavam 
muito com outras coisas. Seu saldo 
com os demais países era engolido 
por essas despesas. Como então ele 
pode continuar comprando indústrias 
de outros países? Com dólares que 
nada mais eram do que "papel pinta-
do", berrava De Gaufle. 

Até inícios dos anos 60, ainda ha-
via motivo para aceitar papagaios dos 
Estados Unidos. O país gastava muito 
mais do que ganhava - e, nesses gas-
tos, incluem-se as despesas com mon-
tagem ou compra de empresas em ou-
tros países - mas havia uma garantia 
de que os Estados Unidos poderiam 
liquidar suas dívidas. Em outras pala-
vras, o governo mantinha em seus co-
fres quantidade de ouro suficiente ̂ pa-
ra garantir sua dívida, isto é, o dólar 
estava apoiado em um lastro de ouro. 
Assim, como todo mundo aceitava o 
dólar-papagaio, os EUA continuaram 
comprando e montando fábricas em 
todo o mundo, e pagando em dólares. 
Havia motivos políticos em jogo (as 
ligações com governos amigos). Mas, 
também, os demais países acredita-
vam que poderiam, a qualquer mo-
mento, pegar os dólares que estavam 
guardando e trocá-los por ouro. Em 
outras palavras, o dólar era conversí-
vel em oüro. 

Tudo ia no melhor dos mundos 
dos papagaios, até que os Estados 
Unidos começaram a enfrentar gastos 
cada vez maiores no exterior. E, o sronlihedcaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA
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Os americanos estão 
comprando nossas 
fábricas com papel 
pintado — gritava,  

há anos,  o 
general 

De Gaulle.  

que era pior: de repente, os EUA co-
meçaram a importar um valor maior 
que o de suas exportações. 

P si taco se 

Alguns países credores começa-
ram a ficar ressabiados - ou, em ter-
mos políticos, a sentirem-se fortes o 
bastante para não aceitar mais o do-
mínio total Sempre que podiam, tro-
cavam seus dólares por ouro, e guar-
davam o metal, como reserva, em 
seus cofres. De onde vinha esse ou-
ro? Dos cofres dos Estados Unidos, 
cujo governo era obrigado a converter 
dólares em ouro. 

As reservas norte-americanas de 
ouro foram minguando, minguando, 
até que, em 1965, pela primeira vez, 
soube-se que os Estados Unidos não 

Procura-se,  agora,  
tecnocrata que invente,  
rapidamente,  um novo 
mito para justificar a 

nova fase de 
desnacionalização da 
indústria brasileira.  

dispunham mais de ouro suticiente 
para pagar a dívida que tinham com 
outros países, isto é, não tinham ouro 
em quantidade suficiente para trocar 
os dólares que entupiam os cofres de 
outros países. 

Os papagaios já não conseguiam 
esconder as penas, o bico, os pés. 
Eram papagaios, no duro. 

De Gaulle fantasiou-se de caçador. 
Pelos idos de 1967, voltou a botar a 
boca no mundo: o dólar não valia na-
da, já não podia ser considerado moe-
da-reserva pois não tinha lastro. Os 
americanos tinham que reduzir seus 
gastos, não podiam continuar gastan-
do na compra, a preço de banana, de 
fábricas de todo* o mundo. Os EUA, 
em resumo, deveriam reduzir seus in-
vestimentos em outros países. Outras 
nações industrializadas quiseram ade-
rir, e surgiu a idéia de criar uma nova 
moeda internacional que substituísse 
o dólar. Essa moeda deveria ter, co-
mo lastro, as moedas de outros paí-
ses, mais disciplinados e menos gasta-
dores que os EUA. Entre eles, lógico, 
estava a França que, àquela altura, 
possuía em seus cofres grande parte 
do ouro que antes pertencera aos 
EUA. 

Acontece que ainda era o dia da 
caça. Em princípios de 1968, defla-
grou-se a crise política na França. Lo-
go depois, como se sob a batuta de 
W; -i tu iCiü >• », • ç<ti>'JWvJ 35 J .. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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um maestro, suigiu uma corrida louca 
para trocar moeda por ouro. 

Que moeda? O dólar? Não. O 
franco. O franco, que tinha atrás de si 
bilhões de dólares em ouro, como las-
tro, era subitamente considerado uma 
moeda "fraca" porque - esse o mito 
que se propagou - a economia fran-
cesa tena sido seriamente abalada pe-
la crise. Especuladores de todos os ti-
pos queriam, por isso, trocar francos 
por ouro. As reservas francesas se eva-
poraram em grande parte. O dólar 
permaneceu no pedestal O franco foi 
desvalorizado. 

Não uma conspiração 

Quando se fala em especulador, 
pensa-se logo em um homem som-
brio, aba do chapéu caída sobre a ca-
ra, a tramar ganhos imundos. Mas esj 
peculador, a bem da verdade, não é 
nada disso. Em uma Bolsa de Valores 
ou em um mercado internacional de 
dinheiro, o especulador franco-atira-
dor é uma aberração - o especulador 
é, na verdade, uma instituição finan-' 
ceira qualquer, seja um banco ou um 
Fundo de Investimento. É evidente: 
só pode dar uma grande tacada, alte-
rar o curso normal dos acontecimen-
tos, quem tem poder - isto é, quem 
tem uma massa de dinheiro nas mãos. 

Quem poderia mobilizar milhões 
de francos rapidamente, exigindo sua 
troca por ouro? Somente instituições 
financeiras. 

Diz-se que uma "corrida** é deto-
nada pelo pânico. Depende. Uma 
"corrida" contra o dólar poderia jus-
tificar-se, já que ele não tem lastro a 
garanti-lo. Mas uma corrida contra o 
tranco, na época, fica meio difícil de 
engolir. Os diretores das instituições 
financeiras sabiam muito bem qual o 
volume de reservas da França, em ou-
ro. Sabiam que o franco não enfren-
tava problemas. Se correram, foi por-
que quiseram. 

Quem eram os corredores? Por 
coincidência, o mercado financeiro 
europeu já estava, àquela altura, vio-
lentamente marcado pela presença 
norte-americana. Não apenas através 
de bancos, como também de Fundos 
de Investimentos com operações no 
exterior (quanto a eles, não há a me-
nor dúvida: os jornais da época noti-
ciaram sua participação na corrida). 

No momento em que se partia pa-
ra contestar a hegemonia do dólar, e, 
por extensão, dos privilégios da eco-
nomia norte-americana dentro do 
quadro mundial, o franco caiu. De 
Gaulle deixou o poder, depois. O dó-
lar? Continuou impávido. A comprar 
e montar empresas no mundo inteiro. 
Uma família sem dinheiro e sem cre-
dito a comprar as empresas dos ou-
tros. 

A velha luta 

Em 1971, a situação ficou insus-
tentável Até e n t ã o , cada vez que ha-
via uma corrida - às vezes legítima, 
às vezes especulativa - para trocar 
dólar por ouro, os países europeus e 
o Japão, amigos e dependentes, so-
corriam o antigo soberano. Para evi-

tar sua queda, os Bancos Centrais des-
sas nações compravam dólares maci-
çamente. Mas ninguém é de ferro. Os 
países europeus e o Japão começaram 
a acumular toneladas de dólares em 
suas caixas-fortes, sem saber bem o 
que fariam com eles. As pressões para 
desvalorizar o dólar cresceram e Ni-
xon, para se livrar delas, em agosto de 
1971 declarou, pura e simplesmente, 
que o dólar não mais seria convertido 
em ouro, isto é, o governo americano 
já não honrava o compromisso da 
conversibilidade. 

Depois, Nixon tomou medidas de-
sesperadas para evitar a desvaloriza-
ção do dólar - entre elas, esforços 
para aumentar as exportações e redu-
zir as importações (daí sua briga com 
os produtos japoneses que entram em 
seu mercado, e que ele sempre tolera-
ra). Mas os esforços deram com o bur-
ro n*água: ao fmal de 1972, os Esta-
dos Unidos enfrentavam um deficit 
de 6,5 bilhões de dólares, o maior de-
sua história, no movimento de expor-
tações e importações. 

Como não podia deixar de ser, Ni-
xon tirou, na semana passada, um no-
vo coelho da cartola, em defesa do 
dólar e em prejuízo dos demais países 
industrializados,* que, como o Ja-
pão, hoje têm reservas suficientes pa-
ra investir em outros países — insta-
lando as mesmas bombas de sucção 
de lucros, royalties, patentes que an-
tes eram privilégio americano. 

A vitoria, nos dias atuais, é mais 
difícil 'para o dólar. A briga é entre 
dois mitos. E, em Economia, o que 
conta é o mito. 

Comercial,  rápido 

Procura-se tecnocrata que invente, 
rapidamente, um novo mito para jus-
tificar a nova fase de desnacionaliza-
ção da economia brasileira. Primeiro, 
defendia-se o capital estrangeiro sob a 
alegação de que o país precisava in-
vestir, e a poupança nacional era insu-
ficiente. Depois essa versão caiu por 
terra, ao verificar-se que a contribui-
ção do capital estrangeiro ao volume 
de investimento era mínimo. Inven-
tou-se então a versão "tecnológica**: 
empresas estrangeiras eram benvindas 
porque traziam, consigo, tecnologia 
de que o país não dispunha. Agora, 
uma missão japonesa veio ao Brasil 
especialmente para instalar ou asso-
ciar-se a pequenas e médias empresas 
brasileiras, em setores onde o emprego 
de tecnologia avançada é nulo. Preci-
sa-se de um novo mito. Paga-se bem. 
Em ienes. 

* Os EUA propuseram que as re-
servas passem a funcionar como prin-
cipal fator de normalização das rela-
ções monetárias internacionais. Para 
cada país seria estabelecido um nível 
básico de reservas (em ouro ou em 
papel-ouro, etc.), de acordo com as 
possibilidades "normais" de sua eco-
nomia. Conforme esse nível subisse 
ou abaixasse, o país seria obrigado a >pa 
revalorizar ou desvalorizar sua moe-
da Se aprovada, a proposta enfraque-
ceria a posição de países como a Ale-
manha e o Japão no comércio inter-
nacional 
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O desenvolvimentismo foi uma ideologia que mobilizou 
muitos intelectuais dos países pobres,  acenando com a 

industrialização do país e com a liquidação do 
semicolonialismo.  Mas o mito desenvolvimentista 

simplesmente significou uma nova forma de perpetuar 
o antigo sistema colonial: ele substituiu as 

'plantações agrícolas" dirigidas pelo exterior,  pelas novas 
"plantações industriais",  também comandadas 

pelo exterior.  xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA
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debate em torno da distribuição 

de renda vem interessando a um 
número crescente de pessoas entre 
nós. É essa certàmente uma indicação 
de que a ideologia do desenvolvimen-
tismo entra em ocaso, vale dizer, per-
de eficácia como força aglutinadora. 
Não é nossa intenção opinar sobre a 
significação histórica dessa ideologia 
no BrasiL Seria injusto ignorar que 
ela se afirmou contra a doutrina da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
estabilidade, tão cara ao Fundo Mo-
netário Internacional, que entre nós 
implicava em reduzir intermitente-
mente os gastos públicos e perpetuar 
a pobreza em auras do mito da efi-
ciência. O dogma preceituava: sem es-
tabilidade não existe racionalidade 
econômica. A ideologia da estabilida-
de entroncava com outra que havia 
servido para tranqüilizar as consciên-
cias das elites brasileiras até 1930: a 
de que o Brasil era um país "essen-
cialmente agrícola". Diremos que a 
luta pela industrialização no Brasil, 
que nos anos 30 e 40 buscou inspira-
ção ideológica na doutrina protecio-
nista do secuk) XIX (formulada prin-
cipalmente na Alemanha e nos Esta-
dos Unidos), a partir dos anos 50 en-
veredou pelo desvio ideológico do 
"desenvolvimentismo". O protecio-
nismo era uma denúncia da falsa lógi-
ca do sistema tradicional de divisão 
internacional do trabalho. Mas, ao 
contrário do que poderia parecer à 
primeira vista, a idéia de nação nele 
não se integrava como um conceito 
globalizante. O nacionalismo dos pro-
tecionistas era um meio para forçar a 
interiorização no país ae revolução 
tecnológica que era monopolizada pe-
los poucos países que se industrializa-
vam. Os protecionistas percebiam que 
o problema não consistia em instalar 
algumas indústrias que contassem 
com matérias-primas locais ou dis-
pusessem de algum mercado, portan-
to em condições de "concorrer" com 
as importações. O objetivo devia ser 
criar um sistema industrial, o que exi-
gia não somente tarifas protecionistas 
como também ação supletiva do Esta-
do na criação de economias externas 
e na redução dos riscos ali onde os 
investimentos fossem muito volu-
mosos. 

Vencida a primeira fase do proces-
so de criação de um sistema indus-
trial, a ideologia protecionista tendia 
a esvaziar-se. Somente ali onde a idéia 

de nação teve uma significação globa-
lizante (caso do Japão) o protecionis-
mo tarifário se desdobrou, numa se-
gunda fase, em um protecionismo do 
sistema de decisões econômicas, cujo 
controle se pretendeu permanecesse 
dentro do pais. Cabe ter em conta 
que o Japão alcançou essa segunda fa-
se imediatamente depois da Primeira 
Guerra Mundial, isto é, numa época 
em que a Inglaterra ainda lutava acer-
bamente pela manutenção do sistema 
tradicional de divisão internacional 
do trabalho. Tampouco se deve es-
quecer que a pobreza da base de ma-
térias-primas desse país exigia que ele 
se transformasse precocemente em 
grande exportador de produtos ma-v 

nufaturados, o que na época somente 
seria possível se o sistema industrial 
do país permanecesse em mãos de 
grupos com autonomia de decisão 
vis-a-vis dos interesses estabelecidos 
nos mercados internacionais. 

O desenvolvimentismo 

Nos países em que a criação de 
um sistema industrial somente ocorre 
após a desorganização do sistema tra-
dicional de divisão internacional do 
trabalho, que tem lugar entre a crise 
de 1929 e o fim da Segunda Guerra 
Mundial, tende a prevalecer a ideolo-
gia desenvolvimentista. Em face do 
declínio relativo do comércio mun-
dial e da irreversibilidade da indus-
trialização iniciada nesses países, mui-
tas das empresas dos países altamente 
industrializados trataram de criar fi-
liais ali onde anteriormente tinham 
apenas entrepostos de importação. 
Cria-se um fluxo de exportações de 
produtos intermediários das matrizes 
para as filiais e estas últimas se encar-
regam de aumentar o valor dos pro-
dutos que vendem, utilizando mão-
de-obra e outros recursos locais. Des-
ta forma era possível aumentar o fa-
turamento, não obstante as dificulda-
des que se apresentavam às exporta-
ções de matérias-primas. 

A partir do momento em que "to-
do mundo" estava interessado em in-
dustrializar o país, o "nacionalismo" 
que estivera ligado à ideologia prote-
cionista passava a ser um anacronis-
mo. Pessoas mais exaltadas chegavam 
a dizer que nacionalismo é sinonimo 
de burrice; outras, de convicções me-
nos robustas, identificavam com mio-

pia; outras, mais sutis ou cínicas, pre-
feriam o qualificativo de irracionalis-
mo. Assim, a ideologia desenvolvi-
mentista surgiu e se consolidou como 
uma afirmação contra os elementos 
anacrônicos da ideologia protecionis-
ta da industrialização. Isso facilitou a 
transição no plano intelectual. Gru-
pos de profissionais de nível superior 
e de simples intelectuais que se ha-
viam empenhado na luta pela indus-
trialização, convencidos de que essa 
era uma luta para liquidar a situação 
semicolonial do país e para resgata-lo 
do subdesenvolvimento, foram facil-
mente cooptados para a cruzada do 
desenvolvimentismo. 

"Plantações" industrias 

O debate em torno do problema 
da distribuição da renda constitui cla-
ra indicação de que muitos desses ele-
mentos estão tomando consciência da 
própria alienação. Estão percebendo 
que a industrialização, mesmo que 
fosse causa necessaria, nunca seria 
causa suficiente da eliminação do 
subdesenvolvimento. Em alguns paí-
ses subdesenvolvidos, a industrializa-
ção está sendo feita atualmente den-
tro de um quadro similar ao das anti-
gas "economias de plantação". O país 
contribui com mão-de-obra barata e 
recursos naturais abundantes, mas, 
como os recursos "nobres" - técnica 
e capital — estão integrados em ou-
tras economias, a diferença não é 
muito grande com respeito a tradicio-
nal "plantation" que tem nos bana-
nais da América Central seu caso 
exemplar. Essa é uma situação extre-
ma, que existe na realidade, e não 
uma caricatura. Como situação-limite 
tem a virtude de colocar a nu o fundo 
do problema. A razão de ser dessa in-
dustrialização está na barateza da 
mão-de-obra e na possibilidade de po-
der usar recursos naturais, quase sem-
pre não reprodutíveis ou de quantida-
de limitada, também a baixo preço. 
Suponhamos que dentro de alguns 
anos uma parte da indústria automo-
bilística dos Estados Unidos se instale 
no BrasiL Como os fatores "nobres", 
técnica e capital, seriam americanos, 
esse conjunto de indústrias tanto se-
ria parte do sistema econômico brasi-
leiro como do sistema econômico dos 
Estados Unidos. Destinando-se o pro-
duto ao mercado norte-americano, se-
ria o comportamento da demanda 
dentro dos Estados Unidos que co-
mandaria o nível de atividade dessa 
indústria, assim como seria a elevação 
da renda do consumidor americano 
que determinaria a qualidade e a di-
versificação do produto e o cresci-
mento da produção. Um analista eco-
nômico que viesse de Marte estudar o 
caso, muito provavelmente chegaria à 
conclusão de que essas indústrias es-
tariam mais integradas no sistema in-
dustrial dos Estados Unidos do que 
no brasileiro. O que dá especificidade 
à economia de plantação é essa liga-

ção com o exterior do lado da de-
manda ao mesmo tempo que capital e 
técnica são controlados de fora. E 
qual é a principal conseqüência dessa 
situação particular de dependência? 
É que mesmo na hipótese de que to-
das as terras da Guatemala e toda a 
população desse país chegassem a ser 
absorvidos pela United Fruit, trans-
formando-se todo o país em uma 
plantação de banana, da mesma for-
ma que certas ilhas do Caribe foram 
transformadas em plantações de cana 
pelas empresas inglesas, não existe ra-
zão econômica para que os salários se 
elevem na Guatemala. A partir do 
momento em que a p Ian taça o de ba-
nana já não pudesse crescer, a totali-
dade dos lucros que realizasse a Uni-
ted Fruit seriam aplicados no exte-
rior, possivelmente em outro país on-
de suas plantações de banana ainda 
pudessem crescer. Se o fluxo de lu-
cros não se integra no sistema econô-
mico, não há razão para que o proces-
so de acumulação de capital chegue a 
exercer pressão no sentido de elevar a 
taxa de salário. Esse caso extremo 
nos permite ver com clareza o fun-
do do fenômeno subdesenvolvimento, 
que é uma situação estrutural criada 
para perpetuar a barateza da mão-de-
obra. 

Salários baixos 

Mas voltemos a nosso observador 
marciano. Provavelmente nada o sur-
preenderia tanto como constatar que 
os trabalhadores desse segmento da 
economia dos Estados Unidos locali-
zados no Brasil recebiam uma remu-
neração de 10 a 20 vezes inferior à 
remuneração dos trabalhadores de in-
dústrias idênticas realizando tarefas 
similares em fábricas localizadas nos 
Estados Unidos. Perplexo, o nosso 
marciano procuraria ouvir uma auto-
ridade em ciência econômica, sendo 
aconselhado a visitar o professor 
Gudin na Avenida Atlântica. Indaga-
do sobre os critérios de fixação das 
taxas de salário, o ilustre professor 
responde peremptório: o fator traba-
lho é remunerado em função de sua 
produtividade marginal. O marciano 
contesta que as funções de produção 
são praticamente iaênticas e que as 
fábricas são dirigidas pela mesma gen-
te, sendo portanto ae supor que o 
produto do trabalho "na margem" 
deve ser aproximadamente o mesmo. 
O professor Gudin se impacienta e o 
manda embora por ignorante dos ru-
dimentos da teoria do; preços. Deso-
rientado, o marciano decide fazer 
uma pesquisa de campo e logo perce-
be que a principal causa da diferença 
de salários está em que, não obstante 
a indústria em questão seja parte do 
sistema econômico norte-americano, 
os operários das fábricas que estão no 
Brasil não são membros do sindicato 
de trabalhadores da indústria auto-
mobilística dos Estados Unidos. 

Celso Furtado 

De regresso, na tranqüilidade de 
sua viagem cósmica, após consultar li-
vros de história econômica e refletir 
sobre as suas notas, o estudioso mar-
ciano se atreverá a tirar algumas con-
clusões. A atividade industrial mie se 
vem desenvolvendo no planeta Terra 
conhecei) inicialmente uma longa fase 
durantéa qual as indústrias tendiam a 
concentrar-se em certas áreas, para as 
quais se deslocavam as populações. 
As economias de escala e de aglome-
ração eram de tal forma predominan-
tes que os industriais puderam des-
preocupar-se das conseqüências so-
ciais 4e grandes concentrações de 
massas operárias. Dessa concentração 
surgiu o poder sindical e a tendência 
à elevação dos salários. Como os tra-
balhadores industriais também são 
membros de uma certa sociedade po-
lítica integrada em um Estado, o seu 
comportamento tendeu a generali-
zar-se ao conjunto dos cidadãos do 
Estado ao qual pertenciam. Nessa fa-
se do processo ae industrialização, os 
frutos do progresso tecnológico se re-
partem, ainda que de forma desigual, 
com o conjunto da população das re-
giões em que ele tem lugar. Numa se-
gunda fase em que aumentar o tama-
nho das fábricas e aglomerar indús-
trias tendem a criar deseconomias e 
não economias, os industriais procu-
ram regiões para localizar as suas fa-
bricas, onde a taxa de salário é baixa 
e os recursos naturais ainda são abun-
dantes. Os incrementos de produtivi-
dade, neste caso, tendem a beneficiar 
essencialmente os capitais e a técnica, 
o que reforça a posição dos capitalis-
tas na luta contra a pressão dos salá-
rios nas regiões de antiga industriali-
zação. A evolução desse sistema, dirá 
ele para si mesmo, depende essencial-
mente desvariáveis políticas. Em al-
guns casos os Estados "periféricos" já 
se estão organizando para evitar que 
os seus recursos não reprodutíveis se-
jam comprados a baixos preços por 
países extremamente ricos. E o caso 
do petróleo. A situação é muito mais" 
complexa no caso do recurso mão-
de-obra. Se os sistemas econômicos 
periféricos continuarem a ser contro-
lados de fora, as leis da economia de 
plantação continuarão a prevalecer, o 
que significa que a mão-de-obra peri-
férica continuará a ser indefinidamen-
te barata. Neste caso, a renda mun-
dial continuará a concentrar-se em 
benefício dos países "ricos e dentro 
dos países periféricos somente se be-
neficiarão com a industrialização pe-

3uenas minorias associadas ao sistema 
e dominação. Não tendo propensão 

para a profecia, o marciano concluirá 
para si: necessito voltar a esse planeta 
para observar melhor certas coisas; 
certamente outros fatores importan-
tes escaparam à minha observação ou 
os meus instrumentos de análise são 
inadequados. A história dos terrenos 
sempre nos prepara surpresas. Ela es-
capa a todo esquema de análise, ou 
pelo menos àqueles concebidos por 
nós, marcianos. 
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Os lucros 
do fumo 
Apesar das provas cada vez mais 

evidentes do mal que o cigarro 
faz à saúde, ele continua sendo um 
excelente negócio: revelou-se na se-
mana passada que a Souza Cruz - que 
detém cerca de 75% do mercado bra-
sileiro de cigarros - conseguiu um lu-
cro líquido de 330 milhões de cruzei-
ros em 72, uma elevação de 60% em 
relação a 1971. 

Com resultados tão espetaculares, 
a empresa está partindo atualmente 
para novos e grandes negócios: além 
de planejar, para este ano, um investi-
mento de Cr$ 120 milhões na sua in-
dústria ' de cigarros, a Souza Cruz 
adquiriu recentemente 60% do con-
trole acionário dos Supermercados 
Peg-Pag, terceira maior cadeia de su-
permercados do país. Por trás de to-
das estas operações, não está nem o 
sr. Souza ou o sr. Cruz, mas o grupo 
inglês que controla a Souza Cruz - a 
British American Tobacco, maior 
truste mundial do fumo, com subsi-
diárias f a l h a d a s por quase todos os 
paísès I ^ü tòpa ; Âfricà e AWérica 

Latina, além do Vietnã, Cambodja, 
Austrália, Hong-Kong, etc. 

Para Edgell Jason Rigby, presiden-
te da Souza Cruz, a compra do Peg-
Pag faz parte de uma politica decidi-
da no começo de 71, visando diversi-
ficar suas atividades no BrasiL E o ra-
mo que a Souza Cruz escolheu para 
iniciar suas novas atividades talvez 
não esteja muito atrás dos cigarros 
em termos de negócios: o Peg-Pag, 
que em 1954 não passava de uma pe-
quena loja de secos e molhados em 
São Paulo, é hoje uma rede de 36 lo^ 
jas - 24 em São Paulo, 11 no Rio, e 
mais um "hipermercado" em São Jo-
sé dos Campos (SP). Seu faturamento 
mensal, da ordem de 35 milhões de 
cruzeiros, lhe garante uma posição 
entre as 60 maiores empresas do país, 
por volume de vendas. 

A mais recente aquisição da Bri-
tish American Tobacco significa para 
o grupo o nascimento de mais um ga-
lho na sua "árvore" de interesses no 
Brasil - agora no ramo dos supermer-
cados. 

A Souza Cruz não divulgou o vo-
lume de dinheiro que envolveu a ope-
ração de compra do Peg-Pag, pois, se-
gundo seu diretor, isso pode prejudi-
car outros planos que ela tem para o 
futuro* ^ - ' " T ' T* 


