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primeiro aniversário do "Domin-
go Sangrento" de Londonderry 

passou-se em relativa calma. No mo-
mento em que a nova crise irlandesa 
entra em seu quinto ano e que os 
atentados a bomba e os assassinatos 
individuais continuam no Ulster, po-
dia-se temer que a comemoração do 
dia 30 de janeiro de 1972 fosse o 
palco de novos dramas. 

xJada disso se passou, e a "vigília 
fúnebre" organizada no bairro de 
Bogside, principal bastião católico de 
Londonderry, desenrolou-se num am-
biente de dignidade, em meio à flo-
resta de bandeiras negras. O mesmo 
aconteceu com a missa de réquiem, 
que juntou três mil pessoas de luto, 
muitas das quais crianças, na igreja 
Santa Maria, e com o desfile no cemi-
tério em frente aos túmulos marcados 
com a inscrição "assassinado pelos 
pára-quedistas britânicos", e também 
com as duas manifestações organiza-
das, uma pelo Movimento pelos Direi-
tos Civis, no Free Derry Comer -
praça pública do Bogside de onde 
partiu, no ano passado, o trágico cor-
tejo - e a outra pela ala provisória do 
Sinn Fein ou Exército Republicano 
Irlandês flRA), numa quadra de es-
portes. 

Pelo fim da tarde, em London-
derry e Belfast, algumas escaramuças 
puseram frente a frente católicos e 
soldados britânicos, que fizeram uso 
de balas de borracha, mas não houve 
detenções. A noite de domingo para 
segunda-feira foi pontilhada por tiro-
teios e alguns atentados a bomba, 
mas houve apenas dois militares feri-
dos. Enfim, um fim de semana no 
Ulster quase como os outros . . . 

Tanto a moderação dos manifes-
tantes católicos quanto a discrição 
observada pelos protestantes durante 
esse fim de semana da lembrança são 
talvez os indícios de uma evolução 
dos ânimos na Irlanda do Norte. O 
IRA, com mais de 200 militantes pre-
sos desde julho passado, passou à de-
fensiva. 

O ativismo protestante, por seu la-
do, está dividido entre várias facções 
extremistas, cujas visões políticas não 
são, muitas vezes, realistas. Ainda du-
rante esse fim de semana, um dos 

Brincipais chefes da Associação para a 
• efesa do Ulster - a mais "séria" das 

organizações paramilitares lealistas -
Dave Fogel, deu uma explosiva entre-
vista aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sunday Times, na qual expli-
ca as razões que o levaram a abando-
nar o combate na Irlanda do Norte 
e a se refugiar na Inglaterra. Fogel 
se recusa a ser "ultrapassado" pelo 
Ulster Volunteer Force, uma organi-
zação extremista proscrita pelo gover-
no unionista desde 1966. 

Embora seja necessário evitar qual-
ouer forma de otimismo apressa-
do na crise irlandesa, cujo passado 
já demonstrou que um pequeno inci-
dente, por mais benigno que seja, po-
de degenerar num drama que, subita-
mente, põe tudo a perder, a dignida-
de do aniversário do "Domingo San-
grento" talvez seja um bom presságio 

tara William Whitelaw, secretário de 

stado britânico para a Irlanda do 
Norte, cujo Livro Branco sobre o no-
vo estatuto do Ulster é esperado com 
impaciência. 

Pode ser, entretanto, que a publi-
cação desse documento, inicialmente 
anunciada para janeiro, seja adiada 
para até depois do plebiscito do dia 8 
de março sobre a eventual reunifica-
ção da ilha. Se o Livro Branco con-
tém, como se diz em alguns meios 
bem informados, cláusulas que irrita-
rão a comunidade protestante, então 
seria realmente hábil da parte de Whi-
telaw dar a esta a oportunidade de 
manifestar, em primeiro lugar, sua fi-
delidade à Coroa. 

De qualquer maneira, o governo 
britânico deve-se pronunciar sobre 
suas intenções antes' do ̂  dia 30 de 
março, data em que deverá terminar a 
administração direta do Ulster por 
Londres, prevista para um ano. Um 
outro aniversário que as duas comuni-
dades inimigas da Irlanda do Norte 
poderiam não deixar passar tão "cal-
mamente" quanto o de Londonderry. 
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O CERCO DAS CI DADES APÓS O CESSAR- FOGO 

A nova tát ica do vietcong 

NI XON 

Abatalha pelo cessar-fogo, onde 

quer que as hostilidades conti-
nuem, já se está desenvolvendo e po-
derá se estender por vários dias, ou 
talvez mesmo várias semanas. Após a 
entrada em vigor do acordo no Viet-
nã do Sul, trágicos incidentes estoura-
ram por todo lado, principalmente na 
zona rural de Saigon. A hora do ar-
mistício passou praticamente desper-
cebida e, mesmo se ao cabo de alguns 
dias os combates puderem perder sua 
atual intensidade, fica ainda um pesa-
delo que não acabou. As testemunhas 
mais evidentes disso são, uma vez 
mais, as mulheres e as crianças, ater-
rorizadas e às vezes ensangüentadas, 
fugindo às bombas e obuses por vá-
rias estradas do país. 

O que se passou durante o fim de 
semana a oeste de Trang Bang, na es-
trada que leva a Tay Ninh, é um bom 
exemplo do que aconteceu - com in-
tervalos bastante regulares — durante 
os últimos 10 anos: as explosões sur-
das dos obuses de artilharia; os cogu-
melos ^ue, lentamente, se elevam no 
céu apos a passagem de cada um dos 
cinco caça-bombardeiros em missão; 
o vôo rasante dos helicópteros que, 
por medida de segurança, não se atre-
vem a afastar-se da rodovia nacional; 
e o terror da população, apanhada en-
tre dois fogos, porque não conseguiu 
fugir a tempo. 

Mais atrás, a fila crescente de ôni-
bus, caminhões, carros e motocicletas 
que esperam poder passar — e acaba-
rão todos por ter que dar meia-volta, 
e, finalmente, para completar o qua-
dro, a eterna reflexão de um oficial, 
esgotado por uma noite em claro: 
"Tem uns 30 vietcongs na estrada e 
não querem sair de la". Uma única 
diferença em relação ao passado: as 8 
horas (hora local) do cessar-fogo já 
passaram há muito tempo. 

A seqüência pode ser facilmente 
imaginada. "Vou ter que montar uma 
operação para os desalojar" - expli-
cou simplesmente o coronel Tuyet, 
responsável pela manobra de desobs-
trução. Em outras palavras, para su-
perar esse obstáculo, sem a ajuda da 
aviação norte-americana, sera neces-
sário, em primeiro lugar, evitar o cer-
co, e garantir, em seguida, o controle 
da vizinhança, até que os vietcongs se 
resignem a retirar-se. 

A mesma operação será novamen-
te necessária um pouco mais longe, 
pois no domingo, dia 28 de janeiro, à 
hora do cessar-fogo, já se podia con-
tar uma dezena desses obstáculos-
tampões entre Trang Bang e Tay 
Ninh . . . 

Como esse tipo de cenário parece 
repetir-se em dezenas de outros luga-
res pelo resto do território, a polê-
mica em torno das violações do ces-
sar-fogo já foi ultrapassada pelos 
acontecimentos. 

Os integrantes da Comissão Inter-
nacional de Controle, que começaram 
a desembarcar domingo no aeroporto 
de Tan Son Nhut, irão assistir a um 
jogo de esconde-esconde. Seu traba-
lho será muito mais o de acalmar os 
combates do que o de determinar os 
direitos de uns e os erros de outros. 

Qual será o objetivo visado pelos 
vietcongs numa região como a de 
Tang Bang e de Tay Ninh, onde se 
deram alguns dos combates mais vio-
lentos? O objetivo é múltiplo. Ocupar 
vários pontos da rodovia nacional 
antes que a Comissão Internacio-
nal de Controle (CIC) verifique o 
local; alargar o corredor que lhes per-
mite passar da zona C, ao norte de 
Tay Ninh, para a Planície dos Juncos, 
mais ao sul; consolidar sua implanta-
ção nos lugarejos recentemente con-
quistados de ambos os lados da rodo-
via; provar que Saigon não tem condi-
ções de manter as principais vias de 
acesso; e, finalmente, manifestar sua 
presença nesse setor, assim como no 
restante do território. —-

Num prazo mais long^J^a ambi-

Jean-Claude Pomonti 

ção é a de levar a cabo o cerco das 
cidades, reduzindo assim a zero a 
"pacificação", garantindo progressi-
vamente o controle da produção ru-
ral e, dessa forma, estimular pouco a 
pouco a volta à terra de um número 
crescente de desempregados urbanos. 
Mas, por enquanto, a Frente Nacional 
de Libertação está querendo, acima 
de tudo, forçar Saigon a negociar zo-
nas de reagrupamento e abordar a d is- -
cussão de sua delimitação — um dos 
pontos mais espinhosos - numa posi-
ção favorável. O que se começou a 
ver, umas duas semanas atrás, foi um 
mapa de um Vietnã do Sul revolucio-
nário. Para os vietcongs, trata-se de 
im pô-lo. 

Um dos incidentes mais sangren-
tos do domingo deu-se em My Tho, 
cujo hospital, ao final da tarde, já ti-
nha atendido 84 vítimas civis, sete 
das quais morreram. Segundo o de-
poimento de uma testemunha, os 
vietcongs teriam-se infiltrado num 
dos bairros da povoação, protegidos 
pela noite, e as forças de Saigon se 
teriam utilizado de morteiros para 
afungentá-los. Outros incidentes, 
igualmente graves, teriam acontecido 
em Da Lat. No entanto, as cidades 
não interessam aos vietcongs na atual 
fase de sua luta. A melhor prova disso 
é que eles nem chegaram a tentar içar 
uma de suas bandeiras no bairro de 
Cholon, em Saigon, o que não teria 
requerido grandes esforços. 

Combate por uma aldeia 

Na noite do sábado para o domin-
go do acordo, os comunistas procede-
ram quase sempre através de uma se-

de pequenos ataques. Um exem-
plo do que se passou - excetuando as 
grandes rodovias — foi dado, durante 
a tarde de domingo, na grande aldeia 
de Phu Hoa Dong, situada uns 30 qui-
lômetros ao norte de Saigon. A estra-
da que liga Cu Chi a Phu Cuong passa 
quatro quilômetros ao sul dessa al-
deia, que se encontra, há mais ou me-
nos um ano, no limite entre duas zo-
nas controladas respectivamente pela 
Frente Nacional de Libertação e por 
Saigon. 

Em Phu Hoa Dong, no domingo, 
como em dezenas de outras aldeias, 
os militares se empenharam em afu-
gentar os vietcongs do terreno que es-
tes tinham ocupado na noite anterior. 
"Afinal, o que é que a Comissão In-
ternacional de Controle está fazen-
do"? - perguntava, espantado, um 
tenente. Por que é que ela não vem 
até aqui dizer aos vietcongs para irem 
embora"? - acrescentava, aparente-
mente sem saber diferenciar entre o 
que se passou antes e depois da hora 
do cessar-fogo. 

Enquanto evacuava os feridos pa-
ra um dispensário próximo, um enfer-
meiro parecia preocupado com a 
idéia de ver os comissários internacio-
nais visitar essa aldeiazinha isolada. 

Uma camponesa, viúva, e que está 
morando numa palhoça semidestruí-
da, transmitiu suas impressões: "Des-
ta vez não disseram nada, nem de um 
lado nem do outro. Lutaram durante 
a noite inteira, e nós ficamos vigilan-
tes, esperando a hora do cessar-fogo. 
Não aconteceu nada. Se os aviões 
norte-americanos não bombardearem 
mais, já é um progresso. Tudo que eu 
peço é que eles parem de lutar por 
uns dois anos, para que se possa des-
cansar um pouco. Mas eles continuam 
a lutar e hoje de manhã as pessoas 
mais pobres da aldeia já começaram a 
ir embora." 

E, na realidade, metade da aldeia 
já estava deserta e alguns camponeses, 
na soleira das portas fechadas, com a 
trouxa debaixo do braço e seus ter-

nos de domingo, esperavam a motoci-
cleta que deveria vir buscá-los. Os mi-
litares estavam todos reagrupados em 
torno do mercado e de um posto vizi-
nho. Na aldeia, até os velhos tinham 
sumido. Os homens foram os primei-
ros a partir. 

Por que será oue aquela mulher 
não vai embora? Sou pobre demais 
e já tive que fugir durante vários me-
ses no ano passado. Se for verdade que 
os bombardeios vão terminar, prefiro 
ficar". Um oficial da polícia especial, 
interrogado poucos minutos antes, ti-
nha-nos dito: "Eles tornarão a hastear 
bandeiras amanhã à noite, voltarão e 
tornarão a voltar". O posto e o mer-
cado de Phu Hoa Dong ficarão, sem 
dúvida, nas mãos de Saigon. Quanto à 
aldeia propriamente dita, aí a questão 
é outra. 

De repente, a tragicomédia que se 
desenrolou em Tan Son Nhut durante 
o fim de semana tomou rumos um 
pouco irreais. Sábado à noite, quando 
os pilotos sul-vietnamitas estavam 
reunidos em seu clube para uma soi-
rée dançante que tinham organizado, 
o general Minh, comandante da 3. 
região militar, interrompeu-os com 
um telefonema. Os aviadores foram 
convidados a voltar aos comandos de 
seus caças. 

Uma hora antes do cessar-fogo, o 
setor recebeu cerca de 20 fo|uetes de 
122 mm que causaram 29 vitimas ci-
vis, duas das quais morreram. Ainda 
no domingo, pouco depois do meio-
dia, um avião do Exército indonésio 
desembarcou um primeiro contingen-
te de militares uniformizados, arma-
dos de revólveres. Mais tarde, com 
um uniforme mais marcial, desciam 

Çalonèses e húngaros de dois aviões 
upolev da Aeroflot: só conseguiram 

desembarcar devido à ajuda de três 
policiais norte-americanos que colo-
caram a escada, o que o pessoal viet-
namita se recusava a fazer. 

Um outro avião depositou, discre-
tamente, 19 norte-vietnamitas e um 
representante da Frente, colocados, 
ao que parece, sob proteção norte-
americana. 

A reação de Thieu 

Se o acordo assinado no sábado, 
27 de janeiro, em Paris, marcar uma 
nova etapa do processo revolucioná-
rio - da qual os atuais combates se-
riam apenas o reflexo — Thieu não 
terá outra escolha senão resistir com 
os meios de que dispõe, e foi precisa-
mente isso que ele disse em seu dis-
curso de domingo, 28 de janeiro. Para 
bloquear os progressos conseguidos 
pelos vietcongs durante uma semana 
e manter sua oposição às reivindica-
ções que eles fazem, a artilharia, os 
blindados e a aviação de Thieu não 
serão demasiados. 

Ele também precisará reprimir as 
manifestações políticas nas cidades, 
além de ter que manter o policiamen-
to, redobrado durante os últimos 
dias. 

Mesmo que desejasse, Nixon não 
poderia achar um pretexto para uma 
intervenção, na hora em que os pri-
meiros contingentes de prisioneiros 
norte-americanos vão ser libertados, 
coisa que preocupa, acima de qual-
quer outra, o público dos EUA. "O 
senhor está a par de contatos pacífi-

* cos com o adversário"? - perguntou 
um jornalista anglo-saxão ao porta-
voz do comando de Saigon. "Que ti-
po de contatos"? - foi a resposta 
inadvertida do funcionário. 

Na realidade, ainda não se chegou 
até lá, numa ocasião em que o núme-
ro dos mortos da paz apenas está co-
meçando. Será, entretanto, uma luta 
mais sutü e menos brutal, aquela que 
vai acabar por se desenhar quando a 
batalha do oessar-fogo for perdendo o 
fôlego, daqui a vários dias ou daqui a 
algum- fçmanas . . . _ ^ 

O adeus a 
"Grande 

Sociedade 

Oprojeto de- orçamento apresenta-
do por Nixon se coloca como 

uma séria contradição para os que 
anunciavam um novo Nixon em seu 
segundo mandato, um Nixon tão "ge-
neroso" em matéria de política inte-
rior quanto em relação a política ex-
terior ao se aproximar de Pequim e 
Moscou. O que está acontecendo é 
exatamente o contrário: o presidente 
parte para o ataque contra as grandes 
políticas sociais apresentadas pelos 
democratas desde Franklin Roose-
velt, o New Deal, Fair Deal, New 
Frontier ou Great Society, não im-
portam os nomes. O ponto principal 
está no individualismo. Se uma cita-
ção pode resumir o espírito que presi-
diu a elaboração deste projeto de or-
çamento - que vai, sem dúvida ne-
nhuma, fortalecer novas disputas en-
tre o Congresso e a presidência - esta 
é: "Não se pergunte o que o governo 
pode fazer por você. Pergunte sim 
aquüo que você pode fazer por si 
mesmo". A citação é evidentemente 
de Richard Nixon. É uma resposta à 
famosa fórmula de John Kennedy, 
que começava da mesma maneira, 
mas terminava com um apelo aos ci-
dadãos americanos para que saudas-
sem seu país. 

Individualismo 

É certo que o deficit do próximo 
orçamento continua importante, mas 
ele foi reduzido pela metade em rela-
ção ao presente exetcício e em dois 
terços comparado ao do período pre-
cedente. Como uma boa parte do su-
plemento dos gastos está ainda condi-
cionada ao orçamento do Pentágono 
- apesar do cessar-fogo no Vietnã — 
os múltiplos programas sociais colo-
cados em prática por L. B. Johnson 
serão os mais atingidos pela austerida-
de do novo orçamento. De a^ora em 
diante, o americano médio so poderá 
contar com suas próprias forças. E 
não temos dúvida de que a filosofia 
de Nixon está sendo aplicada no orça-
mento federal. 

Dólar 

Esta austeridade, que nos parece 
tardia e relativa, e que não ajudará a 
resolver os graves problemas sociais, 
urbanos e raciais que afetam a vida 
americana, terá pelo menos o mérito 
de estabilizar o dólar? A ironia da 
história quis que no momento em 
que Nixon anunciava seu projeto o 
dólar estivesse novamente num de 
seus níveis mais baixos de cotação 
nos mercados de câmbio. O enorme 
deficit da balança comercial america-
na fortalece a tese de que o dólar não 
foi bastante desvalorizado em dezem-
bro de 1971, ou, o que dá no mesmo, 
que outras divisas não foram suficien-
temente revalorizadas. Como o efeito 
de um menor deficit orçamentário 
não será sentido imediatamente, o 
problema da "justa paridade" do dó-
lar continuará, sem dúvida, em desta-
que num futuro próximo. 

Desafio 

É preciso ainda que este orçamen-
to seja votado pelo Congresso. Para o 
presente exercício, o presidente con-, 
seguiu limitar em 250 bilhões de dó-
lares as despesas do Estado federal. 
Mas, dirigindo-se diretamente ao país 
por cima das cabeças dos parlamenta-
res, demonstrando sua extravagân-
cia" na questão orçamentária, e dei-
xando de ler para o Congresso a tradi-
cional "mensagem sobre a situação da 
União", Richard Nixon conseguiu 
irritar desta vez democratas e republi-
canos. 

Os historiadores observarão que 
por um cruel acaso a morte de L. B. 
Johnson coincidiu não somente com 
o "fim" da movimentação das tropas 
americanas no Vietnã mas também 
com o enterro do welfare state que o 
sucessor de Kennedy, também forte-
mente atraído pelo seu poder pessoal, 
tentou instaurar no pais da livTe em-
presa. 
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vento sopra em rajadas, a hita 
política se estende, se acalma, 

depois recomeça: desde o outono, em 
todas as províncias da China, se am-
plia o movimento de denúncia dos 
erros "de esquerda", lançado há dois 
anos, após os primeiros desentendi-
mentos de Mao Tsé-Tung com o vice-
presidente Lin Piao. Já não se trata, 
como em 1970, de denunciar o idea-
lismo de "certos" quadros dirigentes; 
nem, como em 1971, de desmantelar 
uma rede de "conspya dores" e de 
"carreiristas". A hita hoje visa t4retifi-
car", "consolidar", "reajustar", após 
sete anos de revolução cultural e de 
experiências bastante desordenadas 
em todos os campos. 

É necessário colocar tudo preto 
no branco, em toda parte, para o ar-
tista, o camponês, o comunista e o 
estudante. É possível, atualmente, 
sem temer ser tachado de saudosista, 
sonhar com o passado? Deve-se real-
mente afastar para sempre dos cargos 
de direção aqueles-cujos parentes en-
riqueceram sob o regime do 
Kuomintang? Devem os salários dos 
operários, por uma questão de justi-
ça, ser todos iguais? A gigantesca avi-
dez de reformas suscitada pelas gran-
des convulsões políticas de 1966, a 
rejeição em bloco de tudo o que lem-
brava, de perto ou de longe, a "cor-
rupção capitalista" - desde a sinfonia 
de Beethoven até a borboleta presa 
no cabelo - provocaram aqui e ali 
uma indisgestão de esquerdismo: de 
tanto querer mudar chegou-se a pro-
vocar irritação; o camponês e o ope-
rário cruzaram os braços e, finalmen-
te, nada mudou. 

Em 20 anos, os camponeses se 
acostumaram ao socialismo, mas eles 
sabem o preço do trabalho. "Se o 
pessoal da aldeia se meter conosco —. 
explicava um camponês numa planta-
ção de algodão perto de Xangai - e 
estragar o trabalho, será que eles não 
vão viver às custas da vila? £ preciso 
olhar as coisas de frente: para cultivar 
a terra nem todo mundo serve". Em 
resumo, é preciSb distinguir os esca-

lões no sistema das comunas: juntem 
uma centena de casais (equipe de pro-
dução) para trabalhar num arrozal e 
eles porão mãos à obra. Tentem fazer 
o mesmo com mil casais (brigada) e 
surgirão as dificuldades. Peçam a 
cinco mil famílias (a comuna popu-
lar) para unir seus esforços quotidia-
nos e estaremos próximos à sabota-
gem. 

Nem o nível de produção nem o 
nível de consciência política permi-
tem a queima de etapas na direção do 
socialismo. O nível da produção bai-
xa se o cálculo dos salarios depender 
unicamente de considerações políti-
cas. Para ter muitos porcos numa vila, 
o melhor meio, em geral, consiste em 
guardá-los num quintal particular em 
vez de construir modernas instalações 
para criação de porcos, mas coletivas. 
Aliás os interesses são convergentes: 
um porco, dois ou três, em casa, são 
muito mais do que um particular po-
de cevar, o resto vai para as terras 
comunais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Comunismo impossível 

As discussões de hoje lembram 
muito as do período do "grande salto 
para a frente \ Em 1958, desvios "de 
esquerda" hoje atribuídos a Liu 
Shao-Chi tinham comprometido a ex-
periência: não se prometia chegar ao 
comunismo em cinco anos? Funcio-
nários demasiado zelosos queriam 
substituir a vida familiar pela de dor-
mitórios e refeitórios. Catorze anos 
depois o volume das colheitas aumen-
tou consideravelmente. Todo mundo 
está mais ou menos vestido. Alguns 
falam novamente em construir, sem 
mais delongas, o comunismo. Todas 
as condições ainda não foram reuni-
das - admitem eles - mas por que 
esperar? É preciso ir à frente da his-
tória, fazer a revolução-permanente. 
Isso significa, numa primeira etapa, 
acentuar a coletivização. 

Tudo isso é falso, superfalso, de-
clara o "centro" (isto é o Poütburo 

SETE ANOS APÔS O INICIO DA R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O "vento da retificaç* 
depurado e a imprensa do comitê 
central do PC). "Vocês ignoram a rea-
lidade, vêem por toda parte massas 
entusiásticas, esquecem todos os que 
hesitam ou rejeitam o socialismo. Vo-
cês cometem o erro supremo: esque-
cem o inimigo e a hita de classes". 

A polêmica é viva, obstinada, mul-
tiforme. Alguns pensam que as tole-
râncias de hoje podem ressuscitar as 
tendências capitalistas que a revolu-
ção cultural teve tanto trabalho para 
destruir; o "centro" afirma que esse é 
um ponto de vista pessimista, que o 
povo, quando não é violentado, "quer 
o socialismo." 

O dinheiro não deve ser mais o 
critério essencial, mas é ilusório con-
tar apenas com o ideal. Os chineses, 
em sua imensa maioria (97%), não 
são comunistas. Nem anjos nem ani-
mais. É preciso manter um equilíbrio, 
andar na corda bamba sem cair no 
idealismo nem encorajar egoísmos. 

O mundo inteiro se espantou com 
o estudo, em grande escala, das obras 
de Mao Tsé-Tung, a partir de 1965. 
Mas ignora a amplitude da campanha 
de estudo do marxismo em que a Chi-
na se empenha há dois anos. Essa 
campanha atinge, principalmente, os 
quadros dirigentes, no meio e no alto 
da hierarquia. Pelo menos uma vez 
por semana, os funcionários se reú-
nem para estudar Marx, Engels ou Lê-
nin, mais raramente Stálin. Como re-
comendou o presidente, eles ainda es-
tudam em casa, à noite, sozinhos, e 
muitos organizam fichas de leitura. 
Diariamente, o rádio transmite um 
programa de estudo sistemático; a 
transmissão é sobre um tema central 
e uma seqüência de citações e esclare-
ce e convida à reflexão. Muitas refe-

Alain Bou 
rências são feitas às obras de Mao, 
mas um pouco menos do que antes. 
Já está longe a época em que as equi-
pes de propaganda do pe nsamento de 
Mao Tsé-Tung se espalhavam por to-
do o país, com o nequeno livro ver-
melho na mão. A (Jhina, atualmente, 

descobre o marxismo, se ceva no so-
cialismo ocidental. Os clássicos do 
marxismo têm tiragens de 190 mi-
lhões de exemplares em todas as 
línguas faladas na China e até em 
Braille. 

Para a ofensiva 

Há todos os motivos para se acre-
ditar que a iniciativa do movimento 
cabe a Mao. O presidente, que sempre 
se lembra de que foi professor primá-
rio em Chang-Sha, tinha dois objeti-
vos* no outono de 1970. 

Tratava-se primeiro de elevar um 
pouco o nível teórico de toda uma 
geração de quadros, que entraram no 
partido para lutar contra os japoneses 
ou contra o Kubmintang e que, sem-
pre em pé de guerra, nunca tinham 
adquirido uma formação marxista. A 
tarefa era bem necessária pois esses 
dirigentes, hoje com mais de 50 anos, 
detem a maioria dos postos-chave. 
Eles se formaram assimilando as 
idéias que tinham livre curso na 
União Soviética, no tempo da amiza-
de entre os dois países. A influência 
ideológica da URSS subsiste. Em re-
sumo, no espírito de Mao era necessá-
.rio estudar Lênin para melhor refutar 
Brejnev. 

Mas tratava-se também de ocultar 
uma operação tática: o estudo do 
marxismo, que se tornou uma das 

grandes tarefas nacionais no fim de 
1970, permitiria pôr em dificuldade 
Lin Piao, Chen Po-Ta e outros diri-
gentes do partido, cujoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sbgans "ba-
tiam fofo", e que esqueciam, em sua 
busca utópica, que, segundo a famosa 
fórmula ae Lênin, o marxismo é "a 
análise concreta de uma situação con-
creta". Da mesma maneira que o mo-
vimento de estudo do pensamento de 
Mao havia minado as Dosições ditas 
"revisionistas" de Liu Shao-Chi, o es-
tudo dos clássicos do socialismo ser-
via ao combate de Mao contra os des-
vios "de esquerda" e contra o supor-
to responsável por esses erros, Lin 
Piao, chefe do Exército, vice-primeiro 
ministro, sucessor designado do presi-
dente. 

Essa dupla campanha política, os 
chineses a chamam de "Crítica do re-
visionismo e retificação do estilo de 
trabalho". Qualificar de "revisionis-
tas" erros "de esquerda" não é uma 
frase de característica ironia? Para se 
recomporem, os responsáveis afir-
mam que Lin Piao e Liu Shao-Chi são 
a mesma coisa, ou quase; que Lin 
Piao e seus amigos, sob pretexto de 
ataques da direita, organizavam a "to-
mada do poder" por toda parte, mes-
mo onde não era necessário; que eles 
só falavam em poder sem discutir a 
"linha"; em resumo que, com eles, 
caminhava-se para uma forma de apo-
litização camuflada sob um vocabulá-
rio esquerdista; que eles conduziam, 
segundo seus próprios interesses, o 
combate contra Liu Shao-Chi, etc. 
Mais interessante e também mais no-
va era a acusação de que Lin Piao te-
ria seguido, em política externa, uma 
linha dita "chauvinista de grande po-
tência". Nossos interlocutores são zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O general Ahmed Baker Ahmed, 

ministro sudanês, acaba de reve-
lar novos dados sobre a descoberta de 
um complô com o objetivo de assassi-
nar o chefe de Estado, general Nemei-
ry. Ele afirmou que 12 homens - um 
oficial e 11 suboficiais - foram pre-
sos, na noite de 25 de janeiro último, 
durante uma reunião com seu chefe, 
o general reformado Abdel Rahim 
Mohamed Kheir Chennan. É a segun-
da vez que Cartum denuncia uma ten-
tativa de atentado contra o general 
Nemeiry, desde julho de 1971, quan-
do ele sobreviveu ao golpe da extre-
ma esquerda que o afastou do poder 
por 74 horas. 

Apesar de tudo, o presidente tem 
razões para se alegrar com o acordo 
de paz assinado em Addis-Abeba em 
27 de fevereiro de 1972, para por fim 
à guerra civil entre as populações ne-
gras, animistas ou cristãs das três pro-
víncias meridionais do Sudão (Bahr-
EKGhazai, Alto Nilo e Equatoria) e o 
Exército do governo central. 

Foi suspenso o estado de emer-
gência imposto ao sul desde 1955 e 
uma administração provisória foi pos-
ta em prática nesta região, com a for-
mação de um alto conselho executivo 
que funciona como um governo re-
gional. 

No entanto ainda não se alcançou, 
a paz. E provavelmente ela só será 
conquistada no momento em que se 
levar a sério a reconstrução das re-
giões devastadas pela guerra. 

Agora policiais 

Juba (Sudão do Sul) - A cerimô-
nia é impressionante. Ela se desenvol-
ve em uma grande praça de terra bati-
da. Milhares de policiais vestindo uni-
formes novos de um verde brilhante e 
outros tantos guardas de prisão com 
suas roupas cáqui estão formados 
diante de uma tribuna decorada com 
flores e bandeiras com as cores do Su-
dão; vermelho, branco, preto e verde. 
Em volta, os habitantes de Juba se 
aglomeram indistintamente. As mu-
lheres exibem seus trajes em cores vi-
vas. Ao longe, montanhas escarpadas 
definem o horizonte. O céu está co-
berto de nuvens negras, apesar da 
época de chuvas ter terminado ofi-
cialmente em outubro. As tempesta-
des são comuns nesta região equato-
rial, a mais meridional das três pro-
víncias do Sudão do SuL 

O comandante da polícia Jocal to-
ma a palavra. Depois os oficiais se 

aproximam em passos ritimados -
herança dos britânicos - para receber 
um diploma. O vice-presidente da Re-
pública, que é também chefe do pri-
meiro governo regional do Sul criado 
depois da assinatura do acordo de 
Addis-Abeba de 27 de fevereiro de 
1972, se dirige aos policiais. Ele de-, 
senvolve o tema da unidade nacional 
enfim alcançada. 

O juramento 

Chega o grande momento. Sob o 
toque de um tambor, os mil policiais 
depõem seus fuzis, repetem em árabe 
o juramento de fidelidade ao Estado 
sudanês, depois, sob um novo toque 
de tambor, retomam suas armas. Co-
locam o fuzil no ombro, e desfilam 
ao som de uma marcha militar inglesa 
sob os aplausos e gritos de "bravo" 
da multidão. 

Três mil antigos guerrilheiros vão 
assim se tornar policiais e se integrar 
na polícia das três províncias do SuL 
Os antigos membros do Anya-Nya, 
depois de 17 anos de luta, passam pa-
ra o outro lado da trincheira. A ceri-
mônia de juramento transcorrida em 
Juba se repetirá em Torit, situada 
perto da fronteira de Uganda, na pro-
víncia equatorial, e em Malakai, (api-
tai da província do Alto Nilo. Do to-
tal de 18 mil a 20 mil guerrilheiros, 
três mil entrarão para a polícia e seis 
mil serão soldados do Exército regu-
lar. Os outros ocuparão cargos civis. 

Quando a instrução dos seis mil 
homens estiver concluída, em março 
de 73, os antigos rebeldes estarão de-
finitivamente integrados no Exército 
nacional, mas ficarão em princípio 
cinco anos no SuL Aos seis mil anti-
gos guerrilheiros se unirão seis mil ho-
mens da tropa do Norte. O exceaente 
de soldados do Norte que ocupavam 
o Sul será evacuado e se estabelecerá 
na parte setentrional do país. (1) 

Um longo caminho . . . 

Sureirão problemas com esta inte-
gração? O general Joseph Lagu, anti-

fo chefe da rebelião, não pensa assim. 
,ste homenzinho, de estatura modes-

ta e de voz doce, recebe a imprensa 
em uma grande casa decorada com ar-
mas indígenas. Ele trocou o uniforme 
de general que vestiu durante a ceri-
mônia de juramento dos novos poli-
ciais de Juba por um traje civiL 

O general Lagu declara seu o*mis-j QT*mi 
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mo: "O Sul foi colonizado pelo Nor-
te, que temia uma separação. Era pre-
ciso chegar a um acordo. Nós percor-
remos um longo caminho. Nossa gen-
te desfruta agora de um sentimento 
de segurança. No Exército, as rela-
ções entre os homens que combate-
ram em campos diferentes vão além 
de nossas expectativas... Os anti-
gos Anya-Nya recebem as mesmas ar-
mas que os soldados do Norte, mas 
nós conservamos em depósitos nossas 
antigas armas, a título de garantia, 
até o momento em que recebermos 
todo o equipamento militar do gover-
no centraL(i)" 

As armas 

Quanto à questão da proveniência 
dessas armas, o general responde de 
maneira evasiva: "Elas vieram de to-
dos os lugares - são britânicas, chine-
sas, russas..." diz ele apontando para 
as armas penduradas na parede. Ele 
não faz qualquer menção as armas is-
raelenses que integravam grande parte 
do arsenal Anya-Nya. 

O general está satisfeito com os 
acordos de Addis-Abeba? 

"Acho que o resultado foi o me-
lhor possíveL Alguns pontos obscuros 
foram esclarecidos, principalmente 
com relação ao destino dos antigos 
combatentes Anya-Nya. Nossos ho-
mens agiam sob um comando defini-
do que eles respeitavam e obedeciam. 
Quando as ordens foram dadas, eles 
obedeceram e ficaram felizes com is-
to. Quanto aos civis, eu os visitei pes-
soalmente, até mesmo em seus refú-
gios no estrangeiro, a fim de conven-
cê-los de que eu era o único em quem 
eles podiam confiar." 

As concessões 

*A importância do Sul foi reconhe-
cida com a formação do Alto Conse-
lho executivo das três províncias do 
Sul, isto é, do govemo local . . . Nós 
somos africanos. O que temos nós a 
ver com os assuntos arabes? Se o go-
verno central quiser aderir à União 
das Repúblicas Árabes, os cinco mi-
lhões de habitantes do Sul dirão não. 
Da mesma forma uma constituição is-
lamita não será aceita. 

Foi o general Nemeiry, o presi-
dente da República, quem tomou a 
Iniciativa de negociar; o grande obstá-
culo eram os comunistas que queriam 

A DIFÍCIL RECONCILIAÇÃO 

O Sudão e seus pi 
impor uma solução própria. Eles fo-
ram eliminados em julho de 1971. As 
negociações começaram então ém um 
clima de maior seriedade em outubro 
deste mesmo ano. Nós esperamos 
agora uma arrancada da economia do 
SuL 

Será neste ponto que o nosso go-
verno regional devera exercer uma 
forte pressão, voltando suas atenções 
para a planificação e exploração das 
riquezas agrícolas e minerais. Nós po-
demos manter contatos com socieda-
des estrangeiras. De hoje em diante, 
apoiamos o interesse do general Ne-
meiry em ter um Sul forte e prós-
pero. Quanto a mim, continuo como 
chefe do Anya-Nya, mas me conside-
ro como oficial do Exército sudanês, 
sem ter ainda um comando definido. 
Vou partir para Cartum para então 
assumir meu posto no estado-maior." 

Assim, segundo o general Lagu, 
tudo está claro e fáciL E pensar que 

ele tentou fazer emendas no acordo 
de Addis-Abeba, e que as mesmas 
nunca foram sequer discutidas. Há 
ainda os que afirmam ter o general 
hesitado até o último momento em 
aceitar este acordo. Segundo estas 
emendas, o presidente federal não po-
deria ter sido eleito diretamente, co-
mo no caso do general Nemeiry, no 
plebiscito de setembro último, e de-
veria ter menos poder em suas mãos. 
O governo regional obteria em com-
pensação maiores vantagens, podendo 
expressar sua opinião sobre a gran-
de parte das questões, notadamente 
no caso da planificação. Comparando 
o texto do projeto de acordo conce-
bido pelos dirigentes do Anya-Nya e 
o texto definitivo é fácil medir a ex-
tensão das concessões feitas pelos re-
beldes do SuL Será que 17 anos de 
guerrilha foram levados em considera-
ção nas negociações de Addis-
Abeba? 

Roland Del< 

A aliança da razão 
O enorme carro balança e trepida 

pela estrada ruim. Depois de atraves-
sar o Nilo branco, pelo único meio 
possível — um pequeno ferry-boat -
chegávamos a Juba, capital da provín-
cia equatorial e nova capital da região 
autônoma do Sul, rodando por uma 
bela estrada resinosa. Esta, hoje em 
dia, nada mais é do que uma pista 
ruim, esburacada e alagada por pe-
quenas poças d'água. Uma ponte da-
nificada por um obus foi consertada 
com a ajuda de alguns troncos gros-
sos. À esquerda e à direita, a mata 
fica mais densa, as cadeias de monta-
nhas azuladas se aproximam. De 
quando em quando, atravessa-se al-
deias compostas de alguns barracos 
tradicionais, com seus tetos cónicos 
de palha. Algumas "casas", em Ngan-
gala, têm seus tetos feitos de latões 
de petróleo. 

Aqui, já ficam expostas a miséria 
dos antigos Anya-Nya que vieram da 
mata - e que, por falta de alimento, 
dizem eles, chegam a vender a camisa 
«r e a dos reinados chegados da vizi-sronlihedcaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA
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nha Uganda, que, segundo um inspe-
tor do governo local, não é inferior à 
dos primeiros. 

Espera-se ainda a chegada de mi-
lhares de outros refugiados de Ugan-
da e do Zaire. Mas as aldeias que de-
vem recebê-los não têm condições pa-
ra o fazer. Em Ngangala, meia dúzia 
de professores primários dão suas au-
las a cerca de 250 alunos, em dois 
grandes barracões. Os alunos não têm 
bancos nem carteiras. O material dis-
ponível limita-se a duas enormes me-
sas e um quadro negro . . . 

Em Torit, a situação não é me-
lhor. Ninguém sabe quantos refugia-
dos chegarão de Uganda. Em um 
grande barracão de teto de zinco, vi-
vem 187 pessoas. Essa medida serve 
como refugio provisório. Novos refu-
giados chegam a todo momento. Re-
cebem víveres e cobertas, porém não 
recebem dinheiro. 

Segundo Clément Mboro, comis-
sário-geral do governo do Sul para a 
ajuda aos refugiados, a guerra civil 

deslocou" mais de um milhão e 
meio de pessoas, a maioria das quais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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formais: "Uma vez chegado ao poder, 
Lin Piao teria feito a política de Mos-
cou". Têm a prova disso - dizem eles 
- e vão publicá-la. Mais tarde. 

Lin Piao, segundo nos deram a en-
tender, estava preparando a opinião 
pública a seu favor. Certos livros, 
oportunamente reeditados, cantavam 
sua glória. Disseram-nos: "Podemos 
precisar-lhe uma coisa: a afirmação de 

3ue ele erazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o melhor aluno do presi-
ente Mao fazia parte do seu com-

plô". Finalmente, o retumbante dis-
curso político feito pelo vice-presi-
dente no 9o congresso, em abril de 
1969, tinha sido redigido por outros, 
mais precisamente por uma comissão 
sob a direção de Yao Wen-Yuan. Lin 
Piao teria apenas lido o texto. 

Questão crucial 

O desaparecimento de Lin Piao e 
de seus amigos, em todo caso, tornou 
ainda mais agudo o problema da su-
cessão. O 9.° congresso havia eleito 
om novo Politburo; agora é preciso 
substituir os dirigentes que desapare-
ceram em 1971. Nas províncias, vá-
rios primeiros-secretários do partido 

j j á não aparecem. O de Kuangtung foi 
substituído. O mesmo ocorre com al-
guns segundos-secretários. O comitê 
central precisa completar seus efeti-
vos antes de reconstituir a direção su-
prema do partido. 

Para tanto, escolherá sem dúvida 
entre as numerosas personalidades 
que, há alguns meses ou semanas, 
apareceram no primeiro plano. São 
altos personagens do Estado, como o 
ministro do Exterior Chi Peng-Fei, ou 
o brilhante e incisivo chefe da delega-

ção chinesa na ONU, Chião Kuan-
Hua, antigo negociador na conferên-
cia de Genebra. Ou ainda o ministro 
do Comércio Exterior, Pai Hsiang-
Kuo, que multiplica suas viagens ao 
estrangeiro e que foi visto em Paris há ' 
um ano; e altos funcionários recente-
mente promovidos, como os novos 
ministro e vice-ministro do Planeja-
mento, Yu Chiu-Li e Ku Ming. Fala-
se também em Pequim sobre os res-
ponsáveis de Xangai, berço da revolu-
ção cultural, principalmente Wang 
Hong-Wen e Wanç Hsiu-Chen, ambos 
de origem operaria; Chang Chun-
Chiao e Yao Wen-Yuan, que são con-
siderados representantes da esquerda 
no Politburo, poderiam ficar com mi-
nistério s-chave, 

Pecadores arrependidos 

Nos escalões intermediários tam-
bém é preciso cuidar de sucessão. Os 
jornais vivem censurando os que não 
ousam confiar responsabilidades aos 
jovens e que dizem: "Com varas ver-
des não se pode carregar pesados far-
dos". As mulheres também devem ter 
seu lugar, a despeito dos que só as 
consideram boas para "enfeitar". En-
fim, òs intelectuais, durante muito 
tempo considerados suspeitos, são 
convidados a mostrar o que sabem 
Os jornais denunciam, nesse parti-
cular, os erros "de esquerda" dos ul-
tras que afirmam: "Pode-se ouvir os 
intelectuais mas não se pode confiar 
neles. Pode-se aproveitámos mas não 
se pode contar com eles". Não é mais 
tempo para a exaltação "operária" in-
gênua de 1968. 

"Unamo-nos para-vitórias ainda 
maiores". Esse apelo lançado por Mao 

em 1969 está, mais do quejnunca, na 
ordem do dia. Após ter digerido, bem 
ou mal, o caso Lin Piao, o partido 
está três anos atrás. É preciso recons-
t ru í^ ; ele deve receber em seu seio 
os pecadores arrependidos. Personali-
dades criticadas, como o ex-diretor 
da agência Nova China, Wu Leng-Hsi, 
receberam altas funções no Diário do 
Povo. No entanto as críticas que fo-
ram antes dirigidas contra Wu, muito 
violentas, não foram retiradas: num 
salão do Diário, a alguns metros do 
birô de Wu, seus colegas as. considera-
ram até "absolutamente válidas". Wu, 
que foi muito longe no mau caminho, 
reencontrou a tempo a linha jus ta . . . 

Numerosos são os líderes modera-
dos de antes da revolução cultural, 
que voltaram e estão na base e até nas 
cúpulas. Depois de ter pendido para a 
esquerda, volta o ponteiro à posição 
anterior? De fato, os sete anos de re-
volução cultural deixaram marcas 
profundas. O país abandonou defini-
tivamente a orbita soviética e reno-
vou seu partido e sua administração. 

Militares discretos 

Deserto saariano do Sinkiang e 
florestas de bambu da fronteira viet-
namita, sinistros pântanos da Mand-
chúria siberiana e vales férteis do Set-
chuan: a unidade da China é um pro-
blema secular. O país encontra a sua 
coesão em duas instituições. Primei-
ro, o partido, ou mais exatamente o 
"centro" e suas diretrizes, com o pen-
samento de Mao Tsé-Tung, que inspi-
ra a imprensa, cobre com os mesmos 
slogans as paredes de terra da Mongó-
lia, os muros de Pequim e as fachadas 

dos edifícios de Xangai. Em segundo 
lugar, os comitês revolucionários. 

Os comitês revolucionários estão 
encarregados, em toda a China, de 
administrar as pessoas e os bens. Um 
museu, uma escola, uma usina, um 
quarteirão, uma cidade, uma provin-
da mesmo, com suas dezenas de mi-
lhões de habitantes, dependem, cada 
uma por sua parte, de um comitê re-
volucionário. Os primeiros comitês 
datam de 1967, por ocasião das pri-
meiras "tomadas do poder". Apos a 
demissão dos dirigentes considerados 
faltosos, eles tomaram a seu cargo a 
gestão dos negócios correntes, conti-
nuando, ao mesmo tempo, a hita po-
lítica. Mais tarde, se transformaram 
em organizações permanentes. Os co-
mitês são pois nascidos da revolução 
e na revolução. Substituíram o antigo 
sistema de gestão, onde o diretor, no-
meado pela administração tutelar, as-
sumia a responsabilidade da gestão 
quotidiana e só prestava contas ao co-
mitê local do partido. Os comitês re-
volucionários continuam com a mar-
ca da sua origem tumultuada. 

Em princípio, deveriam agrupar, 
segundo a fórmula de 1967, militares, 
quadros e representantes das "mas-
sas". Era a famosa "tríplice aliança". 
Os militares continuam, em pequeno 
número, em algumas grandes unida-
des industriais: num estaleiro naval 
em Xangai, numa fábrica de máqui-
nas em Wuhan. Eles também são en-
contrados na universidade Fudan, em 
Xangai. Mas por quanto tempo? O 
visitante nunca os vê. 

Ordinariamente, seu papel é men-
donado no passado: Eles foram 
muito úteis para a administração e a 
propaganda política". Atualmente, 
estamos "discutindo a composição 
dos comitês". Nas organizações de 
base, os soldados foram progressiva-
mente deixando o lugar para os civis, 
depois do congresso do partido de 
1969 e do caso Lin Piao. 

Ninguém contesta, pelo menos 
abertamente, que é precBo associar, 
de alguma maneira, os militares à ges-

tão e mesmo à direção do país. Em 
princípio, > Exército continua sendo 
'o firme esteio da ditadura do prole-
tariado". Está sempre presente nos 
comitês revolucionários das circuns-
crições administrativas, desde a pre-
feitura (hsien), cujo equivalente na 
Mongólia é a tsi. 

Para a pessoa se tornar membro 
de um comitê revolucionário numa 
usina, por exemplo, tudo começa por 
uma serie de discussões. Operários, 
quadros» engenheiros, todos os que 
têm om pouco de responsabilidade, 
podem dar sua opinião. Tem-se o cui-
dado de não esquecer nem Jovens 
nem adultos, nem as unidades impor-
tantes da indústria, as mulheres, os 
sindicatos, as minorias étnicas. È cla-
ro que a base do partido dá sua opi-
nião e, no fim, as massas" são convi-
dadas a ratificar as escolhas através 
do voto. 

Nenhum critério parece ter sido 
fixado para a composição dos comi-
tês revolucionários. Uma usina de 
açúcar de Huhehot, capital da Mon-
gólia Interior, tem 1796 empregados; 
seu comitê revolucionário tem 23 
membros, entre os quais treze qua-
dros. Na mesma cidade, uma usina 
têxtil emprega 3300 operários, mas 
seu comitê so tem seis membros. Em 
Wuhan, os 8030 assalariados da usina 
de máquinas pesadas têm à sua fren-
te, desde 1969, um comitê revolucio-
nário de 46 membros, entre os quais 
13 quadros, sete militares e 26 repre-
sentantes dos operários e emprega-
dos. 

Em Xangai, o comitê revolucioná-
rio de um estaleiro naval de sete mil 
assalariados tem 30 membros, entre 
os quais 18 operários, 11 quadros e 
um militar. Foi fundado em maio de 
1968. 
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problemas no sul 
da Província de Equatoria — de uma 
população total de cinco milhões de 
pessoas - para as três províncias su-
listas. Duzentas e cinquenta mil pes-
soas fugiram pela mata, buscando re-
fúgio em Uganda, no Zaire, na Repú-
blica Centro-Africana ou na Etiópia. 

Para receber os refugiados interes-
sados em regressar à sua terra de ori-
gem, Clement Mboro providenciou 
14 centros de acolhimento na provín-
cia de Equatoria, sendo que sete ou 
oito já estariam em atividade, outros 
cinco na província do Alto Nilo, e 
três, malmente, na província de 
Bahr- hazal. O governo central 
p rometa 2.750 mil libras esterlinas 
para os primeiros seis meses. Mas, até 
agora, apenas 900 mil libras foram 
concedidas. Estas magras disponibili-
dades não permitem uma ajuda supe-
rior a 20 libras sudanesas por família 
de cinco pessoas, para atingir o obje-
tivo de ajudar na construção de uma 
casa. 

Os problemas psicológicos não são 
menores. Os antigos combatentes do 
Anya-Nya querem todos entrar para 
o Exército - onde recebem um bom 
salário de 18 libras por mês - ou, 
caso não o consigam, para a polícia. 

seleção criou muito descontenta-
mento. Oficiais do Anya-Nya são ago-
ra operários. Por outro lado, após a 
conclusão do acordo de Addis-Abeba, 
em fevereiro do ano passado, o núme-
ro de ex-combatentes do Anya-Nya 
cresceu a olhos vistos. Muitos deles 
nada mais são que desempregados à 
procura de emprego. Refugiados che-
gados de Uganda, onde viviam nas ci-
dades, recusam-se a voltar a suas pa-
lhoças, embora lhes sejam fornecidas 
ferramentas. 

As organizações internacionais e 
as igrejas esforçam-se em aliviar a mi-
séria das populações do SuL Os Esta-
dos Unidos ofereceram US$22 mi-
lhões, mas a Grã-Bretanha não se 
mostrou, ao que parece, generosa pa-
ra com sua ex-colonia: 200 mil libras! 
Os emires do Golfo Arábico, pelo 
contrário, se evidenciaram pela sua 
prodigalidade. Para recompensá-los, o 
governo do Sul vai construir uma al-
deia que será reservada aos safaris dos 

senhores árabes do petróleo. 
Mas o Sul sonha particularmente 

em desenyolver seus próprios recur-
sos. 

O solo é fértil. O clima equatorial 
permitiria ser introduzida a cultura 
do chá, café, fumo, arroz, açúcar e 
algodão. Grandes florestas de tecas 
(excelente madeira para construção 
naval) cobrem os flancos de algumas 
montanhas. Faz-se a prospecção de 
recursos minerais, para os quais as 
grandes empresas internadonais já es 
tão solidtando concessões. O plane-
jamento é da alçada do governo, 
assim como a defesa, os negócios es-
trangeiros, o comércio exterior, as te-
lecomunicações e as finanças. Mas o 
ministro do Planejamento ae Cartum, 
Laurence Wol Wol, cuja assinatura 
consta dos acordos de Addis-Abeba, é 
natural do Sul. 

"A renda per capita no Sudão, to-
mado no todo", declarou-nos ele, "é 
de US$ 100, mas no Sul é de apenas 
US$ 50 ou 60. O Sudão encontra-se 
entre os 25 Estados mais subdesen-
volvidos do mundo. É necessário re-
partir os investimentos por todo o 
país e, naturalmente, explorar ao má-
ximo os recursos naturais do Sul, 
mesmo correndo o risco de criar uma 
certa animosidade no Norte. Pois o 
atraso do Sul ficou ainda mais acen-
tuado com a guerra civfl. A parte que 
nos cabe, do orçamento central (157 
milhões de libras), será de 16 milhões 
de libras, cinco dos quais serão desti-
nados aos investimentos. Por outro 
lado, o Sul recebeu o direito de isen-
tar suas exportações de impostos e ta-
xas. Mais tarde, os investimentos que 
o Sul poderá financiar, graças aos 
seus recursos naturais, se juntarão aos 
nossos investimentos centrais, nomea-
damente para a infra-estrutura - es-
tradas, escolas e hospitais". 

O ministro da Economia do Sul, 
Hillary Logali, estabelece o montante 
do orçamento do Sul em 18 milhões 
de libras para o período que vai de 
julho de 1972 a março de 1973. Des-
sa quantia, 3,9 milhões serão desti-
nados aos investimentos, ou seja, me-
nos de 5%. 

A questão do idioma coí.va-pro-

sas condições, não irá o Norte obter 
sem esforço, aquilo que não conse-
guiu arrancar pela força das armas, is-
to é, a arabização do Sul? 

Segundo as autoridades religiosas, 
menos de 1% dos negros do Sul -
ainda organizados em grandes tribos 
- são muçulmanos, 12%, cristãos, 
4/5 dos quais, católicos, e os restan-
tes anglicanos ou presbiterianos. A 
grande maioria da população conti-
nua animista e, portanto, permeável à 
influência dos numerosos muçulma-
nos que vivem no Sul, ou que para lá 
voltaram depois do restabelecimento 
da paz. Trata-se sobretudo de comer-
ciantes e artesãos. 

Irá recomeçar a exploração do Sul 
pelo Norte, ou será que a vontade de-
liberada de reduzir a enorme distân-
da, que separa as duas regiões em ter-
mos de desenvolvimento, vai abrir ao 
Sudão os rumos do futuro? Isto de-
pende, em grande parte, da orienta-
ção que tomará o regime do presiden-
te Nuxneiry. Se o chefe de Estado 
conservar a atitude prudente aue vem 
adotando desde o inído de 1971, pa-
ra com a União das Repúblicas Ára-
bes, e se ele mantiver o Sudão a meio 
caminho entre o Egito árabe e o mun-
do negro, então ele terá a garantia de 
poder contar com o apoio total do 
Sul Aliado ao do Exército, este 
apoio favorecerá a estabilidade de seu 
regime. 

Hoje em dia, o Sul proclama, em 
uníssono, que decidiu apagar o passa-
do e confiar no chefe de Estado. Os 
sulistas têm consciência do fato de 
que a aplicação honesta dos acordos 
de Addis-Abeba - com impredsõese 
equívocos em mais de uma cláusula -
depende em grande parte da boa von-
tade do governo central, e em parti-
cular do presidente Numeiry. Mading 
Garang, um dos mais inflamados ati-
vistas do movimento para a libertação 
do Sul sudanês, ex-porta-voz do mo-
vimento de libertação dos Anya-Nya 
junto à conferência de Addis-Abeba, 
e atual ministro da Informação do go-
verno do Sul, declr i-nos: "Aconte-
ça o que acontecer, o presidente Nu-
meiry já deu ao Sul uma coisa que 
ninguém mais nos poderá arrebatar: a 
respeitabilidade". 

(1) O Exército sudanês conta com 
o total de 20 mil homens. 

(2) Com efeito, ê preciso distin-
guir as armas pesadas, ainda guarda-
das em regiões afastadas, dos centros 
urbanos, e as armas leves do Anya-
Nya• recolocadas nos depósitos. *' 

blemas ainda mais temíveis. Os acor-
dos de Addis-Abeba classificam o ára-
be de língua oficial e o inglês de 
língua principal na região SuL Mas o 
ministro da Educação do Sul, Luigi 
Adouck Bong considera que não tem 
o direito de privar as crianças do Sul 
de uma oportunidade futura num Es-
tado do Sudão, cuja maioria seria de 
pessoas de língua árabe. Durante os 
dois primeiros anos de escola primá-
ria, o ensino será ministrado em ver-
náculo, isto é, no dialeto local, mas se 

começará a aprender o árabe a partir 
do terceiro ano. Quanto ao inglês, se-
rá reservado para o segundo ciclo, 
que, no Sudão, começa com a idade 
ae 14 anos. 

A decisão de Adouck Bong é mui-
to discutida em Juba. Entretanto, na 
maioria das escolas abertas ou rea-
bertas durante estes últimos meses, 
sua política já está sendo mais ou me-
nos posta em prática. Não está o ára-
be ja sendo utilizado nas grandes ci-
dades, como língua vernacular? Nes-
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atitude dos cidadãos franceses 
para com o Partido Socialista se-

rá o fator decisivo nos escrutínios dos 
dias 4 e 11 de março e, provavelmen-
te, na evolução política da próxima 
década. Por mais contestáveis que 
possam ser as indicações fornecidas 
pelas sondagens já divulgadas e pelas 
pesquisas locais, ao nível de circuns-
crição - quando a campanha ainda 
não começou - elas fazem transpare-
cer, claramente, um fato essencial. A 
correlação de forças é tal que, logo de 
saída, e indubitável que a distribuição 
dos sufrágios do primeiro turno de 
votação entre o Partido Socialista e o 
Partido Comunista será mais impor-
tante que sua distribuição global, en-
tre a maioria de Pompidou e a União 
da Esquerda. 

As porcentagens até agora publi-
cadas não permitem prever os resulta-
dos do escrutínio: interpretá-las nesse 
sentido é absurdo. Mas, baseando-se 
nelas, pode-se construir um modelo 
de análise, como se faz habitualmente 
nas ciências sociais, que ajuda a des-
vendar os fatores-íhave de que depen-
dem esses resultados. Trata-se de um 
modelo grosseiro, baseado ná distri-
buição nacional dos sufrágios, que 
não leva em consideração a comparti-
mentação e desigualdade das circuns-
crições, que introduzem distorções 
importantes. Por exemplo, o fato de 
que as regiões rurais, menos povoa-
das, são mais favoráveis à maioria, 
permitiria a esta ganhar mais cadeiras 
que a esquerda, com menos votos, se 
a diferença entre ambas fosse estreita. 

As chances da esquerda 

Mas essa diferença, segundo uma 
das últimas sondagens, que serve de 
base ao modelo proposto, é de oito 
pontos (atribui i8% dos sufrágios à 
maioria e 46% à esquerda). Tamanha 
margem parece suficiente para permi-
tir a essa última superar a desvanta-
gem da desigualdade nas circunscri-

ções. Isso significa que, se os eleitores 
centristas do primeiro turno se repar-
tirem em duas frações iguais, no se-
gundo turno de votação, uma votan-
do pela maioria e a outra pela oposi-
ção de esquerda, esta teria maiores 
possibilidades de sair vitoriosa no 
quadro do modelo apresentado. 

O modelo em questão mostra que 
tal hipótese é mais provável no caso 
da esquerda ser representada no se-
gundo turno por um candidato so-
cialista, uma vez que 44% dos eleito-
res centristas do primeiro turno de-
clararam, na sondagem de base, que 
votariam nesse candidato; 40% anun-
ciaram que prefeririam o candidato 
da maioria; e 16% tencionam se abs-
ter ou votar em branco. Se, por outro 
lado, a esquerda for representada por 
um comunista no segundo turno de 
votação, ele não receberá senão 11% 
dos sufrágios centristas do primeiro 
turno, indo 63% dos restantes para a 
maioria; como, por sua vez, ele não 
conseguiria todos os votos socialistas 
do primeiro turno, sua derrota seria 
quase inevitável. 

O medo dos comunistas 

O fato de que um socialista seja 
mais favorecido que um comunista 
como candidato de segundo turno — 
não só porque recupera todos os vo-
tos da esquerda como porque recebe 
uma parte dos votos do centro - é 
um fenômeno banal, em si, do conhe-
cimento de todo mundo há muito 
tempo. O fato novo, evidenciado pe-
las sondagens recentes, é o de que a 
correlação de forças é tal que conferi-
rá a esse fenômeno um caráter prova-
velmente decisivo nos próximos dias 
4 e 11 de março. A esquerda será 
quase que certamente derrotada se os 
comunistas estiverem liderando na 
maior parte das urnas; não poderá ga-
nhar a menos que os socialistas ocu-
pem essa posição. 

Maurice Duverger 

No modelo construído a partir 
das últimas sondagens, cada ponto ga-
nho pelo PS sobre o PC dá maiores 
chances de vitória à União da Esquer-
da do que cada ponto ganho pela 
União da Esquerda sobre a maioria! É 
óbvio que esta afirmação só é válida 
dentro de certos limites. Se a esquer-
da perdesse muitos dos pontos que 
atualmente lhe conferem a vantagem 
sobre a maioria, sua vitória se torna-
ria impossível, mesmo se todos os 
candidatos do segundo turno fossem 
socialistas. Se, por outro lado, ela ga-
nhasse muitos pontos novos de vanta-
gem, sua vitória se tornaria possível 
mesmo com um grande número de 
candidatos comunistas no segundo 
turno. Poderia ser facilmente cons-
truído um modelo mais complexo, 
integrando as distorções das circuns-
crições nas porcentagens globais, o 
que permitiria determinar, com rela-
tiva precisão, as margens de alteração 
da situação atual. 

A análise mostra, em primeiro lu-
gar, que o medo de ver os comunistas 
dominarem uma maioria de esquerda, 
fundamentada num conceito teórico, 
não tem fundamento na prática, na 
atual situação das forças políticas na 
França. Isso porque a condição pri-
meira para que uma maioria de es-
querda possa sair das urnas, nos pró-
ximos dias 4 e 11 de março, é que os 
socialistas ganhem na maioria das cir-
cunscrições, no primeiro turno de vo-
tação, para que possam ser derrota-
dos os candidatos de Pompidou no 
segundo turno. Para que isso não 
ocorresse, teria de aumentar, em pro-
porções muito importantes, a atual 
diferença que separa a maioria da 
União da Esquerda. Mas, nesse caso, a 
predominância dos comunistas se tor-

naria ainda menos provável do que é 
hoje, pois um tal impulso na esquerda 
se daria, necessariamente, pela ade-
rência de eleitores que presentemente 
estão dispostos a votar pelo centro ou 
pela maioria, os quais se dirigiriam 
para os socialistas e não para o PC. 

A análise precedente permite, por 
outro lado, esclarecer os eleitores que 
atualmente se inclinam para o centro 
sobre as conseqüências reais de seus 
votos, particularmente os 44% que 
declararam preferir votar num socia-
lista do que num representante da 
maioria, no segundo turno. Em gran-
de número de casos, se eles derem 
seus votos a um candidato Reformis-
ta" no dia 4 de março - como disse-
ram que tencionam fazer - estarão 
impedindo o socialista de levar vanta-
gem sobre o comunista, e garantirão, 
dessa forma, o sucesso final do candi-
dato de Pompidou, que é justamente 
o contrário do que queriam fazer ao 
votar. 

O "arrendamento" do poder 

A questão, aliás, vai mais além das 
próximas eleições. A opinião de Pier-
re, Marcilhacy, desejando a vitória da 
esquerda para que o revezamento se 
possa desenvolver de modo democrá-
tico, merece especial atenção. Recon-
duzir a atual maioria a um novozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ar-
rendamento de mandato, aumentaria, 
seguramente, a amargura e a impa-
ciência dos franceses, desfavorecidos 
pela sua política. As condições de 
mudança, portanto, arriscam a ser 
mais duras, o que daria vantagem aos 
comunistas. E uma derrota, ou semi-
derrota, da União da Esquerda, em 
1973, frearia provavelmente o impul-
so de renovação do Partido Socialista. 

Não se pode dizer nada de legíti-
mo a uma distância tão grande. Mas 
deve-se constatar que jamais a ocasião 
foi tão favorável quanto hoje para se 
constituir na França uma grande for-
ça socialista democrática, ou seja, pa-

ra realizar o sonho perseguido em vão 
desde a experiência de Mendès Fran-
ce em 1954. O velho aparelho da 
SFIO (Seção Francesa da Internacio-
nal Operária) foi rejuvenescido com a 
entrada de uma geração nova que co-
meça a transformá-la numa organiza-
ção moderna. Está sendo montada 
uma estrutura receptiva. As sonda-
gens atuais mostram que ela poderia 
se tornar o núcleo do maior partido 
francês, simplesmente se os centristas 
que a preferem à maioria votassem, 
no primeiro turno, de modo a poder 
expressar essa preferência no segundo 
turno. 

A "decolagem1 

De acordo com as intenções que 
já expressaram, o PS reuniria dessa 
forma mais de 26% dos sufrágios no 
dia 4 de março (21% mais 5% corres-
pondentes aos centristas que decla-
ram preferir o candidato socialista ao 
da maioria), contra 22% da UDR 
(União da Defesa da República - par-
tido de Pompidou) e 22% do PC. Um 
crescimento assim gárantiria ao Parti-
do Socialista uma posição dominante 
na Assembléia Nacional em relação 
aos comunistas. Provocaria, por ou;#" 
lado, um afluxo de aderentes que í™ 
permitiria tornar-se um instrumento 
político eficiente. De certa forma, o 
PS encontra-se hoje em posição de 
"decolagem", no sentido em que os 
economistas empregam esse termo 
para designar a situação de um país 
atrasado que começa a reunir os 
meios suscetíveis de ascensão a um 
estado de desenvolvimento tecnoló-
gico. A comparação é ainda mais váli-
da na medida em que o Partido Socia-
lista era, até^ aqui, subdesenvolvido, 
em relação às grandes organizações 
social-democratas das outras nações 
da Europa ocidental, à exceção da 
Itália. 

O PCF procura adaptar-se ficando fiel a si mesmo 

Os comunistas se modernizam 
OPartido Comunista Francês mu-

dou, é evidente. De estilo, em 
todo caso: sob o impulso do mais jo-
vem secretário do Comitê Central, 
Renê Piquet, a propaganda conseguiu 
uma metamorfose espetacular. A ca-
garam-se, ou pelo menos ficaram res-
tritos ao uso interno, o linguajar her-
mético para iniciados, os discursos es-
tereotipados, os cartazes com apelos 
sobre a miséria, as revistas maçantes, 
o tom amargo, os rostos macambú-
zios, a burocracia tensa. Tudo isso era 
bom para as fases de isolamento, os 
períodos de retração, quando o parti-
do vivia numa espécie de exílio inte-
rior, na defensiva. Isso foi ontem, há 
muito tempo. 

Hoje, o PCF optou, deliberada-
mente, pelo modernismo. Então, viva 
o diálogo, as milhares de conferên-
cias-debate, as cores pop, as pergun-
tas incômodas, os grafismos abstra-
tos, a espontaneidade (relativa), o au-
diovisual. Junto, é verdade, com algu-
mas seqüelas que explodem aqui e ali: 
discursos que são verdadeiras marato-
nas, palavras-chave, anátemas contra 
os esquerdistas, agressividade eletriza-
da à menor controvérsia. Apesar" de 
tudo isso, quando o PCF decide algu-
ma coisa, o faz bem e a fundo. O que 
há pouco tempo era suspeitado e con-
tido, agora triunfa e desabrocha. Há 
três anos, no 19.° Congresso, Georges 
Marchais tinha reivindicado um estilo 
novo. Agora o tem. 

Mudança de estratégia 

Pura mudança de forma? Certa-
mente não. O PCF também mudou, 
mais profundamente, de estratégia. A 
partir de 1962 e principalmente a 
partir de 1964 e do 18.° Congresso, 
reencontrou uma linha de frente po-
pular. Como de 1934 até a desagrega-
ção da Frente Popular e de 1941 até 

o começo da guerra fria. Mas há uma 
diferença essencial. Os dois primeiros 
casos estavam ligados a circunstâncias 
internacionais excepcionais e provisó-
rias (a ascenção do perigo fascista e a 
Guerra Mundial); desta vez estamos 
em plena "coexistência pacífica" e as 
relações entre os Estados europeus 
são "normais" e aparentemente esta-
bilizadas por muito tempo. Portanto 
não se trata mais de aliança defensiva 
ou de união sagrada. A estratégia do 
PCF, conforme ele proclama bem al-
to, visa um objetivo bem diferente, 
conquistador, ofensivo, otimista: o 
caminho francês para o socialismo. 

Desde 1964, incansavelmente, em 
cada congresso, em cada ocasião im-
portante, e mais particularmente em 
dezembro de 1968, ao adotar o Mani-
festo de Champigny, o PCF armou 
seu jogo. A primeira etapa visada era 
um programa comum com o Partido 
Socialista, em seguida acompanhado 
pelos radicais de esquerda, para lan-
çar as bases de uma "democracia de 
conteúdo econômico e social avança-
do". Objetivo atingido. Não se trata 
de socialismo nem muito menos de 
comunismo. Todos os dirigentes do 
PCF e seus aliados o repetiram 100 
vezes, e só não compreendem isso 
quem não quer. O programa comum, 
se ganhar, vai impor "reformas demo-
cráticas profundas". Nada mais nada 
menos que isso. Pode-se discutir seus 
efeitos, não a sua natureza. 

A segunda fase 

Eis, pelo menos por uma legislatu-
ra, o partido comunista reformista. 
Mas somente por uma legislatura. 
Pois sua esperança, conforme Georges 
Marchais acaba de repetir, é que, se-
duzidos por essa primeira experiên-
cia, os franceses queiram mais e dese-
jem, em maioria, pass^** ra a segun-

Alain Duhamel 

da fase: o socialismo. Em maioria, 
portanto pelo voto. E não para qual-
quer tipo de socialismo. O 'caminho 
francês' garante solenemente, como 
programa comum, a pluralidade dos 
partidos, a Uberdade ae voto, o direi-
to de greve, a independência de infor-
mação, a neutralidade do ensino, a li-
berdade de culto e de cultura, a parti-
cipação. Em resumo, tudo. Certamen-
te não para amanhã. O secretário-ge-
ral do PCF lembrou recentemente: 
"Quando? Ninguém poderá dizer. 
Repito que é a maioria que decidirá". 
Sim, decididamente o PCF mudou. 

Ei-lo agora bonacheirão e sedutor. 
Bonacheirão? "Nós não ambiciona-
mos dominar ninguém" - frisou 
Georges Marchais em seu relatório ao 
recente 2.° Congresso. O socialismo é 
"a democracia levada às últimas con-
seqüências"; nós temos "nossa filoso-
fia \ mas "não pretendemos de modo 
algum fazê-la a filosofia oficial do Es-
tado e da sociedade de amanhã". En-
quanto aguarda esse momento, o PCF 
aceita colaborar com o presidente da 
República, em caso da vitória nas 
eleições legislativas, que marcariam a 
"primavera democrática". Os comu-
nistas pretendem comportar-se como 
"pessoas ajuizadas" que têm "um 
sentido elevado do Estado". Eles lu-
tam, segundo a fórmula que se tor-
nará célebre, "à hiz do ceu francês, 
na terra francesa, com os olhos dos 
trabalhadores franceses". O partido 
de Aragon mistura Dubcek com Pé-
guy. 

O único adversário 

E desde agora, como em 1936, co-
mo em 1945, ele se abre amplamente 

a todas as camadas da população. 
Georges Marchais diz ainda, na confe-
rência nacional realizada pelo PCF 
em julho: "nós só temos um adversá-
rio: o grande capital. Todas as outras 
camadas da população são vítimas de 
sua exploração e de sua opressão". 
Certamente, o Partido Comunista es-
tá sempre, em primeiro lugar, "a ser-
viço da classe operária". Continua 
sendo o partido da classe operária 
porque essa é a camada mais direta-
mente explorada. Mas ele se diz tam-
bém o partido dos assalariados, quais-
quer que sejam suas qualificações e 
seu posto, o partido dos intelectuais, 
o partido dos "pequenos", dos traba-
lhadores autônomos, comerciantes, 
artesãos ou agricultores. A casa do PC 
é vasta e acolhedora. Mesmo para os 
cristãos, mesmo para aqueles que 
"identificaram seu patriotismo com o 
conceito que o general De Gaulle ti-
nha da grandeza da França". Nenhu-
ma alma está antecipadamente perdi-
da, e também nenhuma cédula de vo-
to. 

Reform is ta-len i n i sta 

Seria também esse proselitismo 
generoso um sinal de mudança? Em 
parte. Ele coincide, na verdade, com 
uma forma de abertura, mais sutil e 
menos espetacular do que a mudança 
de estilo. Aqui trata-se de assinalar o 
interesse do PC por uma camada so-
cial ou uma nova geração; em outros 
casos, pode tratar-se de um outro cli-
ma menos reverente e conformista 
para os historiadores encarregados de 
apresentar a história do partido. 

Todo o problema está aí. "O PCF 
está em transformação e não cessa de 
mudar para ser cada vez mais autên-
tico"! - disse Georges Marchais em 
seu discurso de encerramento do 20.° 

abriu-se. Permanecendo o "partido da 
classe operária", ele assume uma posítf^ 
de partido do povo todo. Mas, não 
admitindo que o seu comportamento 
possa, em caso de vitória da esquerda 
e de uma eventual passagem ao socia-
lismo, causar problemas, afirma ao 
mesmo tempo, com ênfase, que per-
manece profundamente leninista, e 
disso se orgulha. E então? Imutável e 
adaptável ao mesmo tempo, o PCF 
permanece fiel a si mesmo. Isso pode 
ser visto através de dois critérios in-
contestáveis: a organização e a solida-
riedade com a União Soviética. Esta, 
para Georges Marchais, é, não o mo-
delo, mas a demonstração brilhante 
da superioridade do socialismo. 

Reformista quanto aos meios, o 
PCF permanece profundamente leni-
nista quanto aos fins. Nessa aparente 
contradição não existe nenhum ma-
quiavelismo. A estratégia atual e per-
manente do PCF se explica, ao mes-
mo tempo, pela sua certeza da vitória 
do socialismo e pela sua convicção de 
que, no estado atual das relações in-
ternacionais, essa forma de democra-
cia "superior" só pode ser atingida 
através do respeito á legalidade bur-
guesa. 

COI( 
.so. O PCF modemizou-se, 
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Com os acordos de cessar-fogo 
sendo postos em prática em to-

do o Vietnã, o povo comemora em 
Hanói, com uma explosão de alegria, 
aquela que é oficialmente chamada 
• de "a maior vitória da história do 
.Vietnã." 

No domingo, dia 28 de janeiro, 
após a assinatura do acordo em Paris, 
a capital da República Democrática 
do 1 Vietnã era um mar de bandeiras 
vermelhas e estandartes, com cente-
nas de milhares de pessoas andando 
pelas ruas. 

Quebrada e destruída pelas bom-
bas norte-americanas, HanóizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA é atual-
mente uma cidade de risos e sorrisos. 
Depois de uma luta de 12 anos, o po-
vo do Vietnã impôs uma derrota deci-
siva ao país imperialista mais forte 
que a história já conheceu. 

Abrindo caminho pelas ruas api-
nhadas de gente, grupos de jovens, 
em ônibus alegremente decorados, 
distribuem edições especiais dos prin-
cipais jornais de Hanói - Diário do 
Povo e Diário do Exército Popular -
que traziam enormes manchetes 
anunciando o fim da participação 
norte-americana na guerra, e a assina-
tura dos acordos. Continham também 
o apelo do Comitê Central do Partido 
dos Trabalhadores e do governo, para 
aue houvesse uma rigorosa aplicação 
dos acordos. Florestas de braços se 
levantavam para apanhar os jornais, à 
medida que os ônibus se moviam va-
garosos. 

O fim da guerra coincide com a 
aproximação do Tet, o ano novo lu-
nar, que é o principal feriado viet-

jnita do ano. As comemorações ofi-
wJènis duram oito dias, encerrando-se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Se o cessar-fogo for 
obedecido,  pela 

primeira vez em 114 
anos o Vietnã 
estará livre da 

ocupação por tropas 
estrangeiras 

no dia de ano novo, 4 de fevereiro. 
A cena é uma reminiscência do 

dia 12 de outubro de 1954, quando 
as tropas do Vietminh avançaram so-
bre a capital, após a retirada dos colo-
nialistas franceses. Quarteirão por 
quarteirão, à medida que o Vietminh 
ia ganhando terreno, as ruas tristes e 
desertas reviviam, e de repente apare-
ciam bandeiras vermelhas em todas as 

Wilfred Burchett, de Hanõi 

A paz vista do norte zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA£ sronlihedcaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA

M 
janelas, e o povo saía às ruas para 

ací 
Na época, Hanói era uma cidade 

abraçar os soldados da libertação. 

de pessoas pobres, maltrapilhas, as lo-
jas estavam vazias e as crianças famin-
tas. Hoje, exceto as cicatrizes da des-
truição das bombas, a cidade está im-
pecavelmente limpa e as lojas repletas 
de mercadorias — algumas especial-
mente armazenadas para o dia da vi-
tória. Apesar da luta e dos bombar-
deios quase ininterruptos, durante 
quase oito anos, as pessoas estão 
bem-vestidas e bem-alimentadas. A ci-
dade tem um ar repousante e confi-
ante. 

Fim da ocupação 

Provavelmente, dois dos mais im-
portantes aspectos dos acordos, se fo-
rem rigorosamente aplicados, seriam: 
1) o país estaria livre de ocupações 
estrangeiras pela primeira vez desde 
as primeiras incursões francesas há 
114 anos, em 1859, quando Da Nang 
foi ocupada; e 2) apesar dos vigorosos 
esforços dos Estados Unidos e de Sai-
gon por comprometer a unidade da 
nação vietnamita, o princípio da uni-
dade foi incluído no acordo, com 
mais ênfase ainda do que no projeto 
de acordo original, de outubro. As 
palavras "e todos os outros povos" 
foram acrescentadas depois do pri-
meiro compromisso norte-americano 
de "respeitar a independência, sobe-
rania, unidade e integridade territo-
rial do Vietnã, conforme o estabeleci-
do nos acordos de Genebra de 1954." 

Um exame do acordo e dos proto-
colos de 27 de janeiro, comparando-
os com o projeto de olitubro, revela 
que Le Duc Tho, o principal negocia-
dor da RDV, defendeu todos os prin-
cípios do projeto original, e obteve a 
reafirmação de alguns pontos numa 
forma ainda mais vigorosa. 

„ É importante lembrar que foi 
numa tentativa de .conseguir essas al-

Quando o governo 
anunciou o cessar-fogo,  

os norte-vietnamitas 
recomeçaram a sorrir.  
Das ruínas de Hanói 

surgiram velhos e 
moços saudando o f im 

de um prolongado 
sofrimento.  Para eles 

os bombardeios maciços 
acabaram, mas no sul 

a luta continuará.  

terações que o presidente Nixon en-
viou a Hanói um ultimato, com as 
primeiras ondas de bombardeiros 
B-52, em dezembro. Nixon queria 
que a RDV atendesse às exigências de 
Thieu. 

Depois de 70 mil toneladas de 
bombas e da destruição de 34 B-52, 
Washington pediu o reinício imediato 
das conversações. Hanói respondeu 
que as conversações só começariam 
novamente depois que parassem os 
bombardeios. Nixon tinha ameaçado 
continuar os bombardeios até que 
Hanói estivesse pronta para "negociar 
seriamente." 

Vitória diplomática 

Depois do sucesso de Nixon em 
destruir parte dô  Comando de Bom-
bardeiros Estratégicos e depois de 
chamar de volta o que sobrava dos 
B-52, foi o governo ae Washington — 
e não Hanói - que se viu forçado a 
voltar a Paris para "negociar seria-
mente". Qualquer comparação entre 
os atuais acordos e as arrogantes exi-
gências de Thieu ou o apoio que 
Washington oficialmente dava a essas 
exigências - diretamente, através dos 
bombardeios e, indiretamente, atra-
vés da campanha da imprensa nor-
te-americana — mostra como foi 
esmagadora a vitória de Hanói na 
frente diplomática. 

Thieu ameaçava jamais aceitar 
qualquer acordo, enquanto "300 mil 
norte-yietnamitas" ilegais não fossem 
retirados do sul O acordo final não 
menciona tropas norte-vietnamitas e 
nem, de modo algum, menciona qual-
quer "retirada" - a não ser de tropas 
norte-americanas. (É claro que, para 
Thieu, a Frente Nacional de Liberta-
ção não existe: todas as forças de re-
sistência são "norte-vietnamitas".) A 
dimensão das forças de libertação 
também é exagerada para que os Es-
tados Unidos e seus fantoches te-
nham uma desculpa mais convincente 
para as numerosas derrotas militares 
que sofrem. 

As ridículas pretensões de Thieu 
chegaram a ponto de reter 20 oficiais 
da FNL, durante algum tempo, no ae-
roporto de Saigon, quando chegavam 
para participar da Comissão Militar 
Conjunta e se recusaram a preencher 
formulários de imigração para estran-
geiros. Ceder a isso, afirmaram, seria 
reconhecer o governo fantoche de 
Thieu, sabendo-se que o que existe, 
na realidade, é uma condição de "po-
der duplo". 

Essa realidade logo será divulgada 
pela Comissão Internacional de Con-
trole, à medida que se for tornando 
claro que milhares de soldados das 
forças armadas da FNL estão ocupan-
do mais da metade do território do 
Vietnã do SuL 

Thieu tinha exigido que as forças 
de resistência se reagrupassem numa 
única zona, de forma que o Vietnã do 
Sul fosse dividido em três partes, ao 
invés de duas como agora. Segundo o 
acordo, entretanto, as forças de resis-
tência devem permanecer onde esta-
vam, de acordo com o conceito do 
Governo Revolucionário Provisório 
(GRP) de que há duas administrações 
e dois exércitos no Vietnã do SuL 

Três forças polít icas 

Outro ponto político importante 
do acordo é o reconhecimento de que 
há três, (orças políticas no Conselho 
Nacional para Reconciliaçã< Con-

córdia NacionaL Essas forças políti-
cas devem incluir três segmentos de 
igual dimensão. Não estão definidas 
no acordo, mas são: o regime de Sai-

>n, o GRJP e elementos neutralistas. 
lieu exigiu o enfraquecimento do 

papel que o Conselho Nacional exer-
ceria, mas a composição e as funções 
desse Conselho são as mesmas do pro-
jeto de acordo de outubro. Somente 
a expressão "estruturas administrati-
vas" foi cancelada. 

Outra exigência de Thieu era 
transformar a linha de demarcação 
militar, ao longo do paralelo 17, 
em fronteira permanente. O acordo 
continua definindo essa linha como 
"apenas provisória, e não uma fron-
teira política ou territorial". Thieu 
também tinha exigido, com apoio dos 
Estados Unidos, uma comissão de 
controle formada de 5 mil homens 
fortemente armados, com uma "fun-
ção de manter a paz." 

O acordo prevê cerca de 1.200 ho-
mens de quatro países - Hungria, In-
donésia, Polônia e Canadá - que 
exercerão apenas um papei de con-
trole e supervisão. 

As exigências de Thieu, é bom 
lembrar, eram sempre seguidas da 
maior divulgação, pela Voz da Améri-
ca e por uma boa parte da imprensa 
norte-americana. Tais exigências cer-
tamente j f o r a m uma parte das princi-

"Hoj e,  exceto as 
cicatrizes deixadas 
pelos bombardeios,  
Hanói é uma cidade 

limpa,  cujas lojas 
estão repletas 

de mercadorias . . .  " 

pais alterações na substância de cada 
um dos nove capítulos do projeto de 
acordo, assim como foram também 
algumas das dezenas de alterações 
propostas por Kissinger - e denuncia-
das pelos negociadores da RDV - nas 
conversações de Paris. A heróica defe-
sa de Hanói e a destruição do último 
trunfo de Nixon (sua ameaça de bom-
bardear a capital até a rendição) der-
rotaram a tentativa de eliminar cláu-
sulas importantes do projeto de acor-
do. 

Só o que Nixon conseguiu foi as-
sassinar dois mil habitantes de Hanói, 
e aumentar em milhões de dólares o 
preço da reconstrução de Hanói e 
Haiphong. 

Provavelmente por causa das vio-
lações norte-americanas antecipadas 
aos princípios dos acordos (rápido 
envio de assessores militares a Saigon, 
vestidos em roupas civis), assim que 
foi publicado o projeto de outubro, o 
artigo referente à retirada dos asses-
sores dos EUA é mais rígido. 

Além dos assessores e pessoal mili-
tares, mencionados no projeto origi-
nal, o texto final do acordo é extensi-
vo também ao "pessoal militar técni-
co e ao pessoal militar associado ao 
programa de pacificação, e assessores 
em organizações paramilitares". To-
dos devem retirar-se. 

Prisioneiros vietnamitas 

O protocolo que trata dos prisio-
neiros políticos estabelece que sua li-

bertação deve ser efetivada dentro de 
90 dias, após o cessar-fogo, e contém 
outras disposições importantes - se 
forem cumpridas - tais como: "os 
presos civis devem ser tratados com 
humanidade". O protocolo e o artigo 
número oito acrescentam: "Devem 
(os presos políticos) ser protegidos 
contra toda violência à vida e à pes-
soa, especialmente contra assassinato, 
qualquer forma de mutilação ou tor-
tura, e ainda contra tratamento cruel 
e abusos à dignidade pessoal " 

Os presos devem receber uma có-
pia do protocolo dentro de um prazo 
de cinco dias após a assinatura do 
acordo, e há disposições quanto a vi-
sitas imediatas da Comissão Interna-
cional de Controle, e quanto à pre-
sença de equipes da Comissão nos 
campos, quando e onde as libertações 
forem realizadas. 

Os acordos são precisos e, de um 
modo geral, favoráveis ao GRP. Mas 
Thieu percebe que sua única possibili-
dade ae sobrevivência é a continuida-
de das lutas — ou o seu reinicio, caso 
elas cessem nos termos do que já foi 
acertado. Thieu preferiria encontrar 
uma desculpa que lhe permitisse pe-
dir uma reintervenção norte-ameri-
cana; pode-se ter certeza de que ele 
tentara sabotar o acordo sempre que 
possível. 

A severa vigilância e insistência so-
bre o rigoroso cumprimento do acor-
do é uma tarefa importantíssima do 
movimento pacifista norte-america-
no. Ao mesmo tempo, os observado-
res bem-informados não poderiam 
deixar de se divertir com alguns gru-
pos de esquerda norte-americanos, 
que parecem ter deduzido o seguinte: 
os vietnamitas agiram ingenuamente 
quanto aos acordos, ou foram "pres-
sionados" a assiná-los. Depois de lu-
tar durante 50 anos contra três pode-
res imperialistas - França, Japão e 
Estados Unidos — eles têm plena 
consciência de que Nixon e Thieu 
não têm nenhum empenho em cum-
prir condições políticas, simplesmen-
te porque assinaram o nome e empe-
nharam a honra no cumprimento des-
sas condições. Os vietnamitas tarn-
bém não consideram, de modo al-
gum, terminada a luta, embora seu es-
tágio atual tenha-se alterado qualitati-
vamente, graças aos acordos e à imi-
nente retirada norte-americana. 

Os vietnamitas continuam a anali-
sar e acompanhar, cuidadosamente, 
as posições dos Estados Unidos e seu 
fantoche, para seguir de perto as ati-
tudes norte-americanas e de Thieu 
em relação aos acordos, examinando 
também a possibilidade de uma rein-
tervenção aos EUA e outras questões 
importantes. 

A execução dos acordos já come-
çou, com a chegada dos primeiros 
contingentes dos países participantes 
da Comissão de Controle. Hanói já 
entregou aos Estados Unidos uma re-
lação de 555 prisioneiros norte-ameri-
canos no norte. Essa relação, que não 
inclui prisioneiros^ que estão no Laos, 
quase atinge o número exato de pri-
sioneiros estimado pelas fontes mili-
tares dos EUA, que anulam as tentati-
vas de Nixon de aumentar sempre o 
número de prisioneiros. 

Até 30 de janeiro continuava a 
haver pequenas violações ao cessar-fo-

S, Saigon acusou a FNL de 426 vio-

ções no primeiro dia, embora jorna-
listas franceses que estiveram no local 
só tivessem visto violações sul-viet-
naraitas, " jQÈw alguns ataques aé-

reos. Quanto aos Estados Unidos, pa-
rece que estavam fiéis ao cessar-fogo 
até aquele dia. 

É muito difícil prever, agora, o 
ue estará acontecendo na Indochina 
ntro de alguns meses. Há uma his-

tória que pode mostrar bem o que 
será do Exercito do fantoche sul-viet-
namita, após a retirada norte-america-
na. Conta-se que um oficial da Mari-
nha dos EUA, em outubro do ano 
passado, concluiu, por sua conta, que 
os acordos estavam para ser assina-
dos. Conseqüentemente, preparou-se 
para deixar o posto e passou o equi-
pamento de sua unidade para o co-
mando de seu colega sul-vietnarn: 

Quando descobriu que os acordos 
ainda não seriam assinados e que, pe-
lo contrário, os EUA estavam reesca-
lando a guerra, bombardeando Hanói 
e Haiphong, pediu ao oficial sul-viet-
namita que Ine devolvesse o equipa-
mento. Para sua surpresa, o sul-viet-
namita já tinha vendido tudo no mer-
cado negro, e os Estados Unidos tive-
ram que recomprar seu próprio mate-
riaL 

Verdadeira ou não, essa história 
ilustra que a administração desorgani-
zada, impopular e corrupta de Thieu 
não sobrevivera sozinha. 

Aspectos a observar 

Há vários aspectos a serem obser-
vados. Esses aspectos podem ser con-
siderados como indicadores das polí-
ticas dos diversos grupos envolvidos 
no acordo. Primeiro, é o problema do 
Laos e do Camboja. Lá, os norte-ame-
ricanos continuam com os bombar-
deios, numa violação técnica, pelo 

Cartazes em Hanói: 
"Agradecemos 

sinceramente aos 
povos de todo o mundo,  

inclusive os norte-
americanos,  que 

apoiaram nossa luta" 

menos, dos acordos. Há muito tempo 
que a política do Pathet-Lao é pro-
curar um acordo para o Laos, o que 
os deixaria numa formidável posição 
de força. A evolução dos aconteci-
mentos será importante, pois mostra-
rá a atitude geral norte-americana em 
relação à Indochina. Há também o as-

to dos prisioneiros dos EUA no 
ios, que provavelmente serão reti-

dos j>elo Pathet-Lao até que se consi-
ga la também um cessar-fogo. 

Outro ponto importante será o 
trabalho da Comissão Internacional 
de Controle, especialmente no que 
diz respeito ao modo como ela tra-
çará a linha divisória entre as áreas 
sob controle da FNL/GRP e as áreas 
ocupadas por Saigon. 

A libertação dos prisioneiros mili-
tares deve ocorrer durante os próxi-
mos 60 dias. O modo como o regime 
de Thieu trata seus prisioneiros será 
observado, assim como a possibilida-
de da continuação da repressão e tor-. 
tura aos oposicionistas. Se permiti-
rem que o bloco neutralista se forme 
e atue, ele apoiara em peso as forças 
de libertação, como no Camboja. 
Thieu sabe disso, e fará tudo para mi-
nar as tentativas neutralistas de parti-
cipar do processo político. 

À medida que os camponeses (im-
pelidos para as cidades pelos bombar-
deios e pelos programas dê  zonas de 
fogo livre e de aldeias estratégicas que 
os EUA empreenderam) começarem a 
expressar seu desejo de voltar a suas 
aldeias controladas pela FNL/GRP, as 
tentativas de Thieu para impedi-los 
poderão se converter em outro aspec-
to de importância. 

Outro ponto de possível contro-
vérsia pode ser o controle exercido 
pela FNL/GRP sobre algumas das es-
tradas mais importantes do Vietnã do 
Sul. Se as verdadeiras linhas de con-
trole forem observadas, poderá se tor-
nar virtualmente impossível que o go-
verno de Thieu continue a funcionar. 

Enquanto isso, em Hanói, estão 
colocando cartazes nas esquinas, on-
de se lê: "Que o grande e venerável 
presidente Ho Chi Minh viva para 
sempre em nossos corações". E ou-
tros: "Agradecemos sinceramente aos 
povos de todo o mundo, inclusive ao 
grqgjessista povo, norte-americano, 

\ que nos apoiaram em nossa tuja.7, 
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A nova missão 
de Kissinger zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pO: 
Joi xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

Depois de gastar meses com via-
gens secretas e usando desde as 

sutilezas diplomáticas até os bombar-
deios maciços para achar uma "sáída 
honrosa" da Indochina, Henry Kissin-
ger, assessor do Presidente Richard 
Nixon, prepara-se para ir a Hanói, no 
próximo dia 10, para, em vez de tra-
tados e acordos, discutir finanças. 

Segundo funcionários do Departa-
mento de Estado, Kissinger vai nego-
ciar o montante da "ajuda" norte-
americana ao Vietnã do Norte. Em 
Hanói, o mesmo problema é visto co-
mo uma "indenização" por danos de 
guerra causados pelos bombardeios 
acima do paralelo 17, que separa os 
dois Vietnãs. 

Na capital norte-vietnamita, o cor-
respondente da agência France Press, 
Jean Thoraval, estimou em quatro bi-
lhões de dólares o total a ser forneci-
do pelos Estados Unidos para a re-
construção do Vietnã do Norte. A re-
vista norte-americanazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Time, citando 
fontes do governo de Richard Nixon, 
calculou em 7,5 bilhões de dólares o 
total a ser distribuído pelos EUA em 
toda a Indochina, dos quais apenas 
dois bilhões seriam destinados ao go-
verno de Hanói. 

Este revelou que está disposto a 
aceitar a "indenização", mas fez 
questão de frisar que não aceitará ne-
nhuma condição tanto no seu forne-
cimento como na sua aplicação. Caso 
se confirme a previsão da France 
Press, o dinheiro fornecido pelos 
EUA ao Vietnã do Norte será equiva-
lente a 1/34 de todos os gastos milita-
res norte-americanos na Indochina 
desde 1960, avaliados em 137 mi-
lhões de dólares. Se o Time tiver ra-
zão, a proporção será menor ainda 
(cerca de 1/68). 

A viagem de Kissinger a Hanói 
coincidirá com o regresso a Washing-
ton do vice-presidente Spiro Agnew 
que foi manter contatos com gover-
nos pré-americanos no sudeste asiá-
tico, provavelmente tendo em vista a 
Conferência de Paz, reunindo Estados 
Unidos, França, Inglaterra, Vietnã do 
Norte, Vietnã do Sul e GRP, marcada 
para o final de fevereiro em Paris, e 
cuja realização foi acertada no acordo 
de cessar-fogo assinado no dia 27 pas-
sado. 

Enquanto Washington se preocu-
pa com seus aliados asiáticos, Hanói 
faz uma ofensiva diplomática na Eu-
ropa, tendo já conseguido obter pro-
messas de ajuda da Suécia, Bélgica, 
Alemanha Ocidental, Itália e França. 
Além disso, o Vietnã do Norte prepa-
ra-se para receber a visita de Kurt 
Waldeheim, secretário-geral das Na-
ções Unidas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O vietcong em Saigon 

Na manhã do dia primeiro de fe-
vereiro, um helicóptero norte-ameri-
cano teve que fazer várias evoluções 
sobre uma pequena clareira na mata 
próxima à localidade de Loc Mihn, 
no Vietnã do Sul, antes de pousar. 
Logo depois o aparelho levava para 
Saigon, distante 120 quilômetros do 
local, o comandante das Forças Mili-
tares do Governo Revolucionário Pro-
visório (GRP), general Tran Van Tra, 
um dos membros da comissão militar 
fie controle do cessar-fogo. 

Antes de embarcarem, os descon-
fiados dirigentes do vietcong exigiram 
que o piloto se identificasse e somen-
te autorizaram a decolagem depois de 
tomar todas as precauções para evitar 
um atentado ou emboscada. É que o 
general Tran Van Tra, o comandante 
das forças que proveram a ofensiva 
do Tet em ^ recusara ser transpor-
tado por helicópteros sul-vietnamitas, 
com medo.de represálias. 

Com a chegada do comandante 
das forças do GRP, a comissão militar 
de controle do cessar-fogo pôde en-
fim começar os seus trabalhos tendo, 
diante de si, quase mil reclamações 
por violação da trégua, desde o come-
ço da semajia passada. Nos seis dias 
transcorridos^oesde o início do ces-
sar-fogo até a estruturação dos meca-
nismos de controle, a situação militar 
no Vietnã do Sul caracterizou-se pela 
confusão, provocada especialmente 
pela falta ae precisão na delimitação 
dos territórios controlados pelo GRP 
ou pçl.o. çe^ime de Saigon. Nas4 hçras 
anteriores a* entrada em vigor àá "tré-

gua, ambos os lados procuraram ga-
nhar o mais possível de terreno, 
transformando o mapa político do 
país, de uma "pele de leopardo" co-
mo havia sido inicialmente denomina-
do, numa "pele de zebra", já que as 
regiões sob controle de um e outro 
lado deixaram muitas vezes de ser 
contínuas. 

Ao chegar, o general Tran Van 
Tra não teve dificuldades burocráti-
cas com os funcionários da alfândega 
no aeroporto militar de Than Son 
Nhut, em Saigon, ao contrário da pri-
meira leva de delegados do GRP que 
ficaram 22 horas num avião, exigindo 
serem recebidos como vietnamitas e 
não como estrangeiros. A mudança 
de atitude foi uma conseqüência do 
protesto americano contra o rigor dos 
policiais de Van Thieu. 

Para os norte-americanos, a pre-
sença do general vietcong, bem como 
as medidas adotadas para a sua segu-
rança, estão diretamente ligadas à 
perspectiva de libertação dos 555 pri-
sioneiros de guerra no Vietnã do Nor-
te, entre eles um que era dado como 
morto desde 1968. Hanói vai entregar 
pura e simplesmente os norte-amen-
canos em seu poder, mas, em Saigon, 
Van Thieu prometeu que só vai soltar 
os comunistas presos, sem mencionar 
o seu número total, mas frisando que 
600 deles terão que freqüentar um 
"curso de reeducação cívica". 

O dominó da paz 

No Laos, as três facções políticas 
em que se dividiu o país iniciaram ne-
gociações secretas em Vientiane para 
chegar a um acordo de cessar-fogo se-
melhante ao do Vietnã. A primeira 
reunião teve como sede a casa onde 
está instalada a delegação do Pathet-
Lao na capital laosiana e as outras se-
rão realizadas nas sedes da facção 
neutralista e da direitista, alternada-
mente. Enquanto os delegados se reu-
niam, superfortalezas voadoras B-52, 
dos EUA, empreendiam 30 ataques 
contra posições do Pathet-Lao. O 
N. Y. Times considerou esses ataques 
"em divergência com o espírito do 
acordo do Vietnã, firmado em Paris." 

No mesmo dia, em Hanói, o 
príncipe Norodom Sihanouh, chefe 
do Governo de União Nacional do 
Camboja, manifestava disposição de 
aceitar uma possível negociação de 
um cessar-fogo no país. Ele admitiu 

?|ue inicialmente os contatos seriam 
eitos entre o seu governo e os Esta-

dos Unidos, e somente depois seriam 
admitidos delegados do governo de 
Lon Nol, com sede em Vientiane. 
Sihanouk eliminou no entanto qual-
quer possibilidade de que os acordos 
no Camboja possam ter como base os 
vigentes do Vietnã, particularmente 
no que se refere ao reconhecimento, 
pelo Governo de União Nacional, do 
regime de Lon NoL 

Hussein e árabes: 
uma aliança com 
futuro instável 

Dezoito ministros de Relações Ex-
teriores e da Defesa árabes, reunidos 
no Cairo, na semana passada, concor-
daram, com o consentimento da Jor-
dânia, em "reativar" a frente jorda-
niana, e colocá-la sob o comando do 
general Ahmed Ismaü, ministro da 
Defesa egípcio. Por que o rei Hussein, 
da Jordânia, aceitou participar da 
Frente Oriental Árabe, juntamente 
com o Egito e a Síria? Segundo al-
guns diplomatas árabes, o rei teve pe-
lo menos um motivo importante para 
procurar melhores relações com os 
governos árabes: o medo de ser assas-
sinado por comandos palestinos. En-
tretanto, segundo altas autoridades 
árabes citadas pelo The New York Ti-
mes, a reintegração da Jordânia à 
frente militar árabe era necessária, pa-
ra que houvesse uma reconciliação 
com o Egito. 

A Jordânia não participa da frente 
militar contra Israel desde setembro 
de 1970, quando Hussein expulsou os 
guerrilheiros palestinos de seu país, 
colocando os líderes árabes contra si. 

É difícil prever quais serão as con-
seqüências da readmissão da Jordâ-

tni§. Segundo, fontes, do Conselho vde 
Defesa Árabe, reunido **t£airo, um 

dos resultados seria a diminuição das 
ssibilidades de um acordo entre a 

ordânia e Israel. 
As conseqüências mais importan-

tes, no entanto, estarão relacionadas 
com os guerrilheiros palestinos. O pa-
pel dos guerrilheiros foi muito discu-
tido pelo Conselho e, segundo fontes 
da conferência, a readmissão da Jor-
dânia seria seguida do retorno dos pa-
lestinos ao higar.de onde foram ex-
pulsos em 1970. Mas a Jordânia só 
aceitaria os guerrilheiros em seu terri-
tório se eles ficassem confinados nu-
ma pequena área do Sul, e se concor-
dassem em atuar sob o comando do 
Exército jordaniano. 

Esta exigência de Hussein, aparen-
temente, tem o apoio do Egito e de 
outros governos árabes: Ahmed Is-
mail, nomeado comandante-em-chefe 
das forças árabes unificadas, declarou 
que "os comandos palestinos devem 
submeter-se ao comando militar ára-
be". Mas o delegado da Organização 
de Libertação da Palestina à confe-
rência árabe, Abu Yussef, não con-
corda com os pontos de vista de Hus-
sein e Ismail: "Os palestinos recu-
sam-se a aceitar as restrições, e igno-
rarão as decisões da conferência, caso 
essas restrições sejam mantidas." 

Marlon Brando 
em seu papel 

de contestador 

O ator norte-americano Marlon 
Brando recusou-se a receber o prêmio 
Golden ̂ Gate, da Associação de Im-
prensa Estrangeira de Hollywood. 
Através de um telegrama enviado à 
agência Reuters-Latin, ele recusou-se 
a comparecer à cerimônia de entrega 
do premio, dizendo: "Existe atual-
mente uma carência de honestidade 
neste país. É o resultado da política 
do governo que transformou os cida-
dãos em objetos anônimos e levou a 
efeito uma intervenção imperialista 
em outros países, matando não ape-
nas seus habitantes mas também nos-
sos próprios cidadãos, com os maus 
tratos que têm recebido índios e ne-
gros. Portanto, peço-lhes que enten-
dam por que declino dessa honra. 
Além disso, não quero que ninguém 
receba o prêmio em meu nome." 

Brando foi premiado por ter si-
do considerado o ator mais popular de 
1972. Os prêmios da Associação da 
Imprensa Estrangeira de Hollywood 
foram entregues, na semana passada, 
nessa cidade, e a atriz de televisão Ca-
rol Burnett exclamou, na ocasião em 
que foi anunciado o nome de Marlon 
Brando: "Como aqui não há ninguém 
que queira receber o prêmio, em no-
me de Marlon Brando, vou recebê-lo 
eu mesma e depois levá-lo a Tahiti, 
onde ele mora." 

A atitude do ator fez com que os 
representantes da indústria cinemato-
grafica americana ficassem receosos 
diante da possibilidade dele recusar 
também o Oscar, que provavelmente 
lhe será dado pela melhor interpreta-
ção masculina do ano, em O Podero-
so Chefão. 

Enquanto isso, Brando era amea-
çado de receber uma sentença de pri-
são (oito meses) na Itália, por causa 
de sua participação no filme Último 
Tango em Paris, que um promotor 
considera obsceno. Também estava 
sendo acusada a atriz Maria Schnei-
der, o diretor Bernardo Bertolucci, o 
produtor Alberto Grimaldi c o distri-
buidor Ubaldo Meteucci, mas um tri-
bunal italiano acabou por suspender a 

.proibição ao .filme, absolvendo Bran-
do e seus companheiros. 

As crises de Allende 
a menos de um mês do 

pleito parlamentar 

"Se a falta de comida neste país 
fosse igual à batalha que os políticos 
estão travando por causa do raciona-
mento, o Chüe já teria se transforma-
do numa Biafra". Foi isto que escre-
veu um morador de Santiago, a um 
jornal da capital chüena, no dia se-
guinte à renuncia, na semana passada 
do ministro da Viação, vice-almirante 
Ismael Huerta, um dos três militares 
nomeados pelo presidente Salvador 
Allende, para seu gabinete, após a cri-
se de novembro último. 

Huerta, segundo rumores, estaria 
contra a política de intensificar o ra-
cionamento de alimentos nas princi-
pais cidades chüenas, desde as violen-
tas manifestações oposicionistas do 
final do ano passado. Ele e outros dos 
ministros militares, entre eles o gene-
ral Carlos Prats, indicado para a im-
portante pasta do Interior, tornaram-
se os primeiros oficiais a terem cargos 
ministeriais nos últimos 30 anos do 
Chüe. 

A questão do racionamento tor-
nou-se a principal preocupação de to-
dos os chüenos desde o começo do 
ano, quando a ação de especuladores 
privados causou uma escassez de ali-
mentos e a elevação dos preços. O go-
verno interveio energicamente deter-
minando o confisco de estoques acu-
mulados üegalmente com fins especu-
lativos e determinou o racionamento 
dos alimentos com maior procura. 

Com a aproximação das eleições 
parlamentares de 4 de março, quando 
será renovada a totalidade da Câmara 
de Deputados e 1/3 do Senado, o te-
ma passou a centralizar a polêmica 
eleitoral entre a Confederação Demo-
crática (coligação de democratas-cris-
tãos com direitistas) e a Unidade Po-
pular (frente de partidos esquerdistas, 
no poder). As paixões politicas exa-
cerbaram-se a tal ponto que Allende 
julgou necessário chamar os militares 
para controlar os organismos encarre-
gados do controle dos preços e do ra-
cionamento para garantir a normali-
dade do abastecimento. 

Assim, hoje, além dos ministros 
militares, mais dois altos oficiais da 
Aeronáutica e da Marinha exercem o 
controle da Secretaria Nacional de 
Distribuição e Comercialização. A 
atual política econômica chüena é 
orientada por Orlando Millas, minis-
tro da Economia, membro do PC. Es-
te conseguiu ver incluído no progra-
ma do governo para as eleições de 
março um item relativo à formulação 
das empresas de economia social, for-
temente combatidas pelos socialistas, 
que a consideram um "retrocesso 
ideológico" já que permitem a parti-
cipação da iniciativa privada em em-
presas anteriormente nacionalizadas. 

O PC espanhol e 
a "Ost polit ik" do 
regime franquista 

Há alguns anos, o secretário-geral 
do Partido Comunista espanhol, San-
tiago Camilo, afirmou que "enquan-
to a Espanha não tiver um regime de-
mocrático, os países socialistas não 
devem manter relações diplomáticas 
com ela". Agora, pela primeira vez 
desde a guerra civil, a Espanha troca-
rá embaixadores com um país da Eu-
ropa oriental - a Alemanha Demo-
crática. 

Em 1972, a Espanha assinou um 
acordo comercial com a União Sovié-
tica, mas nada ficou decidido quanto 
à troca de embaixadores, suspensa 
desde a intervenção russa na guerra 
civü espanhola, ao lado dos republica-
nos. O acordo comercial não foi bem 
visto pelo Partido Comunista espa-
nhol no exílio, que comentou em seu 
jornal Mundo Obrero: "Deve-se reco-
nhecer o fato de que o prestígio da-
queles que assinaram o acordo não é 
grande, entre as forças trabalhadoras 
e democráticas da Espanha. E isto la-
mentamos profundamente." 

As relações entre o PC espanhol e 
Moscou começaram a deteriorar-se 
quando Carrillo condenou a invasão à 
TChecoslováquia. Nessa ocasião, a 
China, que ja tinha acusado o PC es-
panhol de revisionista, passou a acei-
tá-lo melhor. Em 1971, finalmente, a 
União Soviética tentou um golpe den-
tro do PC espanhol, para trocar seus 
dirigentes. Não fosse a personalidade 
dç Dolores Ibarruri, "La Pasionaria", 
a c r e r i a sido definitiva. A heroí-

na comunista da Espanha, figura im-
portantíssima na Guerra Civil Espa-
nhola, com 80 anos de idade e viven-
do em Moscou, ainda é presidente do 
PC espanhol Embora discorde da po-
lítica soviética em vários pontps, in-
clusive da invasão à TChecoslováquia, 
"La Pasionaria" está imune às críticas 
soviéticas^ por causa de sua importân-
cia simbólica dentro do movimento 
comunista. É possível que sua influ-
ência, apenas, tenha evitado que a 
União Soviética reatasse relações di-
plomáticas com a Espanha de Franco. 

Quanto a Franco, parece que ele 
tem se mantido relutante em reatar 
com o país que o combateu na Guer-
ra Civil e seus aliados. As relações es-
panholas com Cuba são normais des-
de 1965, e agora, aproximando-se da 
Alemanha Oriental, parece que 
Franco está superando suas inibições 
em relação a regimes comunis-
t a s . . . e iniciando uma "ostpolitik" 
espanhola. (Guardian) 

Na Nicarágua,  as 
tragédias são 

ót imos negócios 

Volumes contendo ^ alimentos e 
água, para socorrer as vítimas do ter-
remoto de Manágua, doados à Nicará-
gua pela Venezuela, foram vendidos a 
10 aólares cada, ao invés de serem 
distribuídos gratuitamente. (Nos últi-
mos anos, a corrupção, a incompetên-
cia e os desvios ae materiais do regi-
me do general Anastasio Somoza che-
garam a tornar ineficaz a ajuda n JP , 
te-americana à Nicarágua.) ™ 

Ao mesmo tempo, vai-se confir-
mando a versão não oficial de que os 
presos políticos que sobreviveram ao 
desmoronamento do presídio de Ma-
nágua foram realmente assassinados 
pela polícia da guarda nacional. E au-
mentam, cada vez mais, as hostilida-
des das vítimas do terremoto, contra 
veículos militares e oficiais transpor-
tando alimentos. 

Nas ruínas do banco central, fo-
ram encontrados 12 milhões de dóla-
res, intactos e oportuníssimos, com 
os quais se conseguiu uma relativa es-
tabüização da moeda nicaraguense 
("córdoba"). Acredita-se que haja 
uma desvalorização, como resultado 
das dificuldades econômicas trazidas 
pelo terremoto e da pressão inflacio-
nária, que é forte e parece que prosse-
guirá. 

Calcula-se que o prejuízo causado 
pelo terremoto seja de 2 bilhões de 
dólares, mas a grande preocupação do 
regime do general Anastasio Somoza, 
entretanto, é a publicidade interna-
cional em torno das operações de so^ 
corro às vítimas e reconstrução da e i j 
dade: o mundo todo terá (e já esta * 
tendo) notícias da corrupção irrefreá-
vel que sempre houve na Nicarágua. 
(Latin) 

Concorde: o 
supersônico 
da discórdia 

A recusa das companhias de avia-
ção norte-americanas Pan American 
Airways e Trans World Airlines em 
aceitar os 13 aviões do projeto Con-
corde que^ lhes estavam reservados, 
além de pôr em risco o próprio proje-
to - calculado em Cr$ 18 bilhões 
- ameaça o emprego de 60 mil traba-
lhadores, franceses e britânicos, atual-
mente contratados pelos governos 
dos dois países. 

A Pan American, contrariamente 
ao que tinham feito as duas compa-
nhias que anteriormente recusaram o 
projeto - Air Canada e United Airli-
nes - expôs as razões, de ordem estri-
tamente técnica, pelas quais se viu 
forçada a recusar a proposta franco-
britânica: (1) pouco espaço disponí-
vel para transporte de carga; (2) raio 
de ação insuficiente; e (3) custos das 
passagens (previsíveis) excessivos para 
a exploração comercial 

O projeto Concorde, único avião 
supersonico comercial do Ocidente, 
está ameaçado há muito tempo. As 
críticas que lhe têm sido feitas acu-
sam-no de "avião político", "avião de 
prestígio", ou "avião de milionários". 
Essas críticas, porém, têm pelo me-
nos alguma base. O Concorde é um 
avião previsto para 110 passageiros 
apenas, e para um transporte de carga 
correspondente a 8,5% de seu peso 
total; o Boeing 747, por seu lado, em-
bora subsônico, transporta 360 passa-
geiros e 23% de seu peso em carga. -
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Os camponeses consumidores xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBAMzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
obília nova, ainda embrulhada, 
geladeiras, bicicletas, fogões e 

aparelhos de televisão inundam a rua 
suja, em frente a cada armazém de 
madeira de Casa Grande, no Peru. 
Chegam camionetas carregando mais 
aparelhos eletrodomésticos. Alto-fa-
lantes transmitem música de ritmo rá-
pido para estimular a multidão de 
compradores. 

Após um dia agitado de vendas, os 
4.500 empregados de Casa Grande 
saem para gastar sua mais recente par-
cela nos lucros da maior cooperativa 
de trabalhadores do mundo. No dia 
anterior, cada um deles "pode ter ga-
nho cerca de Cr$ 600,00 ou mais. Ê 
como se uma cidade inteira tivesse ga-
nho na loteria e todos os cidadãos 
saíssem para gastar o dinheiro. 

Casa Grande é a maior plantação 
açucareira do mundo, cerca de 130 
quilômetros quadrados de cana de 
açúcar irrigada, no deserto da região 
norte do ] Peru, lugar tão seco onde 
nem cacto cresce. Máquinas que se as-
semelham a gigantescos caminhões-es-
cavadeiras trabalham noite e dia para 
triturar 1.200 toneladas de cana diá-
rias, e guindastes enchem os enormes 
caminhões que transportam a cana 
para òs engenhos, de onde uma fuma-
ça negra nunca parece parar de sair. 

A mecanização de Casa Grande e 
de mais 11 grandes plantações de açú-
car ao longo do litoral deserto perua-
no transformaram o Peru num dos 
maiores e mais responsáveis produto-
res de açúcar do mundo, abastecendo 
o mercado dos EUA e o mercado 
mundial. 

w Ha três anos, apenas três dias após 
anunciada a nova lei da reforma 

agrária, o novo governo militar revo-
lucionário do Peru encampou as 12 
propriedades de plantação de açúcar 
(a maioria propriedade de estrangei-

ros, duas delas da firma norte-ameri-
cana W.R. Grace), tornando-as coope-
rativas dos 25 mil trabalhadores ali 
existentes. 

Esse foi o primeiro passo do go-
verno num programa de reforma agrá-
ria que parece vir a tornar-se a mais 
completa e talvez mais interessante 
experiência de reforma agrária no 
mundo não comunista. Um terço do 
programa já foi completado e o res-
tante dos grandes latifúndios perua-
nos está programado para ser distri-
buído aoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA campesinos até 1976. A re-
forma agrária peruana nem é capita-
lista nem comunista nem socialista, 
mas uma solução complexa e inédita 
encontrada pelos peruanos para fazer 
frente a uma posse de terra desigual. 
Até 1969, 76% da terra peruana esta-
va nas mãos de meio por cento de 
donos de terras. 

As cooperativas açucare iras perua-
nas diferem das coletividades agríco-
las comunistas na medida em que os 
trabalhadores são donos da terra, pro-
gramam seus próprios objetivos de 
produção e controlam os investimen-
tos de seus próprios lucros. O gover-
no pagou aos proprietários, pela ex-
propriação, com promissórias que se 
estendem por um prazo de 20 anos, e 
as cooperativas estão agora pagando 
ao governo. 

Após a formação das cooperati-
vas, o governo estendeu a reforma 
agrária até as áreas índias, nos Andes, 
e formou grupos de comunidades cul-
turais, chamados "sociedades", que 
permitem aos lavradores reter deter-
minada área de terra, mas oferecem 
as vantagens das cooperativas, tais co-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O sucesso da reforma 
agrária peruana e o 

próprio êxito da 
revolução devem-se,  

na opinião de muitos,  
ao sucesso das 
cooperativas 

açucareiras".  David 
Margurian do The Guardian,  

mostra como funciona 
uma dessas cooperativas,  

a de Casa Grande.  

mo crédito e serviços. As terras ex-
propriadas que ainda estão aguardan-
do distribuição são transformadas pe-
lo governo em grandes núcleos agrí-
colas onde se planeja tudo: desde as 
colheitas e a indústria até o limite de 
população permissível 

O sucesso da reforma agrária pe-
ruana — e o próprio sucesso da revo-
lução - deve-se, na opinião de muitas 
pessoas, ao sucesso das cooperativas 
açucareiras. Até agora, esse sucesso 
tem superado as expectativas. Nos 
três anos que se seguiram à encampa-
ção, a produção de açúcar aumentou 
em 26%. As cooperativas pagam mais 
impostos ao governo do que as com-
panhias pagavam. Até os acidentes de 
trabalho diminuíram. 

Durante a primavera passada, os 
trabalhadores de cada cooperativa 
substituíram os representantes esco-

lhidos pelo governo por delegados se-
lecionados, diretamente, por eles pró-
prios. Os delegados atuam junto a 
uma assembléia-geral e conselhos de 
trabalhadores que cuidam dos assun-
tos internos - tanto no campo finan-
ceiro quanto social. As assembléias 
têm um delegado para cada 20 traba-
lhadores. 

As cooperativas açucareiras não 
eliminaram todas as desigualdades. 
Ainda existem empregados "burocrá-
ticos" administrativos e técnicos que 
vivem no conforto das casas construí-
das pelas antigas companhias, em 
áreas segregadas, enquanto a maior 
parte dos trabalhadores ainda vive em 
habitações deprimentes, muitas vezes 
sem água ou instalações sanitárias. 
Cada quadra tem uma torneira de 
água a meio caminho e sanitários e 
chuveiros em cada duas esquinas. 

Nem os salários são iguais, embora 
os trabalhadores estejam falando em 
torná-los mais iguais. Alguns técnicos 
e administradores ainda ganham mais 
de Cr$ 6 milhões por mês, em com-
paração com os Cri 300-450,00 que 
ganha um trabalhador do engenho, e 
ainda menos um trabalhador do cam-
po. 

Os clubes e restaurantes que as 
companhias mantinham exclusiva-
mente para o uso de seus empregados 
"burocráticos" de posição mais alta, 
foram abertos a toao mundo, há três 
anos. Mas são raras as vezes que os 
trabalhadores se atrevem a usá-los. 
Muita gente acha que o fato de per-
mitir essas vantagens aos "burocra-
tas" é a única razão porque o Peru 
ainda não perdeu a erande maioria 

deles, o que teria causado considerá-
vel perda na produção após a encam-
pação estatal. 

O que agorá é igual - e representa 
9 maior mudança na vida das pessoas 
— é que todo mundo em cada uma 
das cooperativas, desde os administra-
dores até os ajudantes de campo, re-
cebe precisamente a mesma parcela 
nos lucros de cada ano. No ano passa-
do, cada um dos 25 mil empregados 
das cooperativas recebeu cerca de 
Cr$ 225,00. O efeito disso foi justa-
mente o que anunciavam os planeja-
dores da reforma agrária: maior poder 
aquisitivo para a massa dos trabalha-
dores, mais dinheiro em circulação lo-
cal - ao invés de depositado era 
bancos estrangeiros. 

Fosse ou não essa a intenção dos 
autores do projeto governamental, es-
se novo poder aquisitivo parece estar 
rapidamente convertendo os trabalha-
dores numa sociedade de consumido-
res a crédito. 

As filas de deprimentes casas sem 
sanitários e sem água têm hoje uma 
inacreditável floresta de antenas de 
televisão nos seus telhados. Inacredi-
tável porque a maior parte dos traba-
lhadores está pagando aos vendedores 
particulares cerca de Cr$ 4.500,00 
pelos aparelhos de televisão, em pres-
tações pagáveis em 24 meses. 

A questão que está atualmente 
sendo discutida e a de como este gru-
po de pessoas bem sucedidas da refor-
ma agraria peruana entra no contexto 
global da reforma agrária em todo o 
país. Os críticos estão chamando os 
enclaves das cooperativas de "elite" 
de trabalhadores rurais. A parcela de 
Cr$ 1.100,00 de lucros que os traba-
lhadores açucareiros de Casa Grande 
receberam no ano passado foi supe-
rior à renda anual dos índios perua-
nos (metade da população). 

Tanzânia, um socialismo agrícola 
ATanzânia tem características qua-

se únicas dentro do contexto 
africano: é uma nação dependente do 
capitalismo e dedicada a construção 
de um Estado socialista. País-membro 
do Banco Mundial, da Common-
wealth e de várias outras instituições 
internacionais, está inevitavelmente 
envolvido pelo sistema capitalista 
mundial. 

Suas principais exportações - ca-
fé, diamantes, algodão e canela - vão 
para mercados ocidentais. Apesar de a 
China ter superado a Inglaterra, no 
ano passado, como fonte principal de 
produtos de importação — o que se 
reflete claramente no aumento cres-
cente de produtos chineses nas lojas 
— a ajuda chinesa continua a se rela-
cionar principalmente com a constru-
ção da estrada de ferro para Zâmbia. 
Para o grosso de suas importações, a 
Tanzânia, como a maior parte dos 
países dependentes, continua a se 
apoiar no Mercado Comum Europeu, 
na Inglaterra, no Japão e nos Estados 
Unidos. 

No entanto, a dependência econô-
mica externa de um país não significa 
necessariamente que ele não tenha li-
berdade na organização de seus pro-
blemas econômicos internos. Nem 
que ele tenha de estar inevitavelmen-
te sob o domínio político do dono 
do mercado onde compra e vende 
seus produtos. 

A Tanzânia, entre todos os países 
africanos, conseguiu estabelecer a re-
putação de país onde há liberdade de 
pensamento político. Na verdade, es-
sa capacidade da Tanzânia em pensar 
por si própria e sua recusa a aderir a 
slogans em voga, sem antes analisá-los 
devidamente, foram parcialmente res-
ponsáveis por seu fracasso, na tentati-
va de convencer boa parte dos países 
africanos da ameaça representada pe-
lo general Amin, de Uganda^A Tan-
zânia tem objeções mais profundas e 
bem organizadas contra o imperialis-
mo e o sionismo do que o general 
Amin, e no entanto foi Amin que ga-
nhou as manchetes com suas tiradas 
anti-semitas, o que parece ter sido o 
único fato a despertar a atenção dos 
países árabes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Centro de subversão" 

Mas na realidade, do ponto de vis-
ta de alguém interessado em manter o 
sistema capitalista mundial, e em par-
ticular para o bastião dessa atitude no 
sul da África, a Tanzânia é mesmo 

Há vários anos,  a Tanzânia vem importando 
técnicos estrangeiros para tentar sair do 

capitalismo e chegar ao socialismo.  Hoje,  
sem que a experiência tenha dado certo,  o 

governo resolveu deixar que os nacionais 
ponham em prática as suas concepções,  entre 
elas,  a "quase heresia",  de que o socialismo 
não tem como conseqüência obrigatória a 

industrialização e o desenvolvimento da 
tecnologia.  De Richard Got t .  The Guardian 

um "centro de subversão". O país 
abriga o quartel-general do Comitê de 
Libertação da OUA (Organização da 
Unidade Africana), a "base de seguran-
ça" dos guerrilheiros da FRELIMO 
(Frente de Liberação de Moçambi-
que) e fornece os portos pelos quais a 
ajuda militar russa e chinesa pode ser 
dirigida aos movimentos de libertação 
de Angola, Zambézia, Namíbia e 
África do Sul 

Essa dedicação à revolução socia-
lista e aos movimentos de libertação 
no exterior tem°sua correspondência 
no plano interno. A partir de 1967, a 
Tanzânia colocou sob controle estatal 
desde os pequenos até os maiores se-
tores econômicos. E no entanto não 
se considera um país socialista, como 
também ainda não encontrou uma 
boa definição sobre o que seria o so-
cialismo tanzaniano. 

O mais importante na Tanzânia, 
e que indica a manutenção de seu 
estado de dependência, é que a defi-
nição de seu socialismo continua ain-
da, em grande parte, na mão de ele-
mentos estrangeiros. É claro que a 
teoria foi fundamentada e elaborada 
por Julius Nyerere, cujos trabalhos já 
publicados fornecem os argumentos 
mais convincentes e relevantes de to-
da a África, e até mesmo de todo o 
mundo' ocidental, para um desen-
volvimento socialista autoconfiante. 
Mas na prática do socialismo, o gover-
no tanzaniano e os grupos econômi-
cos nacionalizados são obrigados a 
entregar os postos de comando a ele-
mentos emigrados. E esta dependên-
cia está aumentando. Com os gastos 
crescentes do governo, a complexida-
de das operações necessárias e a emi-
gração de um sem-número de asiá-
ticos, o país se viu forçado a conti-
niAr importando conselheiros e assis-

tentes técnicos estrangeiros. E, como 
diz John Loxley, ele próprio estran-
geiro e diretor do recem-criado Insti-
tuto de Controle Econômico, a de-
pendência da Tanzânia fica ainda 
mais patenteada no campo do plane-
jamento econômico. O próprio Minis-
tério de Assuntos Econômicos e Pla-
nejamento é, em todas as suas seções, 
profundamente dependente de eco-
nomistas estrangeiros, e essa situação 
tende a se prolongar ainda por vários 
anos. Loxley, em uma recente série 
de artigos no jornal do governo da 
Tanzânia, o Daily News, diz que "a 
maior parte das decisões economicas 
básicas é grandemente influenciada 
por. assistentes técnicos estrangeiros 
e tudo indica que o próximo plano 
qüinqüenal será, como o anterior, o 
produto do assessoramento de es-
trangeiros". 

Reação nacionalista 

Não é preciso dizer que essa situa-
ção preocupa cada vez mais as elites 
do país. Ha três semanas, uma deci-
são presidencial ordenava a todas as 
repartições governamentais e a todas 
as empresas nacionalizadas (as cbama-
das paraestatais) que organizassem 
comitês para examinar o problema de 
emprego de emigrantes. Esses comi-
tês, que contariam com cinco pes-
soas, deverão examinar as necessida-
des reais de emprego no que diz res-
peito a cada estrangeiro, com a finali-
dade de obter, o mais cedo possível, 
auto-suficiência na formação de pes-
soal treinado. 

As queixas contra os imigrantes 
não são novidade na África, e há paí-
ses africanos onde a influência de ele-
mentos estrangeiros no governo é ni-
tidamente mais importante do que na 

Tanzânia e onde as relações entre 
conselheiros brancos e negros são 
muito piores. Mas ainda assim é sur-
preendente descobrir o quanto a au-
toconfiante Tanzânia continua a pa-
recer dependente. 

A continuidade da presença de es-
trangeiros, diz Loxley, é "outra lem-
brança desagradável de que o cami-
nho para a autoconfiança parece in-
cluir, ambiguamente, um aumento de 
dependência durante os primeiros es-
tágios." 

A solução de Loxley seria "redu-
zir drasticamente o número de estran-
geiros envolvidos no trabalho do dia-
a-dia, e reter um pequeno número de 
pessoas altamente qualificadas, expe-
rimentadas e com motivação ideológi-
ca adequada", cuja única função seria 
treinar os tanzanianos. Pode ser, mas 
quem ensinará aos professores? 

O próprio Loxley admite que "a 
Tanzânia continua a importar assis-
tentes estrangeiros que estão incapa-
citados, por suas próprias crenças e 
treinamento, de transmitir ideologias 
e padrões a não ser os que a Tanzânia 
está tentando rejeitar". E num mun-
do em que existem meia centena de 
definições do socialismo. Onde é que 
os tanzanianos encontrariam pessoas 
com "motivações ideológicas adequa-
das", se eles mesmos não sabem ainda 
bem o que querem? Existe, por 
exemplo, um debate profundo e es-
clarecedor sobre a marcha do socialis-
mo na Tanzânia; mas o debate, como 
foi publicado, excetuando-se as im-
portantíssimas contribuições do pre-
sidente Nyerere, é em sua maior parte 
conduzido por estrangeiros. 

O atual best seller da Tanzânia -
Como a Europa Subdesertvolveu a 
África - é da autoria de Walter 

Rodney, um conferencista guianen-
se-jamaicano da Universidade de Dar-
es-Salaam. Muitos dos mais expressi-
vos trabalhos sobre a natureza do so-
cialismo tanzaniano foram elaborados 
na Universidade por um inglês, Lionel 
Cliffe, e um canadense, John Saul. E 
agora, que ambos deixaram o país, é 
difícil confiar nas credenciais de mui-
tos dos tanzanianos que assumiram 
postos elevados na Universidade. 

A heresia ideológica 

No entanto, em uma questão im-
portante, os tanzanianos começaram 
a zombar, por si próprios, da ortodo-
xia socialista do mundo exterior, 
ignorando o papel da industrialização 
(e isso é uma das coisas que mais 
preocupam os socialistas imigrados). 
Parece estar implícito na definição 
tanzaniana que a industrialização não 
é uma decorrência necessária do so-
cialismo. 

Em termos de propaganda, a De-
claração de Arusha elaborada por so-
cialistas de origem européia, descreveu 
a Tanzânia como "uma nação de 
camponeses e operários". Mas no ano 
passado as evidencias sugeriam que o 
governo, na prática (embora* isso não 
fosse explicitado ideologicamente), 
havia desistido de organizar a peque-
na minoria privilegiada de operários 
urbanos em uma classe revolucioná-
ria. 

Comparando-se as intenções para 
uma atuação nesse sentido no ano 
passado com as deste ano, parece ter 
havido uma freada. Um antigo e im-
portante articulista do jornal do go-
verno escreveu recentemente, sob o 
pseudônimo de Chenge wa Chenge, 
que "o partido deve começar a dar 
aos trabalhadores a necessária educa-
ção ideológica, a fim de elevar sua 
consciência política, que no momen-
to está em estado lastimável Enquan-
to isso, os camponeses continuarão a 
ser a força de vanguarda da nossa re-
volução, porque apenas eles, no mo-
mento, sabem o que estão fazendo." 

Pode-se opinar que esta é uma po-
sição errada, mas ela tem o mérito de 
ter sido imaginada por um tanzaniano 
e não por um conselheiro estrangeiro. 
Somente quando a Tanzânia puder 
forjar sua própria definição de socia-
lismo, sem que esta tenha de ser 
orientada do alto pelo presidente ou 
submetida à exegese de imigrantes 
bem-intencionados, a nação poderá 
sacudir os grilhões da dependência. 
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O poder negro do trabalho zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Crescem as greves na 
Africa do Sul.  Os 

negros aprèndem a 
usar sua força.  Adam 

Raphael,  The Guardian.  xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA
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foto mais dramática publicada 
nos jornais da África do Sul, em 

janeiro, mostra um verdadeiro exérci-
to de operários negros em greve, con-
duzindo uma bandeira vermelha, em 
Durban. 

Há pouco mais de um ano, o mi-
nistro do Interior da África do Sul 
anunciou que, a menos que as dife-
renças salariais entre africanos e 
brancos diminuíssem, haveria mani-
festações sangrentas. Desacreditado 
por seus colegas de Ministério, Theo 
Gerdener demitiu-se logo depois, mas 
sua advertência de que "crimes e vio-
lência" eram inevitáveis, se as condi-
ções de vida dos africanos não melho-
rassem rapidamente, está fazendo 
mais sentido agora. 

Recentemente, houve greves de 
estivadores, motoristas de ônibus e 
operários de construção africanos, em 
Johannesburg, Durban, Cidade do Ca-
bo e Pretória. Em resposta, partiram 
gritos de alarma de prudente* sindica-
listas brancos, que temem que a força 
dos negros descontentes tenha sido 
subestimada. Há cinco milhões de 
operários negros nas áreas urbanas da 
Africa do Sul. 

"Não há dúvida de que o tempo 
está correndo, e o nível de agitação 
industrial e o grau das ações realiza-
das estão se tornando graves" - afir-
mou o secretário-geral do Conselho 
dos Sindicatos, Arthur Grobelaar. 

Os empregadores também estão 
preocupados com a falta de comuni-
cação quase total com os trabalhado-
res negros, que constituem 90 por 
cento da força de trabalho nas cons-
truções, minas, indústrias têxteis e de 
roupas e calçados. 

Nós queremos pagar mais para 
esses caras' — desabafou um empre-

gador - "mas o problema é que não 
sabemos com quem negociar". A Fe-
deração das Indústrias Siderúrgicas e 
da Construção, a pedido de seus 
membros de Natal, reexaminará sua 
política salarial, para tentar resolver o 
problema da agitação naquela cidade. 

A situação chegou a um ponto 
que mesmo os ministros do governo 
estão querendo que os salários dos 
africanos sejam aumentados, e rapida-
mente. A diferença entre os salários 
dos brancos e dos negros que traba-
lham em minas é de 20 para um. 

Enquanto os trabalhadores 
brancos são protegidos da inflação 
por gordos aumentos salariais, garan-
tidos por seus sindicatos, o efeito da 
elevaçao dos preços sobre os trabalha-
dores negros, desprotegidos, é desas-
troso. Uma pesquisa feita com mais 
de 200 mil trabalhadores africanos, 
no ano passado, demonstrou que, de 
cada grupo de cinco, quatro recebiam 
salários abaixo do "nível de pobreza" 
(um cálculo semi-oficial, que estabele-
ce um mínimo para uma família de 
cinco pessoas). 

Os trabalhadores africanos, obvia-
mente, estão acostumados à explora-
ção. Proibidos de fazer greves pelo 
decreto que regulamenta as questões 
trabalhistas envolvendo africanos, 

3ue estabelece penas graves no caso 
e greves ilegais, os negros são força-

dos a confiar em que o governo resol-
va seus problemas. Entretanto, o au-
mento no número de prisões revela 
uma nova militância dos negros, den-
tro das indústrias. 

Nos últimos dois anos, o número 
de grevistas presos foi mais do que o 
dobro dos grevistas presos nos oito 
anos anteriores, e só não foram pre-
sos mais ainda por causa de uma di-
minuição tática no. número de pri-
sões, que as próprias autoridades se 
impuseram. Entre 1957 e 1967, hou-
ve 308 greves, envolvendo 23 mil tra-
balhadores africanos e, embora não 
haja dados oficiais atualizados, é cer-
to que esses números aumentaram 

muito. 
"De repente, os africanos percebe-

ram que são mal pagos porque são 
negros" - afirmou a sra. Lucy Mvu-
bela, secretária-geral do sindicato dos 
trabalhadores em confecções. "Estão 
começando a perceber que devem 
unir-se." 

A força latente da militância tra-
balhista dos africanos foi demonstra-
da claramente na greve de Ovambo, 
no sudoeste da África (Namíbia), no 
ano passado. Treze mil trabalhadores, 
numa impressionante demonstração 
de solidariedade, recusaram-se a acei-
tar as humilhantes condições de em-
prego e os salários baixíssimos de seis zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
rands por mês (cerca de 50 cruzei-
ros), ameaçando voltar para suas tri-
bos. A greve, que praticamente parou 
a região, chamou a atenção para as 
falhas do sistema de contrato de tra-
balho, e forçou as autoridades a com-
parecer à mesa de negociações. 

Desde aquela época, a iniciativa 
permanece firme nas mãos dos ne-
gros. Como conseqüência de greves 
dos portuários na Cidade do Cabo e 
em Durban, uma comissão salarial do 
governo recomendou aumentos de 
até 40 por cento para os estivadores, 
no fim do ano passado. Por outro la-
do, 1.500 trabalhadores africanos na 
construção civi^ de Durban, em janei-
ro deste ano, só voltaram ao trabalho 
após a promessa de que seus salários 
seriam revistos. 

A experiência adquirida com essas 
e outras greves bem sucedidas não se 
perderá entre os africanos. Sem ne-
nhuma voz política, seu poder econô-
mico, capaz de fazer parar a África 
do Sul branca, é algo que se deve le-
var em conta. Lawrence Gandar, ex-
editor do Rand Daüy Mail, que vol-
tou à África depois de um exílio de 
três anos, considera essa força dos ne-
gros o desenvolvimento mais impor-
tante ocorrido durante sua ausência. 

Como observou um líder sindical 
branco, "uma cela é dificilmente o lu-
gar mais apropriado para a discussão 
de problemas trabalhistas" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O p e r o n i s m o sem Peron 
A crise argentina,  vista para 
OPINIÃO por um visitante 

especial,  o sociólogo Gláucio 
A. D.  Soares,  da Univ.  de Brasília 

Um novo Coco "peruanista"? 
O nacionalismo do t ipo 

peruano parece estar 
sendo fortalecido na 

Guatemala.  Latin 
America Newsletter.  

E* sem dúvida muito cedo ainda 
para prever que o vencedor das 

próximas eleições da Guatemala, em 
março de 1974, formará um governo 
do tipo peruanista. Contudo, certos 
fatores novos poderiam levar a um 
governo, no proximo ano, profunda-
mente diferente, dos precedentes. Al-
guns desses fatores são acidentais -
por exemplo, vários oficiais do exér-
cito, em sua perseguição aos guerri-
lheiros no campo, defrontaram-se 
com a realidade da pobreza dos cam-
poneses e da riqueza dos proprietá-
rios de terra; conseqüentemente, con-
vence ram-se de que o descontenta-
mento do camponês é inteiramente 
justificado e não estão mais dispostos 
a agir conforme os interesses da podej 
rosa oligarquia latifundiária^ que há 
tanto tempo domina o país. Nesse 
ponto, há uma grande semelhança 
com o que aconteceu com os oficiais 
do exército peruano nas campanhas 
contra camponeses e guerrilheiros na 
década de 60. 

Os outros fatores são o resultado 
natural do progresso econômico" A 
indústria, o comércio exterior e os in-
vestimentos estrangeiros cresceram la-
do a lado durante os últimos três 
anos; produtos manufaturados estão 
sendo exportados, não só para a 
América Central, copp para as Caraí-
bas e para outros lugares, e o total 
das exportações rendeu mais de 300 
milhões de dólares no ano passado. A 
economia cresceu em cerca de 6% em 
1972, e a prosperidade geral, embora 
não conseguindo erradicar grande 
parte do desemprego dos trabalhado-
res rurais e urbanos, alterou conside-
ravelmente o cenário político. Não só 
surgiu uma nova classe de homens de 
negócios e industriais desenvolvimen-
tistas - muitos dos quais com idéias 
nacionalistas - mas, sob pressão dos 
peruanistas nas Forças Armadâs, essa 
nova classe tem pago salários conside-

ravelmente mais altos aos seus empre-
gados. Em alguns casos, quando os 
patrões não agiram assini, alguns dos 
sindicatos mais ousados fizeram greve 
por salários mais altos - os trabalha-
dores da indústria têxtil, por exem-
plo, ficaram parados durante dois me-
ses exigindo um aumento de 75%. Es-
sas e outras greves não foram reprimi-
das pelo governo, como teriam sido 
pouco tempo atrás. 

Embora apenas três ou quatro me-
ses tenham-se passado desde que a 
polícia prendeu e liquidou discreta-
mente cerca de meia dúzia dos líderes 
remanescentes do Partido Guatemal-
teco do Trabalho - PGT (comunista) 
- também é verdade que, no meio do 
ano passado, o exército (e não - co-
mo então se acreditou - os guerri-
lheiros de esquerda) liquidou Oliverio 
Castaneda Paiz. Castaneda era vice-
presidente do Congresso, líder do 
Movimento de Libertação Nacional 
(MLN), um dos dois partidos da do-
minante coalizão de direita, e chefe 
da organização terrorista de direita 
La Mano Blanca. Portanto, foi des-
truída não somente a esquerda mar-
xista (e parte da esquerda moderada) 
como também a maior parte da má-
quina de terror mais radical da direi-
ta. 

Na atmosfera mais calma atual, o 
que sobrou da esquerda moderada, o 
centro e a direita estão começando a 
gozar de um período de singular li-
berdade individual. Isso parece um 
bom augúrio para os partidos polí-
ticos que estão em fase preparatória 
para as eleições gerais. Todos os parti-
dos têm consciência de que nenhum 
deles pode esperar vencer as eleições 
sozinho, e todos estão procurando 
aliados. À direita do espectro estão o 
MLN e seu parceiro de coalizão, o 
Partido Institucional Democrático 
(PID). Ambos calculam controlar cer-
ca de 15% do eleitorado, embora o 
MLN, de onde nunca saiu um presi-
dente desde Castillo Armas, possa ter 
sido seriamente abalado pelo expurgo 
de Castaneda e de seus seguidores. 
Mas o seu líder, Mario Sandoval Alar-
cón, presidente do Congresso, desta 
vez está decidido a ser o «^colhido da 

direita; contudo, até agora, o presi-
dente Arana lhe tem negado seu 
apoio, que seria sem dúvida vitaL 

Na posição centro-direita está o 
Partido Revolucionário (PR), que se 
recuperou suficientemente da amarga 
luta interna que se seguiu à sua derro-
ta em 1970, para ganhar 25% dos vo-
tos na eleição municipal de março 
passado. A centro-esquerda é ocupa-
do pela Frente de Unidade Revolu-
cionária Democrática (FURD), uma 
aliança criada pelo popular prefeito 
da Cidade da Guatemala, Manuel Co-
lon Argueta, abrangendo a juventude 
progressista das profissões liberais, es-
tudantes e os próprios partidários de 
Colón. Os democrata-cristãos, lidera-
dos por René de León Schlotter, for-
mam o mais esquerdista dos partidos 
políticos sobreviventes, e poderão ga-
nhar cerca de 15% dos votos. 

As duas chaves para esse quebra-
cabeça político são o PR, estrategica-
mente colocado no meio, e o proprio 
Arana. O presidente poderia, se qui-
sesse, manter unida a coalizão domi-
nante, usando a seu favor a influência 
decisiva do exército - ninguém mais 
poderia fazê-lo. Se isso acontecer, o 
PR poderá ser conduzido a uma alian-
ça com a FURD, formando um com-
binado praticamente imbatível se as 
eleições forem limpas; seu único pro-
blema poderia ser a ausência do apoio 
militar. Por outro lado, Arana pode 
preferir ver o PR aliado ao PID, possi-
velmente liderado por um oficial mo-
derado do exército. Essa aliança, por 
sua vez, poderia revelar-se imbatível, 
embora também pudesse vir a causar 
outra cisão no PR. Até agora a FURD 
ainda não obteve status legal, mas es-
pera-se que o governo o conceda, pa-
ra evitar seu alinhamento.com os de-
mocrata-cristãos; o próprio Colón 
ambiciona a presidência e até agora 
recusou-se a dar passagem a León 
Schlotter. 

Quanto ao PR, está consciente do 
se*» papel crucial e, até o momento, 
al teve-se de dar seu parecer, não 
apresentando candidatos, nem 
apoiando outros grupos. O partido sa-
be que está sendo cortejado, assim 
como o exército. * 

Estava em toda parte: nos muros, 

nos bancos de jardins, nas ár-
vores, nos caminhões, nas janelas dos 
automóveis. San Perón - el 17 todos 
a Ezeiza. Durante anos a Argentina se 
preparou para a volta do seu politico 
mais expressivo deste século, visto co-
mo o único capaz de tirar o país do 
grande impasse em que se encontrava 
há vários anos, sem que um grupo, 
classe social ou movimento político 
conseguisse um mínimo de hegemo-
nia que permitisse governar o país efi-
cazmente. Aos golpes militares se su-
cediam as greves gerais, a estas uma 
forte repressão que culminava num 
cordobazo ou outro episódio igual-
mente violento e incontrolável Pe-
rón, dizia-se, era a única solução. Até 
os comunistas, que haviam sido perse-
guidos brutalmente por Perón, cria-
ram uma ala marxista dentro do pero-
nismo; os intelectuais, que viram suas 
universidades fechadas inúmeras ve-
zes por ordem de Perón e que sofre-
ram na carne expurgos e persegui-
ções, também acabaram aderindo ao 
movimento peronista como forma de 
sair da ditadura militar e de puxar a 
Argentina para fora do impasse. 

Desagregação 

Por isso a Argentina parou dia 17 
de novembro; em verdade, já vinha 
parando vários dias antes na expecta-
tiva da chegada de San Perón, o ho-
mem que iria salvar a pátria. E assim 
foi: no dia da chegada de Perón, com 
dificuldade os militares conseguiram 
afastar a multidão do aeroporto de 
Ezeiza, enquanto em toda a Argenti-
na houve manifestações populares de 
júbilo. 

Um mês depois, Perón iniciou 
uma inesperada viagem de volta, dei-
xando a Argentina em um vácuo polí-
tico, fragmentando o movimento que 
a história levou anos para formar. O 
que aconteceu? 

A desagregação do movimento pe-
ronista não surpreende ninguém que 
tenha analisado as bases precárias da 
agregação do movimento, que reuniu 
pessoas, grupos e classes sem ideolo-
gia comum e até com ideologias anta-
gónicas. Esse movimento tampouco 
tinha uma base organizacional: não se 
tratava de um partido, com uma hie-
rarquia estabelecida e aceita, com cé-
lulas locais, com sedes regionais, re-
presentações estaduais, etc. O único 
elemento organizado do movimento 
peronista era o sindicalismo. Assim, 
sem ideologia nem organização (à 
qual Perón sempre se opôs, por não 
poder controlá-la do exílio), o cimen-
to que unia o movimento peronista 
era muito ralo. O fracasso do movi-
mento se deve precisamente à obsti-
nação de Perón em mantê-lo exata-
mente como tal: um movimento fluí-
do, sem organização, sem ideologia, 
dependente de sua pessoa. O resulta-
do foi claro: Peron não conseguiu 
manter o movimento unido por mais 
de 30 dias. A partir do momento em 
que Perón indicou Campora para a 
presidência da República, começaram 
as dissensões. A indicação de candida-
tos a cargos eletivos nos níveis esta-
dual e municipal, que foi feita pela 
cúpula do movimento justicialista, 
multiplicou as dissensões: em inúme-
ros lugares foram lançadas candidatu-
ras paralelas, houve conflitos abertos, 
inclusive várias mortes, e alas dissi-
dentes que apoiaram outras candida-
turas. Esses acontecimentos demons-
tram a impossibilidade de um movi-
mento funcionar como partido, por 
não dispor da estrutura organizacio-
nal nem de mecanismos decisórios le-
gitimados pelos seus membros. O ca-
risma não se transfere; os candidatos 
oficiais do justicialismo foram esco-
lhidos na marra, sem consulta às ba-
ses, sendo muitos os que se sentiram 
injustamente preteridos. 

Desde 1943, quando assumiu a di-
reção do Departamento Nacional do 
Trabalho, e, posteriormente, da Se-
cretaria do Trabalho e Previdência, 
Perón começou a montar um esque-
ma sindical que foi e ainda é o esque-

leto do peronismo. Desde cedo, tam-
bém, Perón encetou um metódico 
trabalho de aniquilamento do sindica-
lismo independente, na época repre-
sentado fundamentalmente pelos sin-
dicatos socialistas e anarquistas. O 
Partido Laborista deu, simplesmente, 
forma política à estrutura sindical 
Essa estrutura sobreviveu à destruição 
do Partido Laborista e à queda de Pe-
rón, sendo provável que sobreviva a 
Perón e ao peronismo. 

Poder dos sindicatos 

Ora, os 17 anos de exílio afrou-
xaram tremendamente o controle de 
Perón sobre os sindicatos. Ressurgiu 
o sindicalismo independente que en-
controu seus próprios líderes. Entre 
eles o mais expressivo foi, inegavel-
mente, Vandor, que emprestou ao 
sindicalismo argentino uma linha pró-
pria, cada vez mais distante de Perón 
e do peronismo. O poder da organiza-
ção sindical argentina se pode aquila-
tar através de dois fatos: as relações 
entre Illia e o sindicalismo foram ra-
zoáveis, até o momento em que Illia 
tentou reduzir o poder da CGT dar 
do total autonomia aos sindicatos 
cais. Imediatamente, começaram ma-
nifestações e greves em toda a Argen-
tina, que culminaram com a caída de 
Illia e a ascensão de Ongania. Onga-
nia, a despeito da sua política repres-
siva e de concentração da renda, con-
seguiu manter um modus vivendi com 
o sindicalismo argentino, reconhecen-
do sua autonomia. Foi exatamente 
quando Ongania pretendeu cortar es-
sa autonomia que começaram as de-
sordens, greves e manifestações na 
Argentina que culminaram no cordo-
bazo e na posterior queda de Onga-
nia. 

Rachadura 

Há indicações de que a politica in-
dependente de Vandor nao agradava 
a Perón. Se Perón estava por detrás 
dos homens que assassinaram Vandor 
no seu escritório ou não, é coisa difí-
cil de saber; não obstante, a conduta 
de Perón, no sentido de coibir organi-
zações e líderes independentes, foi 
uma constante na sua vida, colocan-
doo como um dos grandes beneficiá-l 
rios da morte de Vandor. Mas o sindi-
calismo independente não morreu 
com Vandor: entre os líderes sindi-
cais atuais há vários que, repetidas ve-
zes, mantiveram posições indepen-
dentes, desafiando Perón, entre os 
quais Cafiero, Taiana e Gomez Mora-
les Essa parece ser a razão para a es-
colha de Campora, o moço de reca-
dos de Perón, cuja expressão política 
e sindical é mínima. Esse padrão re-
petiu-se ao longo de toda a hierarquia 
de candidaturas, nos níveis nacional, 
provincial e municipal A rachadura 
no movimento peronista não ficou, 
portanto, na cúpula, estendendo-se 
verticalmente até as bases. 

Sempre o mesmo 

Essas ações demonstram que Pe-
rón não mudou nos últimos 17 anos: 
continua mais preocupado com o seu 
controle pessoal sobre o movimento 
do que com o êxito politico-eleitoral 
de um partido e de uma ideologia que 
beneficie a maioria dos argentinos. 

Evidentemente, isso não garante a 
derrota de Campora, mas elimina a 
garantia de vitória eleitoral que o mo-
vimento parecia ter. Do lado conser-
vador também há dissensões. Não 
obstante, há um limite, além do qual 
o peronismo não pode continuar frag-
mentando-se e enfraquecendo-se, sob 
pena de perder as eleições Esse limite 
é dado pelos 25 por cento do eleito-
rado argentino que tradicionalmente 
apóiam a UCRP e seu candidato, Bal-
bin. O personalismo de Perón deixou 
o pais sob a ameaça de sair de uma 
ditadura militar para voltar a um mo-
do politico cuja incapacidade de re-
solver o impasse argentino está na 
raiz da própria intervenção militar. 

r 



J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TENDENCIAS E CULTURA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 19 mJ

JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ards Macalé (o primeiro é nome, 
o segundo apelido) talvez ainda 

seja para o grande público aquele cara 
meio louco dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Gotham City que num 
longínquo Festival Internacional da 
Canção entrou em cena literalmente 
enfiado numa apostólica bata branca 
para iniciar, em pleno palco, uma in-
crível série de gritos ("cuidado, há 
um morcego na porta principal, CUI-
DADO") e de gestos a que se somou 
o som caótico da orquestra, das vaias 
e urros da platéia: enfim, o responsá-
vel por um happening que acabou 
sendo uma das poucas coisas interes-
santes no meio de uma monótona e 
bem comportada cantoria. 

Mas isto faz muito tempo. Agora, 
muitos começam a perceber que Ma-
calé é mais que uma figura meramen-
te exótica. Seu trabalho, que muitos 
consideram a proposta mais original 
desde "a revolução dos baianos" (Gil 
e Caetano), traz ainda um elemento 
importantíssimo. Ê que Macalé se 
tornou uma espécie de ponto de refe-
rência e porta-voz musical de um gru-
po de letristas de grande valor: Capi-
nam (parceiro de Gil, Caetano, Edu e 
Paulinho da Viola em músicas já an-
tológicas como Clarisse, Água de Me-
nino, Ponteio, Maria Mariô, etc.), 
Wally Salomão (que é também escri-
tor - lançou recentemente seu pri-
meiro livro. Me Segura Que eu Vou 
Dar um Troçoy e Duda (autor de Ho-
tel das Estrelas, grande sucesso de 
Gal). Torquato Neto, reèentemente 
falecido em circunstâncias trágicas, 
era o outro participante do grupo. 
Macalé constantemente enfatiza a im-xutsrponmigedcaZVMLJCB

am^prtáncia destes companheiros. A 
\morbeza romântica" (o neologismo 

de Wally é "a soma de mórbido com 
beleza ) é uma das propostas mais 
originais e estimulantes do grupo. Ma-
calé a define como uma re-visada 
amorosa e critica de nossa herança 
romântica que ele considera um dos 
traços mais marcantes de nossa cultu-
ra, de nossa "latinidad". "Lá em Lon-
dres (Macalé morou lá com Caetano e 
Gü) eu ouvia samba, chá-chá-chá, 
rumba, calipso e todos os ritmos ame-
ricanos, e descobri que tudo é muito 
parecido, muito triste e muito lân-
guido, romântico até os ossos". Mas o 
romantismo de Macalé não tem nada 
de folclórico, de derramado: ele é um 
artista obcecado pela idéia de preci-
são, de rigor. "Penso sempre naquela 
frase de João Gilberto: cada musica, 
cada interpretação deve atingir o 
objetivo com a precisão de um golpe 
de karaté". Em seus últimos traba-
lhos - o recente show no Teatro Te-
reza Raquel e o LP lançado há um 
mês pela Phillips - Macalé comprova 
que aprendeu a trabalhar artistica-
mente sua própria tensão, sua extre-

M^ma timidez, isto tudo, enfim, que ele 
^^chama de "sua crise". "As coisas pre-

cisam ser ditas senão você sufoca. Eu 
e o restante do pessoal (Caetano e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

romântica 

Gil) voltamos de Londres porque afi-
nal nossa casa é esta e é aqui qi 
coisa tem que ser feita". O depoi-
mento de um dos elementos mais im-
portantes de uma música popular de 
vanguarda: xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

O óbvio é que esta famosa crise na 
música popular existe. Mas ela 

não pode ser vista em si porque é re-
sultado do movimento de crise geral 
da cultura brasileira, da repressão, da 
falta de estímulo para a criação, para 
a arte. Não se trata de uma crise da 
criação. A crise não anula a criativida-
de a partir do momento em que as 
pessoas absorvem essa crise e criam 
em cima dela. Eu tenho notícia que 
em todos os cantos do Brasil tem gen-
te criando e fazendo coisas. Em músi-
ca, que é meu campo, eu sei que isso 
acontece. O problema é a dificuldade 
de chegar ao mercado, a impossibili-
dade da relação com o público, não 
de falta de criatividade. Veja o Luis 
Melodia. Ele não representa nenhuma 
atitude intelectual diante da crise, 
diante dessa coisa de raízes, de in-
fluências externas, o Melodia simples-
mente é isto tudo, é o Estácio e os 
Beatles, é o samba e o rock, é o resul-
tado do processo, do movimento, um 
resultado fantástico. Ele é .todas as 
medidas sem medo e sem preconcei-
to, e eu acho que esta é a resposta a 
tal crise, é o trabalho, é a produção. 
Se não há crise na inversão a gente 
pode concluir que o que há é u m sis-
tema que boicota o novo, que selecio-
na o redundante. O público é o obje-
to dessa seleção, dessa escolha ante-
rior à sua própria escolha. O composi-
tor tem <jue furar esta barreira e che-
gar ao publico. Veja o caso de alguns 
amigos Tnêift*cfifé*eu adcfro e cujo tra-
balho admiro muitíssimo, mas que só p

— 

"Se a é 

ver em locais horrorosos. Eu 
fui ver Paulinho da Viola no Flag, os 
Novos Baianos no Number One, e ju-
rei não ir mais, porque sofro vendo 
trabalhos de tal importância apresen-
tados dessa maneira. E o negócio não 
pode ser visto apenas em termos mo-
rais, de sobrevivência financeira, co-
mo geralmente é visto e criticado, 
porque quando você tem um trabalho 
para mostrar, você tem que mostrá-
lo, seja onde for e como for. 

Qualquer coisa é melhor que na-
da, que um silêncio. O momento exi-
ge que se faça as coisas ali, apesar de 
não ser ali o lugar mais apropriado 
para que as coisas sejam feitas. A so-
brevivência é esta, isto é que é o ver-
dadeiro apocalipse, e não nossa visão 
disso. Se a pessoa é criativa ela tem 
de criar. A linguagem que não se ex-
terna tende a apodrecer. Mas há tam-
bém a questão da própria sobrevivên-
cia financeira. Porque ninguém pode 
viver de direito autoral. 

"Direito autoral é 
um circo,  e um 
circo malfeito" 

Direito autoral é um circo, e um 
circo malfeito. É uma máfia, 

uma loucura. Existem estatutos, leis, 
mas a verdade é que na hora do tutu 
a coisa não anda. O ministro Jarbas 
Passarinho uma vez pediu, como tan-
tas vezes, um levantamento geral do 
assunto, e esse levantamento foi fei-
to, deu pastas e mais pastas de do-
cumentos, mas nunca mais ninguém 
ouviu falar nisso. Eu sei da história de 
uma determinada pessoa que estava 
seriamente metida nesta coisa de di-
reito autoral e um dia quase foi atro-
pelada. Primeiro o cara não viu muita 
importância no acidente, mas depois 
ele recebeu jum telefonema que expli-
cou que aquilo tinha sido de proposi-
to e que da próxima vez seria pra va-
lér.' t istó aconteceu mesmo, è 
historinha não. Música não C ita-

bilidade a não ser em casos raros. O 
que sustenta o músico é o trabalho 
em TV, em shows, mas de direito au-
toral ninguém vive. 

"Morbeza romântica é 
a soma de morbidez 

com beleza" 

No meu último show procurei sin-
tetizar todos os meus trabalhos 

anteriores, todas as minhas influên-
cias, a minha formação louca e confu-
sa e o trabalho de meus parceiros, de 
Capinam, Wally, Torquato e tudo 
aquilo que eu e eles vivenciamos em 
termos existenciais e musicais, a mi-
nha carreira, enfim, que aliás não é 
carreira, é correria. Entre essas pro-
postas entra isto que eu e Wally cha-
mamos de morbeza romântica. Mor-
beza é a soma de mórbido com bele-
za. Nós assumimos a consciência des-
ta morbeza romântica como uma for-
ma de elevar ao máximo grau a heran-
ça romântica que trazemos, porque 
esta herança é a própria música brasi-
leira, é tudo, é Lupiscínio Rodrigues, 
é Nelson Cavaquinho, são os choros, 
as modinhas, e todo o romantismo 
que inclusive é muito mais forte nes-
ses artistas mais antigos do que em 
nosso próprio trabalho. Porque essa 
característica não é só brasileira, ela é 
comum a toda latinidade, ao Terceiro 
Mundo, aos trópicos lânguidos, trá-
gicos, tristes, e o romantismo é a es-
sência desse temperamento latino. Eu 
sinto em mim em relação ao público 
e às pessoas dois pólos muito radicais: 
um amor profundo e um grande sar-
casmo, uma agressividade muito gran-
de e um carinho enorme. E tudo que 
faço traz essas características antagó-
nicas. 

Neste meu último show, por 
exemplo, eu coloquei aquele retrato 
imenso do King-Kong atrás do palco. 
Aquilo espantousalguns, mas houve 
quem entendesse a jogada. Nós conse-

criativa ela tem 
de criar,  isso é 
vital para seu 
equilíbrio.  A 
linguagem que não 
se expressa tende 
a apodrecer.  Pra 
mim,  criar é uma 
questão de 
sobrevivência." 

"Eu proponho o 
final do juízo,  

não o j uízo final.  
Nós estamos na 

esquina do tempo.  
Tem gente que 

carrega o século 
que está morrendo 

nas costas,  
enquanto outros 

já partiram no 
Expresso 2222" 

Todo grito de 
perigo,  todo 
alerta tem de 
ter um aspecto de 
amor senão é 
inútil.  Ninguém 
mais pode falar 
de fora,  tem de 
estar na mesma 
barra,  dentro do 
mesmo barco.  

guimos até agora moldar e reprimir 
nossos instintos e desviá-los para ou-
tras áreas, para as relações simbólicas, 
mas nada disso pode substituir a es-
trutura reprimida. E o King-Kong é 
um símbolo desta energia solta, en-
fim desreprimida. Eu apresento King-
Kong como "nosso velho amigo" 
porque ele é também uma crian-
ça, e o novo, que inspira ao mesmo 
tempo medo e amor. Neste sentido é 
que me entendo como apocalíptico. 
Não no sentido da destruição. Eu, co-
mo os Novos Baianos, proponho o fi-
nal do juízo, não o juízo final Nós 
estamos na esquina do tempo. Tem 
gente que carrega este século que está 
morrendo nas costas, e tem gente que 
já partiu no Expresso 2222. E nós es-
tamos vivendo essas transformações. 
Claro que sempre houve transforma-
ções, mas agora a coisa é muito vio-
lenta. E é conosco. Apocalíptico, en-
tão, não como fim total, mas como 
sintoma da mudança. Agora eu estou 
a fim da liberação das coisas mais 
íntimas. E esta liberação inclui a pró-
pria violência. Veja o trabalho dos 
Rolling Stones. A liberação da violên-
cia implica no revide, na resposta. Im-
plica em aceitar a barra pesada da vot 
ta. É terrível mas é isso. O revide é 
natural. No momento em que você 
desperta a violência, que não é gratui-
ta e sim parte da sua estrutura, da sua 
vivência, de sua angústia, então você 
tem que aceitar essa resposta de ou-
tras vivências, de outras angústias. 
Desde Gotham City eu corro esse 
risco, mas eu estou a fim de comer 
desta farinha. É aquela transa dos es-
pelhos de Fernando Pessoa. É claro 
<füe nós somos espelhos um dos ou-
tros, no sentido mais profundo. En-
tão, quando a violência volta, eu a 
identifico como coisa minha, da mi-
nha própria estrutura existencial, do 
que eu vivo e sofro. O revide é o espe-
lho de minha violência. E eu posso 
fazer um trabalho em cima disso. Eu 
não gòíko violência, nenhuma pes* 
soa saúda )osta, mas ela existe. E 

há o amor, que também é uma forma 
de violência, o amor pode gerar a vio-
lência na medida em que e uma libe-
ração radical Gotham City é uma 
musica de amor e violência na medida 
em que eu disse da minha vivência e 
tentei relacioná-la com a das pessoas. 
Quando eu gritava CUIDADO isso 
não era apocalíptico, não era para de-
sesperar simplesmente, pelo contra-
rio, era um aviso extremamente amo-
roso, porque eu estava no mesmo 
barco, correndo o mesmo perigo, eu 
não era uma voz de fora, fria e distan-
te, era uma transa de amor. É como 
se eu dissesse: olha, há um caco de 
vidro ali na frente, eu vi, por isso, 
cuidado. E há ainda a questão da in-
terpretação. As minhas interpretações 
forçam a barra. Mas também chegam 
a ser doces e até paternalistas. Ro-
mânticas, enfim. E as vezes até ingê-
nuas. Como aquela notícia sobre po-
luição que eu li em pleno espetáculo. 
Eu sei que não está fácil nem pra 
mim nem pra ninguém. Daí, todo gri-
to de perigo tem de ter esse aspecto, 
esse dado de amor, senão é inútil. 
Ninguém mais pode falar de fora. 
Tem de ser na mesma, sentindo a 
mesma barra. 

O músico, pela própria natureza 
de sua função, pelas oportunidades 
maiores de aparecer, de marcar uma 
imagem, acaba resumindo em si toda 
a jogada, toda a atenção, e o letrista 
fica totalmente mi .ginalizado. Com 
Vinícius aconteceu o contrário mas 
esse não é um caso típico, é uma ex-
ceção. Vinícius já trouxe para a músi-
ca popular um status de poeta respei-
tado. Em outro nível acontece mais 
ou menos o mesmo com Capinam. 
Ele e Wally são dois grandes poetas 
mas Capinam já tinha esse status de 
poeta reconhecido, enquanto que 
Wally, por ser apenas letrista, tem de 
enfrentar a barra muito mais pesada 
de fazer seu nome a partir daí. A fa-
ma de Vinícius e o seu status são jus-
tos, mas eu considero que ele não fez 
uma proposta como letrista tão forte 
e radical como a que fez Newton 
Mendonça por exemplo. Newton fez 
Desafinado, Samba de uma Nota 
Só, Meditação, coisas incríveis, mas 
ainda há quem pense que essas le-
tras são do Vinícius porque Newton 
estava apenas ligado a proposta musi-
cal, sem nenhum status anterior de 
poeta. No caso do meu trabalho, os 
meus parceiros têm uma importância 
fundamental, e eu quero enfatizar is-
to. 

"O que me interessa 
é mostrar todas 

as minhas influências" 

auando eu era garoto, ouvia músi-
cas de origens mais diversas e me 

interessava por tudo. Tinha o Morro 
da Formiga atrás da minha casa, os 
sambas e os batuques de lá, as músi-
cas de sarau que minha mãe tocava 
no piano, as modinhas, as valsinhas, e 
tinha também meu pai tocando acor-
deão mal que só o diabo, e o rádio 
ligado, Orlando Silva, Marlene, Emili-
nha, e tudo isto é uma herança incrí-
vel que não consegui e nem quero sin-
tetizar. Para mim, agora, a questão 
não é tanto achar esta síntese, é mos-
trar exatamente a variedade, é mos-
trar tudo. Houve também a aproxi-
mação com os baianos, com Caetano 
principalmente, que trazia uma nova 
visão de música, um novo tipo de in-
fluência. Quando eu conheci Caeta-
no, o que nos ligou imediatamente 
foi nosso grande interesse pela bossa 
nova. Sou carioca, toda a minha vida 
é carioca, minha estrutura é carioca, 
só que com este dado a mais: a cons-
ciência desta herança toda, a partir da 
relação com outras culturas e outras 
mudanças. E há as influências não 
musicais. Eu leio absolutamente tudo 
o que me cai na mão, desde história 
em quadrinhos até Guimarães Rosa, 
os Concretos, Joycc, adoro cinema, 
principalmente aqueles humoristas 
geniais, os irmãos Marx, Buster Kea-
ton, Chaplin, Oscarito e Grande Ote-
lo, porque Oscarito e Grande Otelo 
são a nossa miséria e a nossa beleza. 
O humor é uma forma de linguagem 
que me interessa muito. Eu me iden-
tifico muito com os humoristas trá-
gicos, não com os gozadores, os ale-
gres, mas aquele tipo de humor que 
saca a tragédia pelo riso. Como 
Drummond. O humor é uma das for-
mas que eu tenho de sentir a barra 
pesando e dizer que ela não está fácil, 
mas ap mesmo tempo mostrar que se 
pode ficar de pé e continuar vivo. 

JLVt V , cVi'»V V. v" vs i y W vv 
Abel Silva 
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Ensina-me a Viver (Harold and Mau-
de) — De Hal Ashby. Ver artigo nesta 
página. Cinema-1. 

Fim de uma Angústia (Rage) — Em 
seu filme de estréia como diretor, o 
ator George C. Scott ajusta contas 
com os personagens que interpretou 
em filmes alheios. Investe contra mili-
tares inescrupulosos (iguais a Patton e 
ao general dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dr. Fantástico), num 
ato de revolta justificável mas incon-
seqüente porque pseudo-heróico (o 
personagem está condenado à morte), 
egocêntrico e, de certo modo, frustra-
do porque só parcialmente concreti-
zado. Simpático porém banal. 

Levada da Breca (Bringing up Baby,  
1938) - Se você gostou de Essa Ga-
rota Ê uma Parada, não perca o origi-
nal. Se não gostou, vá correndo ver 
uma das maiores comédias do cinema 
e uma das muitas obras-primas de Ho-
ward Hawks. Com Cary Grant e 
Katharine Hepburn. Cinemateca, ter-
ça-feira. 6, 18h30m. 

Copacabana Exagerada — Curtição 
inédita do udigrudi Rogério Sgan-
zerla, rodada em 1970. Com Helena 
Ignez, Paulo Villaça e Lilian Lem-
mertz. Cinemateca, terça 18h30m. 

Umberto D (1952) - De Vittorio De 
Sica. Clássico do Neo-Realismo, tam-
bém o mais lacrimogéneo. Cinemate-
ca, quarta, 18h30m. Repete no sába-
do. 16h. 

M.A.S.H.  (1969) - Hemoglobina & 
libertinagem numa guerra (Coréia) sa-
tirizada por Robert Altman e superes-
timada pela crítica. Com Donald 
Sutherland, Elliot Gould e Sally Kel-
lerman. Cinema-1, quinta, 24h. 

A Guerra Acabou (La Guerre Est Fi-
nte,  1966) - Genial estudo de Alain 
Resnais sobre a fossa dos exilados da 
ditadura franquista em Paris. Com 
Yves Montand, Ingrid Thulin. Cine-
mateca. sexta, 18h30m. 

Pelos Caminhos do Inferno (Outback,  
1971) - O melhor filme de 72 para a 
crítica paulista. Produção australiana, 
dirigida por Ted Kotcheff. Com Do-
nald Pleasance e Gary Bond. Cinema-
1. sábado. 24h. 

Homenagem a Edward G.  Robinson 
O Estranho (The Stranger, 1948), de 
Orson Welles. Com Welles e Loretta 
Young. Complemento: fragmentos de 
O Último Gangster (The Last Gangs-
ter, 1937), de Edward Ludwing. Ci-
nemateca, sexta, 20h30m. 

Sérgio Augusto 

T EAT RO 

Festa de Aniversário — (The Birthday 
Party) — Uma das principais peças de 
Harold Pinter, teatrólogo inglês co-
nhecido por seu empenho em exibir a 
decadência e os mecanismos falidos 
da burguesia. Aqui, como em A Volta 
ao Lar (sucesso há alguns anos no Rio 
de Janeiro), Pinter aproveita-se de 
uma situação cotidiana para revelar a 
farsa da vida burguesa. Um teatro es-
sencialmente crítico. Direção de 
Amir Haddad, com Elza Gomes, 
Cláudio Marzo e Sérgio Britto. No 
Teatro do Senac - Tel. 256-2641. 

SHOW 

Os Novos Baianos — Simplicidade e 
naturalidade são as armas dos Novos 
Baianos para tentar destruir os con-
ceitos e a posição tradicional do artis-
ta. A liberdade de movimentos e a 
ausência de qualquer afetação, res-
ponsáveis pelo surpreendente sucesso 
de seu último show no Teatro João 
Caetano, fazem do grupo urna pro-
posta à pai te dentro da música popu-
lar brasileira. O show contará ainda 
com a exibição do filme de Rogério 
Duarte, Final de Juízo, onde apare-
cem, ao lado do grupo, Gal Costa, 
Gilberto Gil e João Gilberto. 

O love story do protesto 
No Rio,  nesta semana,  

um filme da contestação 
romântica.  Sergio Augusto 

Naturalmente que a maioria dos 
espectadores sairá encantada 

com Harold and Maude e ninguém se 
lembrará qual foi o título - Ensina-
me a Viver - que a Paramount lhe 
deu aqui, "por razões comerciais". 
Repetem-se os casos de Minnie and 
Moskowitz e Bbw up, prova incon-
testável de que os devaneios poéticos 
dos departamentos de publicidade já 
não estão funcionando como apelo 
junto ao público, o qual, diga-se a 
bem da verdade, conseguiu amadure-
cer razoavelmente desde Capitulou 
Sorrindo e Assim Caminha a Humani-
dade. Se minha bola de cristal ainda 
estiver regulando, prevejo para Ha-
rold e Maude (viram como é mais 
simples, correto e comunicativo?) 
uma carreira excepcional por conta 
do seu romantismo revisto e atualiza-
do às necessidades da atualidade, do 
seu humor negro meio ao estilo Eve-
lyn O Ente Querido Waughn, de sua 
insolente má vontade com as forças 
dominantes (da mamãe burguesa ao 
farisaísmo institucionalizado de nossa 
estimada sociedade cristã-ocidental — 
etc.) e, sobretudo, por conta de dois 
personagens encantadoramente estra-
nhos e meia dúzia de outros deliciosa-
mente odiosos. 

Até aqui, presume-se as loas vão 
para o autor da história, Colin 
Higgins, os intérpretes principais — 
Bud Cort (o garoto de Voar Ê com os 
Pássaros) e Ruth Gordon (a vizinha 
de Mia Farrow em O Bebê de Rose•  
mary) - e um time de atores de com-
posição de primeira: Vivian Pickles (a 
mãe), Charles Tyner (tio Victor), G. 
Wood (o psiquiatra), Eric Christmas 
(o padre), M. Borman (o guarda rodo-
viário) e as três garotas Eilen Geer 
(Sunshine), Judy Engles (Candy) e 
Shari Summers (Edith). O diretor Hal 
Ashby fica um pouco como Pilatos 
no Credo, mas não há dúvida que 
muita gente sairá do cinema sentin-
do-se em dívida com os seus tiques 
formais. Parte do sucesso do filme de-
verá seguramente ser tributada à ten-
dência de Ashby a fazer com que este 
Love Story da contracultura seja, 
mais do que já estava previsto no ro-
teiro, um coquetel de Easy Rider 
(alguém disse Sem Destino? ) com A 
Velha Dama Indigna e Taking off 
(.Procura Insaciável). Isto para come-
çar. Os alvos atingidos - conflito de 
gerações, supermãenhismo, sociedade 
de consumo, ecologia, psicanálise, pa-
ranóias de caserna, patriotismo entre 
aspas, amor eletrônico - à parte sua 
inegável atualidade, têm sido mirados 

insistentemente pela Nova Holly-
wood, fase "a juventude é quem man-
da". Se todos os cineastas "de protes-
to" americanos continuarem se imi-
tando mutuamente por mais cinco fil-
mes, a ala esquerdista da primeira fila 
terá o direito de pedir de volta as co-
lonizações comandadas por John 
Wayne. Elas, ao menos, não pediam 
para ser levadas a sério. 

Dois problemas graves afetam o 
cinema de protesto sujeitos à explora-
ção comercial nos circuitos normais 
de exibição: sua total e, creio, irrevo-
gável incapacidade para alterar cons-
ciências esclerosadas e seu apego a 
fórmulas de empatia contaminadas 
pelos bacilos de Hopper & Lelouch. 
Se o primeiro problema é incontorná-
vel, o segundo tornou-se quase insu-
portável Até quando o cinema Esta-
belecido-que -combate-o-Estabeleci-
mento ficará nos cutucando as nossas 
costelas como se dizendo "olha só 
que plano poético", "veja que liris-
mo", "sentiu o comentário da bala-
da? " Harold and Maude dá as suas 
cutucadas; discretamente, mas dá. 

Alguns dos assuntos alvejados pe-
lo filme não acrescentam nada de ex-
cepcionalmente novo à discussão. A 
psicanálise passou piores vexames nas 
mãos de Paul Mazurski (na melhor ce-
na do moralista Bob & Carol & Ted & 
Alice) e Ulu Grosbard (no intolerável 
O Inimigo Oculto), para citar apenas 
exemplos recentíssimos. Em matéria 
de gozação ao gosto musical da classe 
média (Ashby usa dois favoritos eter-
nos dos americanos caretíssimos: 
Greenleaves e o indefectível Concerto 
ru° I para Piano de Tchaikowski), o 
tcheco Milos Forman acertou mais 
perto da mosca ao botar Buck Henry 
cacarejando Strangers in Paradise no 
final de Taking o f f . Mas, apesar des-
ses reveses e dos seus clichés de co-
municação (as baladas de Cat Ste-
vens, falando nisso, são muito boni-
tas), o filme de Higgins-Ashby possui 
um feitiço especial, tão especial que a 
gente só descobre seus pontos frágeis 
depois. Na atual conjuntura me pare-
ce difícil e pouco recomendável dei-
xar de estimar um manifesto tão apai-
xonado, eufórico e divertido em fa-
vor da vida, da liberdade, da generosi-
dade e da espontaneidade como este. 

Colin Higgins, 31 anos, autor do 
roteiro original, realizou dois curta-
metragens na Universidade da Califór-
nia, Retreat e Opus 7, e fez a adapta-
ção de The Canterbury Tales para 
uma produção luxuosa até hoje enga-
vetada. A primeira versão de Harold 
and Maude, quando ainda uma tese 
de doutorado, tinha meia hora de du-
ração. Ampliada e adaptada às exi-
gências mínimas do longa-metragem, 
o roteiro foi comprado pela Para-
mount e Higgins convidado para diri-

O contestador indigesto 
Lennon está muito 

violento para o 
"consumo".  Afonso Celso 

S ome Time in New York City, 
último LP de John Lennon e 

Yoko Ono, pode reabrir um velho de-
bate: até que ponto o chamado con-
sumo digere seus contestadores? O 
exemplo é absolutamente original, 
porém. Nunca antes qualquer outro 
contestador havia sido consumido co-
mo John Lennon, no tempo dos Bea-
tles. E raros LPs terão atingido a ob-
jetividade e contundência política de 
Some Time in New York Òty. Resul-
tados imediatos: de 13.° vendedor de 
LPs nos EUA em 1971 (Cash Box 
25/12/71), Lennon desceu ao 84.d 

p o s t o em 1972 (Bi l lboard , 
30/12/72), sendo que a contribuição 
individual de Some Time deve ter si-
do ainda menor: o LP não passou a 
marca dos 50 discos mais vendidos 
nos EUA, apesar de ter sido lançado 
lá há mais de seis meses. 

John, Yoko e sua Plastic Ono 
Band (no LP reforçada pelo conjunto 
Elephanfs Memory), no entanto, fi-
zeram acima de tudo um trabalho 
consciente e sólido. Usando as duas 
capas do álbum duplo como páginas 
de um iornal (onde os textos são as 
letras das principais músicas do dis-
co), eles de certa forma atribuem à 
gravação a duração de tempo ambí-
gua, sugerida pela idf^kde que, se as 

notícias envelhecem, também ficam 
marcadas como documento de uma 
época. A líder negra Angela Davis, 
por exemplo, ainda estava presa en-
quanto John e Yoko gravaram a bala-
da Angela ("Angela, eles a prende-
ram / Angela, eles mataram seu ho-
fnem / Angela, você é um dos milhões 
de prisioneiros políticos do mundo"). 
A guerra do Vietnã, referida em algu-
mas letras e no "lema" do "jornal", 
Não Há Pássaros no Vietnã, ainda es-
tava distante do fim (o disco foi con-
cluído em 20/3/72, "no terceiro ani-
versário de casamento", informa a 
contracapa). E outras batalhas mais 
prolongadas, como a luta por mais di-
reitos para as mulheres (Woman Is 
the Nigger of the World, A Mulher Ê 
o Negro do Mundo) apenas tornavam-
-se mais renhidas. Não são, porém, 
exatamente reivindicações comporta-
das o que transmitem as letras do LP. 
Os ingleses são literalmente acusados 
de "genocídio" na guerra com a Ir-
landa (The Luck of the Irish) e cha-
mados de "porcos" (Sunday Bloody 
Sunday). A liberdade do líder políti-
co americano John Sinclair era pedi-
da sem muita paciência: "se ele tosse 
um soldado matando no Vietnã / se 
ele integrasse a CIA / vendendo nar-
cóticos e fabricando maconha / esta-
ria livre". Attica State prega a anistia 
geral: "chegou a vez da revolu-
ção / dêem a todos eles (prisioneiros) 
a chance de afirmarem-se". Acompa-
nha essas duras mensagens um estilo 

gi-lo. Fez um teste nos estúdios da 
Columbia, com elenco e técnicos pro-
fissionais diferentes dos da equipe de-
finitiva: três cenas por 7 mil dólares. 
O pessoal da Paramount examinou o 
resultado e preferiu confiar a direção 
a Hal Ashby. Não havia outro jeito: 
Higgins - que, em seguida, escreveu 
outro roteiro, Killing Lydia, e dois te-
ledramas do gênero "Première Mun-
dial": The Da vil's Daughter e The 
Distributor - queria produzir o filme 
por meio milhão de dólares e a Para-
mount por 1.500 mil. E Ashby foi 
convocado. 

Ashby, 42 anos, começou como 
copista de roteiros na Universal, pas-
sou a assistente de montagem até che-
gar a montador oficial de Norman 
Jewison em A Mesa do Diabo, Os 
Russos Estão Chegando, No Calor da 
Noite (ganhou um Oscar) e Crown, o 
Magnífico. Depois, associou-se à pro-
dução de Uma Certa Casa em Chigaco 
(Gaily, Gaily), também de Jewison. E 
dirigiu, em 70, seu primeiro filme: 
Amor sem Barreiras (The Landlord), 
comédia dramática sobre as provoca-
ções feitas pelo filho de um industrial 
de napalm, desodorante e inseticida 
que resolve comprar um prédio no 
gueto dos negros em Brooklin para 
transformá-lo numa habitação psico-
délica. Ashby aceitou os termos da 
Paramount (1.500 mil dólares de or-
çamento), impôs os seus (filmagens 
na Península de São Francisco) e, a 
rigor, só engoliu um sapo: queria fil-
mar a única cena de cama na direta, 
com Harold e Maude em intimidades 
pertinentes à ocasião, mas o estúdio 
vetou por considerá-la chocante. Hi-
pocrisia à parte, como aparece no fil-
me - sugerida por um elipse à Holly-
wood - a cena de amor é perfeita. 
Desta vez, o meu voto vai pro produ-
tor. 

Comparativamente, Higgins foi 
mais violentado. Além de ter sido ve-
tado para a direção, extirparam uma 
das tranquinagens macabras mais di-
vertidas de Harold ( * ), sintetizaram 
Maude um pouco além da conta e in-
ventaram o personagem do escultor 
de gelo exclusivamente para esticar a 
metragem. Higgins acatou a sugestão 
e projetou o personagem como uma 
espécie de Sísifo moderno, a esculpir 
inutilmente estátuas dissolventes, e, 
para não fugir ao assunto principal, 
como um contraponto ao neopragma-
tismo de Maude. 

( * ) Numa travessa de prata Ha-
rold carrega uma réplica de sua cabe-
ça decapitada e a coloca num boneco, 
vestido com um de seus ternos, só 
que a cabeça é posta às avessas. Aí a 
mãe entra no quarto e começa a con-
versar com o boneço. Harold obser-
va tudo do guarda-roupa. 

musical igualmente inflexível, ainda 
que algumas vezes suavizado pelos ar-
ranjos do produtor Phil Spector. En-
tre as músicas, Sunday, Bloody Sun-
dayWomen Is the Nigger of the 
World, e o rock New York City são as 
mais empolgantes e a voz angustiante 
de Yoko Ono pode instigar o ouvinte 
(We're All Water) ou simplesmente 
provocar monotonia (Don't Worry 
Kyoko). Esta última faixa pertence 
ao segundo disco, duas faces de dife-
rentes gravações ao vivo (uma com 
Frank Zappa e outra com músicos fa-
mosos como George Harrison, Eric 
Clapton e Billy Preston). Ao contrá-
rio do primeiro, são seções free onde 
o clima e a participação da platéia de-
senham um impacto formal seme-
lhante ao das letras do primeiro LP. 

Enfim, entre mortos e feridos, tal-
vez nem todos se salvem. Lennon, é 
verdade, avisava no folheto da edição 
original (além dele, faltam na edição 
brasileira o formulário que pedia vis-
to permanente para o casal ameaçado 
de expulsão dos EUA e um postal da 
estátua da Liberdade fazendo o gesto 
do poder negro): "Não se trata de 
uma 4 nova fase' nem o álbum tem o 
compromisso de ser o primeiro de 
uma série política". Colocado na sin-
gular posição de superastro pratica-
mente indestrutível, John Lennon te-
rá a liberdade de optar, já que tor-
nou-se um alimento excessivamente 
indigesto para o consumo èm larga es-
c a q u e sofria, antes. ' •  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Os melhores brasileiros do ano — Em 
relançamento esta semana no Cine 
Marachá, um filme por dia. Dia 5, 
2.a-feira, Paixão na Praia, de Alfred 
Sternheim, com Norma Benguell, às 
1 4 h, 15h40m, 17h20m, 19h, 
20h40m, 22h20m. Dia 6, 3.Meira, 
As Deusas, de Walter Hugo Khoury, 
com Lilian Lemertz e Kate Hansen, 
às 14h, 15h40m, 17h20m, 19h, 
20h40m, 22h20m. Dia 7, 4.a-feira, 
Fora das Grades, de Astolfo Araujo, 
com Joana Fomm e Luigi Pichi, às 
1 4 h, 1 5h40m, 1 7h20m, 19h, 
20h40m. 

Retrospectiva Jean Cocteau — A 
Águia de Duas Cabeças {L'Aigle à 
Deux Têtes) é o filme desta semana 
na retrospectiva de Jean Cocteau pro-
movida pelo Museu de Arte Contem-
porânea — MAC — em colaboração 
com a Embaixada da França. O filme, 
de 1947, retoma os processos má-
gicos de Le Sang d'un Poète, sua pri-
meira realização. Dia 8, 5.a-feira, às 
20h. 

Buster Keaton — Não esboçando se-
quer um sorriso, Buster Keaton tor-
nou-se um dos grandes humoristas. Ho 
cinema. Seus filmes serão exibidowvutsrponmljigfedbaVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA A 
ta semana no MASP, Museu de 
de São Paulo. Dia 5, às 17h e 
18h30m. A Antiga a a Moderna 
(1923); Dia 6, às 17h e 18h30m Mari-
nheiro por Descuido (1924); Dia 7, às 
17h e 18h30m O Vaqueiro (1925); 
Dia 8. às 17h e 18h30m Boxe por 
Amor (1926); Dia 9. às 17h e 
18h30m O General (1927); Dia 10, às 
15h e 16h30m A Volta de Buster 
Keaton (1965) e às 20h e 21h30m 
Amores de Estudante (1927); Dia 11 
às 9h30m e l lh O Moderno Barba 
Azul (1946), às 15h e 16h30m Mari-
nheiro por Encomenda (1928), às 
20h e 21 h30m O Homem das Novida-
des (1928). 

Festival do Cinema Francês Inédito — 
Para os sócios da Sociedade Amigos 
da Cinemateca - SAC — três impor-
tantes realizações francesas, que não 
foram exibidas comercialmente no 
Brasil. Dia 6, Le Caporal Êpinglé (O 
Cabo Prisioneiro). de Jean Renoir 
(1962); Dia 8, L'Homme Qui Ment, 
de Alain Robbe-Grillet, o roteirista 
de Marienbad (1967), Dia 9, L'une et 
L'Autre, de René Allio (1967). Os 1 
mes estão em versão original. Na SaW 
Mario de Andrade do Cine Belas-Ar-
tes, sessões às 20h30m. 

T EAT RO 

Rei Momo — Foram reabertas as por-
tas do circo que o Grupo de Teatro 
do Centro Acadêmico XI de Agosto 
construiu no Parque do Ibirapuera. 
Sátira política. Rei Momo — a ópera-
samba de César Vieira — representa 
uma bem sucedida tentativa de teatro 
popular, fato tão raro atualmente que 
alguns chegam a julgar fora de moda. 
Revisto e adaptado, o espetáculo de-
verá ser levado para os bairros prole-
tários, cumprindo-se assim o que o 
grupo chama de segunda etapa de 
seus objetivos. Às sextas, sábados e 
domingos, no Circo-Teatro União e 
Olho Vivo. Av. Oito de Novembro, 
415 (continuação da Av. Rodrigues 
Alves, quase esquina com Av. Rubem 
Berta). 

T V 

Traditional Jazz Band — Tito Marti-
no, sax-alto e clarinete, Austin Ro-
berts, cornet, Ralph Pohner, trombo-
ne, Luchin Montoya, pianista, Daniel 
Grisanti, contrabaixo, Dudu Bugni, 
banjo, são os componentes do Tradi-
tional Jazz Band. Um conjunto quase 
tão tradicional, em São Paulo, quanto 
a música que faíem, o jazz de New 
Orléans, sem sofisticações. O TJB, 
que já tocou (e agradou) com Oscar 
Peterson, Joe Sullivan, Cat Anderson 
e outros nomes famosos, estréia esta 
semana uma série de programas para 
a TV Cultura. Todas as segundas-fei-
ras, às 22h. 

Ana Maria 
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A caça ao feiticeiro 
AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ldous Huxley não fazia parte da-
quele tipo de escritor que levava 

a literatura mais a sério do que tudo. 
Era diferente de D. H. Lawrence que 
se achava superior aos cientistas, aos 
santos e aos deuses somente porque 
escrevia romances. Nem Aldous Hux-
lêy tinha a desordem intelectual de 
Lawrence. Foi sempre o. moço de boa 
família, educado, aquele tipo de garo-
to que estuda muito, que é o melhor 
da classe e um dia toma mescalina e 
fica com a cara de quem descobriu a 
pólvora. Imaginando que exista um 
Realismo socialista, pode-se dizer que 
Huxley pratica um Realismo liberal. 
Sua concepção do mundo nunca ul-
trapassou esse liberalismo. Como to-
do liberal, possuía a lógica dos Uni-
versais. Falava da Utopia, da Droga, 
do Totalitarismo, da Justiça - tudo 
em maiúscula. Nisto foi sincero. 
Quando a vida estava um inferno es-
creveuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Ilha para provar que podia 
haver uma saída. Quando não se 
agüentava mais, tomou mescalina e 
quis mostrar ao mundo o que era e 
podia ser a felicidade. Como todo es-
critor da sua linhagem, não pensou 
que se repetia e que estava naquele 
círculo heraclitiano onde o fim e o 
início se repetem e tudo se confunde. 
Nunca pensou em sair do círculo. 
Mas deixou aquilo que, se pode dizer, 
é mais do que uma obra escrita: dei-
xou um pensamento. E esse pensa-

^ ^ n t o foi essencialmente democrá-
^ P b . Huxley era esse tipo de pessoa 

?ue no cinema torce sempre para os 
ndios conquanto que eles não ve-

nham cercar sua casa. 

Sua mais recente obra traduzida, 
Demônios da Loucura, no original 
The Devil of Loudun, lançada na es-
teira do sucesso e do escândalo do 
Filme de Ken Russell, Os Demônios, 
que se baseou neste livro, chega numa 
hora oportuna, pois trata especial-
mente do obscurantismo e da opres-
são totalitária. Aldous Huxley cons-
trói — descrevendo um caso de pos-
sessão no. século XVII - analogias 
com a época atual O livro foi escrito 
sob as cinzas do nazismo e o gelo da 
guerra fria. Em defesa da liberdade 
individual, ele não vê diferenças entre 
Stalin e Hitler. Quando fala da famo-

A verdadeira história 
de madre Joana dos 
Anj os: a opressão 
e o terror social 

DEMÔNI OS DA LOUCURA 
Aldous Huxley (Companhia Editora 
Americana. 336 páginas, Cr$ 28,00) 

sa possessão, enche as entrelinhas 
com diatribes aos dois tipos de regi-
me. Aí a inteligência de Huxley não é 
muito brilhante. Pode-se saltar estas 
partes sem que se perca grande coisa 
do livro. Depois, o caso é interessan-
tíssimo e ultrapassa as injunções polí-
ticas que Huxley tenta interligar. 

De fato - como a ideologia do 
velho Marx — a política é o cimento e 
está presente em qualquer constru-
ção. O caso das possessas de Loudun 
teve nos bastidores uma figura histó-
rica, o cardeal Richelieu, que se apro-
veitou da situação para atacar os hu-
guenotes que ele, politicamente, não 
via com bons olhos. A cidade de Lou-; 
dun era uma cidade dividida entre 
protestantes e católicos e, como o 
diabo dos protestantes era mais dis-
creto, eles se divertiam com os exalta-
dos demônios que possuíram, por 
anos, as 17 freiras ursulinas, coman-
dadas pela batuta da prioresa Joana 
dos Anjos (que Huxley julga que po-
deria ser uma excelente atriz). O caso 
teria sido apenas um inocente espetá-
culo de ilusionismo, contorsionismo e 
sexualidade, não fosse o calor da po-
lítica e da fogueira queimar um ho-
mem inocente. 

O vilão daquela vez foi o pároco 
Urbano Grandier. Como hoje, naque-
la época a questão do celibato era dis-
cutida (Urbano Grandier escreveu um 
opúsculo condenando-o) e o pároco 
tivera aventuras com as moças do lu-
gar. Na época em que foi acusado, 
vivia amancebado com uma e escre-
vera o tal opúsculo. Huxley insinua 
que o desprezo de Grandier pela rigi-
dez da moral sexual católica foi o que 

agitou no inferno a cauda do Diabo. 
A prioresa Joana dos Anjos, corcunda 
e teia, pediu, sabendo das suas aven-
turas amorosas, para que ele fosse o 
capelão do convento. Como ele recu-
sasse, instigou a possessão nas restan-
tes freiras e, entre as obscenidades 
que gritavam, o nome de Grandier era 
soletrado como se vindo do Inferno. 
Ele foi acusado de travar pactos com 
o Demônio e, revestido de formas co-
mo as de um gato, penetrar no con-
vento e abalar a moral das pobres ir-
mãzinhas. No início a coisa foi diver-
tida. No início do caso, ainda sem 
empecilhos religiosos ou políticos, 
um médico diagnosticou, em suave la-
tim, uma doença típica da época: fu-
ror uterinus. Não é preciso ser imagi-
noso para adivinhar a cara que os pro-
testantes fizeram. 

Quando o caso tomou formas in-
controláveis para a moral da Igreja, 
caçaram o feiticeiro. O sistema para 
arruiná-lo não evoluiu desde aquela 
época: torturam-no violentamente e 
depois o queimaram. A História, e 
principalmente o tempo, removeram 
as cinzas da sua fogueira: hoje Gran-
dier é celebrado como um herói da 
injustiça totalitária e Joana dos 
Anjos, que se acreditava santa na épo-
ca, não passa de uma histérica. 

O caso (Huxley foi o primeiro em 
1950 a reabri-lo) teve outras edições, 
além do comentado filme de Ken 
Russell. O polonês Kawalerowics fez 
sobre ele um belo filme (Madre Joana 
dos Anjos) em 1960, mas mostrando 
apenas as relações entre o exorcista 
Surin e a madre, enriquecida no filme 
por uma beleza que de verdade ela 
não possuía. Além disto, o dramatur-
go inglês John Whiting escreveu uma 
peça baseada no livro de Huxley. A 
peça foi traduzida para o alemão e, 
dessa tradução, em 1970, o composi-
tor polonês Penderecki fez uma ópe-
ra. Finalmente veio o filme de Ken 
Russell. Como não é novidade, a cen-
sura impediu sua circulação no Brasil 
Talvez Huxley tenha razão: ainda co-
memos do pão que o Diabo amassou. 
Embora a culpa não seja dele. 

Wilson Nunes Cout inho 

A poesia fora do tempo 
e modo insistentemente geral, a 
reputação dos poetas depende 

muito mais de sua imagem junto ao 
público do que de suas obras. O ro-
mântico solitário, o ativista político 
ou ô  gênio de personalidade magnéti-
ca têm sido sólidos mitos capazes de 
justificar um poeta, em detrimento 
do próprio conhecimento de seus 
poemas. 

Assim, lê-se muito pouco - e só 
nas antologias - Pablo Neruda. Mas 
se "sabe" que ele é um defensor de 
seu povo, de sua terra, e portanto um 
grande poeta. Poucos também são os 
que lêem Maiakovsky. Mas seu rompi-
mento com o Estado soviético e con-
seqüente suicídio é tema para contro-
vertidos e intermináveis debates. 

T. S. Eliot (com um 1 só, embora 
a edição brasileira tenha generosa-
mente acrescentado mais um) esca-
pou curiosamente a esse destino. Não 
que tenha escapado a todos os equí-
vocos e confusões críticas. Apenas 
manteve-se tão estritamente ligado à 
literatura, à poesia em particular, e 
ausentou-se tanto de outras questões, 
que é impossível julgá-lo a não ser co-
mo homem de cultura, editor, erí-
tico, poeta, etc. As tendências esquer-
distas dos anos 30, e seu conservado-
rismo religioso de a pós-guerra não 
chegam a modificar o panorama. 

Impossível ser muito radical dian-
te desse poeta que conjugou tão natu-
ralmente essa condição com a de edi-
tor - num século em que os poetas 
têm sido quase marginais - que uniu 
tão tranqüilamente a tradição às 
aventuras estéticas de nosso tempo. 
Desse homem que, num gesto de 
quieta recusa, trocou a América natal 
pela Inglaterra, e que escreveu uma 
das críticas mais radicais ao mundo 
atual, The Waste Land* 

Mesmo o fato de ter seu nome 
sempre ligado ao do controvertido 
Ezra Pound, com quem professava os 

Como textos serenos,  
finos,  mas às vezes 

acacionos de Eliot um 
dia já foram polêmicos? 

A ESSÊNCI A DA POESIA T. S. Eliot 
(Editora Artenova, 167 páginas, Cr$ 
15,00) 

mesmos credos literários, não conse-
guiu abalar sua aristocrática figura. 
Enquanto este fazia pela rádio italia-
na longos discursos em favor de Mus-
solini, justificando o fascismo com 
erudição, e depois era literalmente 
engaiolado e mantido num manicô-
mio durante 20 anos nos Estados 
Unidos, T. S. Eliot editava, pela Fá-
ber & Fáber, a moderna poesia de 
língua inglesa, e conservava uma ati-
tude de espectador imparcial diante 
dos acontecimentos. 

E no entanto poucos poetas po-
dem ser considerados tão influentes e 
tão discutidos quanto T. S. Eliot -
embora num âmbito necessariamente 
restrito. Por ele, e por seu compa-
nheiro Ezra Pound, passa toda a mo-
derna poesia da língua inglesa. É que 
as chamadas "torres de marfim" (cé-
lebre imagem para definir o isolamen-
to de um certo tipo de artistas), fe-
chadas para fora, são às vezes bastan-
te movimentadas do lado de dentro. 

Nos ensaios de A Essência da Poe-
sia, título "lapidar" escolhido para a 
edição brasileira de One Poet and 
One Poetry, o que mais causa espanto 
é como esses textos serenos, inteli-
gentes, mas às vezes acacianos, pude-
ram um dia provocar polêmicas e di-
vidir oceanos. É certo que T. S. Eliot 
era um fino crítico, algo mais que um 
erudito, e é mais que elogiável-seu 
empenho em defender, acima dí 

dências e ideologias, a poesia genuí-
na. Ainda a seu favor está o fato in-
discutível de ter sido um incentivador 
das experiências literárias mais diver-
sas, e um dos primeiros a reconhecer 
o trabalho de James Joyce, o comple-
xo autor de Ulisses. 

Mas, em 1972, é difícil entender a 
importância e as contribuições da No-
va Crítica (New Criticism) - movi-
mento das décadas de 30 e 40 do 
qual Eliot era a principal figura. Afir-
má-la precursora de algumas tendên-
cias atuais, como o estruturalismo 
aplicado à crítica literária atualmente 
em moda, não apaga absolutamente 
seu caráter pouco revolucionário. 
Comparada, por exemplo, ao seu con-
temporâneo Surrealismo, ela parece 
no mínimo modesta — pois o /novi-
mento francês pretendia nada menos 
que, segundo seu teórico André Bre-
ton, "descobrir o funcionamento real 
do pensamento." Além disso, a Nova 
Crítica jamais propôs uma saída para 
a vida, nem mesmo foi além dos limi-
tes do poema para chegar a uma esté-
tica propriamente dita. 

O que parece comprometer defini-
tivamente a atualidade desses sensí-
veis ensaios de A Essência da Poesia, 
no entanto, é a estranha ausência de 
uma discussão crítica da realidade, 
como se a poesia não fosse a forma 
talvez mais verdadeira de exprimi-la, 
exatamente por captá-la em todos os 
níveis. Embora tenha demonstrado 
saber dessa verdade ao longo do livro, 
Eliot fez questão de esquecê-la, abs-
tendo-se de comentar a relação da 
poesia com nosso conturbado tempo. 

* Longo poema no qual Eliot 
denuncia a decadência espiritual da 
sociedade moderna. Talvez sua obra 
mais importante. 

Ronaldo Brito 

Al dous Huxle y 

O baú das memórias 
de um mundo acabado 

Perguntado certa vez por que não 
escrevia suas memórias, um poe-

ta respondeu: "Porque não me consi-
dero bom ficcionista**. A intrigante 
resposta pressupõe a consciência de 
uma série de problemas. Até que pon-
to é fiel a memória que temos dos 
fatos? Em que medida nossa vida 
emocional os vai modificando? Até 
que ponto a oposição entre o presen-
te do ato de escrever e o passado do 
fato descrito não altera o fato, seja na 
seleção do material, seja na recriação 
da linguagem, resultando numa obra 
de caráter mais ficcional que docu-
mental? 

São questões que surgem quando 
se lê Bau de Ossos, livro de memórias 
de Pedro Nava, lançado pela Editora 
Sabiá. Embora talvez seja mais conhe-
cido como médico reumatologista, o 
autor não era estranho aos que acom-
panham mais atentamente a nossa li-
teratura brasileira. Como poeta, Pe-
dro Nava participou, ao laao de Car-
los Drummond de Andrade, do grupo 
de A Revista, primeiro órgão moder-
nista de Minas Gerais. E Manuel Ban-
deira incluiu um de seus poemas, O 
Defunto, na Antologia de Poetas Bra-
sileiros Contemporâneos (1946) e em 
Poesia do Brasil (1963). 

Além das reminiscências pessoais 
e familiares, Baú de Ossos, oferece 
também a oportunidade de reflexão 
sobre um Brasil de que hoje nos dis-
tanciamos, alguns melancólicos, ou-
tros ávidos, mas todos tensos, a pas-
sos cada vez mais acelerados. 

Um Brasil no qual as palavras 
bem, mal, clã, honra, etc., tinham um 
sentido nítido e atual E a tradição 
familiar e a velhice eram reverencia-
das como fonte de sapiência, como 
elemento formador do indivíduo: "A 
memória dos que envelhecem (e que 
se transmite aos filhos, aos sobrinhos, 
aos netos, a lembrança dos pequenos 
fatos que tecem a vida de cada indiví-
duo e do grupo com que ele estabele-
ce contatos, correlações, aproxima-
ções, antagonismos, afeições, repulsas 
e ódios) é o elemento básico na cons-
trução da tradição familiar." 

Certamente uma época sem televi-
são, sem "som** e sem publicidade, xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

3uando "tudo concorria para a cor-
ialidade, a boa convivência e a pales-

tra agradável", e os heróis e bandidos 
da imaginação infantil não usavam 
roupas e máscaras ridículas, nem ti-
nham nomes estrangeiros. 

Uma avó tinha o direito de ser 
"linda (não sofria a concorrência dos 
outdoors e das revistas), linda de pe-
le, de dentes, de cabelos, de corpo e 
do airoso porte", e as mulheres em 
geral (sem líderes feministas nem an-
ticoncepcional nodiam ser "doces, 
laboriosas, s ssas, modestas, de 

Um livro que a geração 
de Drummond oferece 

"com orgulho" 
à geração mais jovem 

BAÚ DE OSSOS Pedro Nava - Me-
mórias — (Editora Sabiá, 392 páginas, 
Cr$ 25,00) 

lágrima fácil, prontas a calar e de 
«bondade imensa**. 

De uma família era possível dizei 
(ainda não existiam os termos "mer-
cado consumidor**, "meios de comu-
nicação**, massificação, etc.): "forte 
clã — pela nossa consciência de dife-
renciação tribal** e referir-se às outras 
como os "Bezerra Menezes, os Cas-
cão, os Castelo Branco**. E ninguém 
se alarmava com a percentagem de 
desquites do último ano. 

De certa forma, por via afetiva, 
Pedro Nava se mantém fiel ao Brasil 
feudal da sua infância e dos seus ante-
passados, inclusive no estilo, pois de 
um tempo em que sé ia passear "ao 
Flamengo, a Botafogo e à Copacaba-
na das pitangueiras** deve-se falar 
num estilo clássico e elegante. 

Naquele tempo um fio de barba 
era caução que valia tanto como di-
nheiro. "Não é como o (fio) de certas 
barbas de hoje - escuras, grisalhas, 
brancas - que, se corresse, tinha de 
ser apreendido como moeda falsa**. 
Terão mudado os homens ou terão 
mudado as transações? Pedro Nava 
não se preocupa com a questão. Suas 
relações com o passado são mais emo-
cionais que críticas. 

Se nos permite reviver um Brasil 
de relações predominantemente feu-
dais e confrontá-lo com o atual, onde 
predominam as capitalistas, não pro-
cura fornecer a chave desta dinâmica. 

Na apresentação da obra, Carlos 
Drummond de Andrade diz: "Minha 
geração, a que ele pertence, tem orgu-
lho de oferecer às mais novas um li-
vro com a beleza, a pungência e o 
encanto da obra excepcional que Pe-
dro Nava realiza com este primeiro 
volume de memórias". 

É certo que as novas gerações re-
ceberão com carinho e respeito o li-
vro, porque têm muito a aprender, 
principalmente porque talvez na sua 
velhice não tennam um passado que 
possa ser revivido de maneira apenas 
afetuosa. 

Marcilio Eiras Moraes 
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Exu, cão, gente, sete trovões Além da estupidez zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Caro Jean-Claude 
Sempre me interessei pelas coisas 

que escreve, especialmente seu livro, 
um marco polêmico e revolucionário. 
Em OPINIÃO n.° 9, li seu artigo on-
de relaciona alguns fenômenos de 
criação (citazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Zezéro, de Candeias, ci-
neasta de minha admiração) e o outro 
lado da "castração", da impotência e 
do t4vazio". Seu estilo sociológico é 
objetivo e claro, sem ênfases imbecis. 

Foram citados André, a Cara e a 
Coragem, Os Inconfidentes, São Ber-
nardo e especialmente Zezéro "co-
mo tentativas de apreensões globais e 
criticas da sociedade brasileira num 
determinado momento". Depois de 
uma série de anotações ligeiras e 
apressadas (próprias de um artigo), 
indica a ausência de "estréias" de di-
retores, e afirma que *'não há dúvida 
que quem estiver preocupado com 
o equilíbrio econômico considerará 
saudavel a ausência de novos direto-
res contestatórios". 

Concordo, logo no início, com o 
"radical enfraquecimento de qualquer 
preocupação crítica em relaçao à so-
ciedade brasileira", mas a coisa fica 
mais grave e acentuada quando os 
pióprios críticos - talvez inadvertida-
mente - omitem o que está ocorren-
à na verdade. Essa idéia de que a 
d. ada de 60 recebeu uma "<quantida-
d- incrível de informações novas", 
através do cinema, é saudosismo e 
querer fechar os olhos ao que está 
acontecendo no momento. Há uma 
série de filmes encerrados nas prate-
leiras e alguns importantes. Outros^ 
concluídos bem no final do ano, co-
mo é o caso de O Anjo Negro, realiza-
do com muitas dificuldades aqui na 
Bahia, e exibido aí no Cine Belas Ar-
t e s , numa sessão a que você teve a 
oportunidade de assistir. O-que quero 
lhe dizer, Jean-Claude, é que vocês 
são nossos porta-vozes, e o silêncio, a 
omissão, redundam num círculo vi-
cioso. Não interessa falar sobre as co-
médias ou "fantasmas da castração". 
De tanto se repetir já nos cansamos, e 
os únicos beneficiados com tudo isto 
» o os produtores dessas ( . . . ) . An-
dré, a Cara e a Coragem é uma fita: 
comercial, acomodada, burguesa for-
malmente \ Os Inconfidentes teve uma 
cobertura sesquicentenária; São Ber-
nardo é auspiciado pela mitologia li-
terária de Graciliano - ambos, Joa-
quim Pedro e León Hirszman, são 
personagens medalhados, "internacio-
nais" e importantemente oficializa-« 
dos. O que dizer dos novos? Por que 
não citar Compasso de Espera, do 
Antunes? E outros . . . & outros. É 
através desses processos que os fil-
mes, em parte, ficam nas prateleiras. 
Além do sistema global repressivo, ca-
pitalista-comercial, acrescentam-se os 
omitidores. Dentro desse prisma, tu-
do é sistema. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Carta do cineasta 
Umberto Dias a um 
editor de OPINIÃO 

Nossa sociedade é racista. Já ima-
ginou fazer um filme anti-racista e 
ainda por cima citando Baudelaire, 
aquele terrível maldito que teve de 
sambar no inferno com seus buquês 
de flores satânicas? Escrevi o filme 
com 21 anos e realizei na faixa dos 
22/23. Pura adolescência. Psicografei 
meu inconsciente. Mostrei que vivo 
numa sociedade racista, classista. Mi-
nhas revoltas . . . meus sonhos . . . a 
convicção de que cinema é magia e, 
portanto, poesia. Com O Anjo Negro 
eu falo de cinema/realidade brasileira, 
Jean. Basta ver e ouvir. Pegando Os 
Caminhos de Oxumaré, do Paulo Gil 
Soares, e o meu filme, você se depara 
com a aula, a didática e a fantasia e a 
veia poética. Ambos são filmes antro-
pológicos, e que pela primeira vez 
vêem o negro dentro de um novo 
prisma no Danorama do cinema brasi-
leiro. O Calunga interpretado pelo 
Mário Gusmão está alem de minha 
imaginação, de minha infância, dos 
poços fundos, da alma. Na luta com o 
juiz de futebol, a ordem, o poder, o 
estabelecido, a força terrena, depa-
ram o Calunga, agente do mar e aos 
cemitérios, exu, cão, gente, sete tro-
vões montados em sete cores do ar-
co-íris, forças extraterrenas que sa-
codem o coreto em nossas cabeças. 
( . . . ) Calunga é a revolução, mas no 
sentido baudelairiano e de braços da-
dos com aquele adolescente, também 
francês, que teve audácia de passar 
sua temporada no inferno, e depois 
acenar para o mundo. Hoie cresci, e 
ainda não estou grande. Mas O Anjo 
Negro permanece pulsando forte em 
todo meu corpo e cuca.( — ) 

Pensando bem, não sei por que 
lhe escrevo. Mas sempre o li e gosto. 
Hoje estou também na jogada do ci-
nema, mas não sei se continuarei o 
processo. Cinema é uma barra pesada; 
digo produção. Mas ele é a linguagem 
que me convém. 

José Umberto Dias 
Salvador - BA 

Resposta de Bernardet 

Com exceção de Julia Pastrana e 
Zezéro que provavelmente não atingi-
rão os circuitos, todos os filmes cita-
dos no artigo em questão foram exi-
bidos comercialmente. Motivo pelo 
qual não citei Ò Anjo Negro, e ou-
tros filmes, por exemplo, Akpalô, 
também realizado na Bahia. 

Também não me referi a seu filme 
porque, apesar do imenso empenho e 
esforço que representa, não penso 

que ele altere sensivelmente o panora-
ma da produção brasileira em que, 
como você diz, "tudo é sistema 
Também você é sistema. Alguns as-
pectos do seu filme bastam para mos-
trar que você não saiu dele: 1} você 
não apresenta uma estrutura de po-
der, mas simboliza o poder num indi-
víduo; 2) é duvidoso que um juiz de 
futebol, em si, possa ser um bom 
símbolo do poder; 3) o juiz nunca 
exerce no campo o seu poder, pois, 
no filme, não participa de nenhum jo-
go; 4) entrando no campo, o juiz se 
retira após ter sido vítima de uma 
agressão bem pequena; o que revela 
esta cena, não é o poder do juiz, mas 
a sua fraqueza; 5) quanto ao persona-
gem antagônico ao juiz, o negro Ca-
lunga, ele tem realmente, mas de mo-
do muito latente, um sabor anarquis-
ta, que você quer ligar a Baudelaire e 
Rimbaud. Através dele se revela um 
antagonismo entre o povo, que ele re-
presenta, e a classe dominante (o juiz 
e sua família), entre os negros e os 
brancos. Mas você não objetiva este 
antagonismo. O povo se torna uma 
força obscura, misteriosa e demonía-
ca que apavora os brancos dominan-
tes, e o problema das contradições in-
ternas e de racismo se dissolve na 
"poesia". O seu povo é um ente de-
moníaco e poético que mascara (cuja 
função é mascarar, é mistificar) as 
reais relações povo-burguesia. O seu 
povo é a visão idealizada do que apa-
vora a classe dominante. Voce susten-
ta esta visão idealizada e participa de-
la (caso você não participasse, teria 
apresentado diferentemente a estru-
tura do poder) e ao mesmo tempo 
simpatiza com o povo assim simboli-
zado. Esta ambigüidade não é nada 
nova no cinema brasileiro; o pavor 
que a classe dominante tem do povo, 
a visão do povo como um ser temível 
e meio mágico, o povo visto pelo pró-
prio diretor do filme com simpatia e 
receio, são constantes da filmografia 
baiana, inclusive em Akpalô. 

Todos estes elementos (e muitos 
outros) associam seu filme ao sistema 
e à cultura dominante. Mesmo que 
você não o aceite, você está dentro 
do sistema, não menos que os "meda-
lhados internacionais". A sua revolta 
baudelairiana não fere fundamente o 
sistema O seu estilo, que rompe com 
a narração linear, que integra elemen-
tos de cultura popular, etc., não é 
menos burguês que o estilo de An-
dré, a Cara e a Coragem. Não basta 
eliminar as tradicionais relações de 
causa a efeito de uma seqüência para 
outra e deixar de ser burguês, pois é 
justamente este estilo fragmentado 
que a burguesia européia está expor-
tando. 

Jean-Claude Bernardet 

continuação da página 2 

total e absoluta do passado que, no 
fundo, é desprovida de conteúdo. O 
passado de Jorge Amado é glorioso, e 
não vamos negá-lo. É um passado 
rico, criativo, construtivo e muito 
presente. Quanto ao escritor de hoje, 
compará-lo, como fez o sr. Paulo Ma-
tias, a José Mauro de Vasconcelos, o 
famigerado autor de Rosinha, Minha 
Canoa e mil e uma outras estórias 
(que não acho correto qualificar de 
produção literária), é algo mais que 
estupidez. Ê uma incompreensão to-
tal do significado do que seja literatu-
ra. O artista é uma espécie de recep-
tor-transmissor da sociedade, é quem 
consegue sentir o movimento ou o 
momento que ela vive, as transforma-
ções que sofre, enfim o pulsar diário 
de um povo, sua cultura, sua persona-
lidade social, e transportá-la para o 
papel (ou tela, música, etc.), recrian-
do-a, acentuando o que mais colorido 
sente o artista, dando-lhe um conteú-
do próprio, mostrando facetas novas, 
formando uma atmosfera nova, mas 
real. Jorge Amado, nas suas obras 
mais recentes, mais livre, mais solto, 
mais maduro, mais escritor, consegue 
isto. E, queiramos ou não, muito 
bem. Tenaa dos^ Milagres por exem-
plo, é um dos "nossos melhores ro-
mances, aonde se sente fluir quase na-
tural da vida de uma parcela do povo. 
Embora com deficiências, políticas 
ou não, a verdade é que será esta par-
te da obra de Jorge Amado que se 

imortalizará, ficará para sempre, não 
como romances de costumes, livro 
histórico ou didático, mas como lite-
ratura, da mais pura. Talvez, e aí sim, 
poderia concordar com o sr. Paulo 
Matias, este seja o objetivo do velho e 
desiludido guerreiro: a imortalidade 
literária, e não compensações mone-
tárias. 

Quanto à honestidade intelectual, 
contestada também pelo já citado ci-
dadão paulista, entramos, na verdade, 
em um caminho extremamente espi-
nhoso. A questão seria: É justo o que 
faz o sr. Jorge Amado hoje? É justo 
fugir da briga? Sinceramente, acho 
que não. Ao intelectual cabe não en-
cabrestar sua arte à política, mas 
uni-las, não obrigatoriamente, mas 
naturalmente. Calar é consentir. Pes-
soas de peso, da responsabilidade e 
do prestigio de Jorge Amado, muito 
podem contribuir para a crítica da 
nossa realidade e para a construção 
de algo mais sadio. Tenda dos Mila-
gres e bonito, de fato. A pobreza tor-
na-se mais bela, atraente. Seus lados 
trágicos são quase líricos. Um mundo 
místico e irreal envolve o livro. Tal-
vez, sr. Jorge, nossa imortalidade es-
teja mais no nosso irmão, no nosso 
povo do que nas aventuras de Pedro 
Arcanjo. 

Anselmo A. de Araújo 
Belo Horizonte, MG 4 

EMPREGOS 

QUAL A SUA PROFISSÃO? Se-
lecionamos profissionais e execu-
tivos p/maiores firmas do pais — 
Ligar para 252-6244. Erasmo Bra-
ga. 227/315. 
T R A D U T O R E S DE ESPA-
NHOL/PORTUGUÊS - preferên-
cia universitários de engenharia — 
Procurar Sr. Lauro, á Rua Araújo 
Pôrto Alegre, 70-S/618. 

CURSOS 

MATEMÁTICA - FÍSICA -
QUÍMICA - Aulas individuais. Li-
gar para 237-5514. 

INGLÊS - O Curso Oregon de In-
glês, está oferecendo bolsas de es-
tudo para principiantes e cursos 
especiais de conversação para alu-
nos de nível elementar, interme-
diário e adiantado. Inf. na Prado 
Júnior, 48, s/1206 ou pelo telefo-
ne 256-8387. 

T EAT ROS 

AS TRÊS IRMÃS - Drama de 
Tchecov. Direção de José Celso 
M. Correa. Com Maria Fernanda, 
Kate Hansen, José Celso, Analu, 
Nélson Xavier. No teatro Gláucio 
Gil, Praça Cardeal Arcoverde, tel.: 
237-7003, diariamente às 21 hs. 

T URI SMO 

OURO PRETO - POUSADA OU-
RO PRETO - ideal para o seu re-
pouso, e também para conhecer 
uma das cidades históricas e en-
cantadoras do Brasil. Reservas 
tel.: 232-0676. 

Viajar é o melhor programa para 
as férias. Conheça o México e as 
Bahamas através dos IRMÃOS 
CUPELLO, que estão oferecendo 
financiamentos sem entrada. Inf. 
e reservas, fone: 256-2292 ou 
257-0260. 

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.  

Nome: 

Endereço: 

Cidade: 

Por favor mandem-me 
o(s) livro(s) assinalados no anúncio 

ZC 

P cheque visado 
•  vale postal* 

no valor de Cr $ 

Estado: 

vale postal pode ser adquirido em qi/alquer 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 

H I ST ÓRI A DE CRONÓPIOS E FA-
MAS,  Julio Cortázar, Civilização Bra-
sileira, Cr$ 16,00 — caricatura de 
uma realidade irracional. 
NI XON x MCGOV ERN: AS DU AS 
AMÉRICAS,  Paulo Francis, Livraria 
Francisco Alves Editora, Cr$25,00 -
crítica ao establishment e ás eleições 
americanas. 
HI ST ÓRI A E DESENVOLVI MEN-
TO,  Caio Prado Junior, Brasiliense, 
Cr$ 12,00 — o Brasil e o mercado 
externo, as relações com o capitalis-
mo monopolista. 
DA SUBST I T UI ÇÃO DE IMPORT A-
ÇÕES AO CAPI T ALI SMO FINAN-
CEIRO,  Maria da Conceição Tavares, 
Zahar, Cr$ 20,00 — ensaios sobre a 
economia brasileira. 
UM CÃO U I V ANDO PARA A LUA,  
Antônio Torres, Gernasa, Cr$ 12,00 
— a vida de um intelectual brasileiro e 
as pressões sociais. 
OPÇÓES DE ESQUERDA,  vários au-
tores, Paz e Terra, Cr$ 25,00 — con-
seqüência da revolta de maio de 68 
na França, a invasão da Tchecoslová-
quia e o Vietnã na esquerda. 
BOM DI A PARA OS DEFUNT OS,  
Manuel Scorza, Civilização Brasileira, 
Cr$ 25,00 — a luta dos camponeses 
peruanos contra os latifundiários e as 
empresas norte-americanas. 
1942: A GU ERRA DO CONT INEN-
TE,  Hélio Silva, Civilização Brasileira, 
CrS 45,00. 

I N T RO D U ÇÃO À ANT ROPOLO-
GIA,  Ashley Montagu, Cultrix, Cr$ 
10,00 — análise dos fenômenos cultu-
rais abrangendo linguagem, arte, ciên-
cia, mitologia, religião, lei, família e a 
estrutura social. 
PAT OLOGI A SOCIAL,  Felipe A.  de 
Miranda Rosa, Zahar, Cr$ 20,00 -
um estudo sobre a desorganização so-
cial brasileira. 
ANÁLI SE DO MODELO BRASI LEI -
RO,  Celso Furtado, Civilização Brasi-
leira, Cr$ 18,00. 
F RENT ES DE EXPANSÃO E ES-
T RU T U RA AGRÁRI A,  Otávio Gui-
lherme Velho, Zahar, Cr$ 15,00 - a 
penetração da Transamazônica. 
O N E G R O N O M U N D O DOS 
BRANCOS,  Florestan Fernandes, Di-
fusão Européia do Livro, Cr$ 22,00 
— a democracia racial brasileira: um 
mito cômodo para os brancos e cruel 
para os negros. 
TEORIA DO BRASIL,  Darcy Ribei-
ro, Paz e Terra, Cf $ 15,00 — história, 
problemas e perspectivas do Brasil. 
OS T RUST ES PET ROLÍ F EROS E 
OS PAÍSES SUBDESENVOLVI DOS,  
Michel Tanzer, Civilização Brasileira, 
Cr$ 30,00. 
O EST RU T U RALI SMO E A MISÉ-
RIA DA RAZÃO,  Carlos Nelson Cou-
tinho. Paz e Terra, Cr$ 20,00 - críti-
ca ao estruturalismo e às concepções 
de Lévi-Strauss, Michel Foucault, Ro-
land Barthes e Althusser. 

DIAS DE CLICHY,  Henry Miller, 
Companhia Editora Americana, Cr$ 
15,00. 
APENAS U MA MU LH ER,  D. H. 
Lawrence, Record, Cr$ 13,00. 
DEMÓNI OS DA LOUCURA,  Aldous 
Huxley, Companhia Editora America-
na, Cr$ 28,00. 
OSWALD DE AN DRADE,  POESIAS 
REUNIDAS,  volume 7 da coleção 
Obras Completas, Civilização Brasilei-
ra, Cr$ 11,00. 
SART RE,  V I DA E OBRA,  Luis Car 
los Maciel, José Álvaro Editora, Cr$ 
10,00. 
OS DI REI T OS DO SEXO E DO MA-
TRIMÓNIO,  vários autores. Vozes, 
Cr$ 25,00 -mudança dos conceitos 
de sexo e matrimônio no catolicismo, 
superando o amor-procriação. 
A IGREJA E O ABORT O,  Vozes, 
Cr$4,00 — coletânea organizada pela 
CNBB de declarações de Conferências 
Episcopais de diversos países sobre o 
aborto. 
A CONSCI ÊNCI A CONSERVADO-
RA NO BRASIL,  Paulo Mercadante, 
Civilização Brasileira, Cr$ 25,00 -
análise do comportamento político 
dos conservadores, marcado historica-
mente pela conciliação. 
ENT ERREM MEU CORAÇÃO NA 
CURVA DO RIO,  Dee Brown, Me-
lhoramentos, Cr$ 26,00 — massacre 
dos índios americanos durante a con-
quista do oeste. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A vida precária 
dos professores 

30 mil professores 
que o Estado trataria 
com "displicência" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( . . . ) Aqui vão algumas reivindi-
cações dos professores secundários 
contratados para ministrar aulas exce-
dentes em estabelecimentos oficiais. 
Esses professores, em número de 
aproximadamente 30 mil em todo o 
Estado de São Paulo, são, em sua 
maioria, licenciados, alguns inclusive 
com mais de uma licenciatura, e são 
tratados, pelo Estado, com a maior 
displicência, com a maior das injusti-
ças. O próprio título institucionaliza-
do com que são identificados, "título 
precário', retrata a sua dura situação. 

Os professores contratados, além 
de não gozarem das garantias traba-
lhistas (não têm FGTS, não têm 13.° 
salário nem INPS) são, pela nova sis-
temática de pagamentos imaginada 
pela dupla cerebral Antonio Rocca 
(secretário da Fazenda) e Esther Fi-
gueiredo (secretária da Educação), 
castigados com um atraso de quase 
dois meses de vencimentos. Agora, 
por exemplo, no final do ano, todos 
os funcionários receberam com ante-
cipação seus vencimentos de dezem-
bro, os funcionários de empresas par-

oquiares , além de seus vencimentos, 
Vp^beram seu 13.° salário. E os pro-

fessores contratados? Nessa altura 
não haviam recebido nem o corres-
pondente à segunda quinzena de no-
vembro; pois o que receberam no dia 
10 de dezembro correspondia ao mês 
16 de outubro-15 de novembro. 
( . . . ) 

Mas a situação salarial não é o 
único problema que aflige a classe. O 
sistema de distribuição de aulas, no 
início do ano, constitui outro grande 
drama. ( . . . ) A remoção dos profes-
sores terá início na segunda quinzena 
de janeiro, depois das inscrições para 
as aulas excedentes. Ora, se a remo-
ção se tivesse realizado antes, grande 
número de professores, que são licen-
ciados, não precisaria ter-se inscrito, 
pois teria assegurada a sua permanên* 
cia no estabelecimento e assim ter-se-
ia evitado o enorme atropelo que se 
verificou nesta primeira quinzena de 
janeiro: mobilização inútil de grande 

número de funcionários para receber 
a inscrição, para a classificação, etc. 

( . . . ) Neste momento, em que o 
governo pretende proceder à reforma 
do ensino, mediante a aplicação da 
Lei 5.692, como é possível acreditar 
em sua seriedade quando descuida de 
aspecto tão importante? Como pode 
ele contar com a colaboração maciça, 
integral de seus professores, que não xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

dem dedicar-se plenamente às suas 

jões específicas pois são obriga-
dos a compensar, com outras ativida-
des, sua má remuneração? Como po-
de o professor preparar bem as aulas, 
se está continuamente assediado por 
credores, se deve estar correndo atrás 
de cartórios para evitar que seus títu-
los sejam protestados, se é obrigado a 
procurar oancos, financeiras ou ami-
gos para obter empréstimos a fim de 
cobrir suas dívidas r Onde encontrará 
o professor aquela serenidade indis-
pensável, durante sua aula, para trans-
mitir com eficiência o que sabe? Que 
tempo sobrará ao professor para estu-
dar, para se atualizar quanto às novas 
técnicas de ensino? 

( . . . ) Nos últimos anos o gover-
no tem-se preocupado com o alto 
índice de reprovação nos estabeleci-
mentos oficiais. Houve casos de até 
mais de 50% de reprovação. Trata-se 
realmente de uma situação calamito-
sa. E é bem provável que aos profes-
sores coubesse grande parte da res-
ponsabilidade, de culpabilidade, nessa 
alta porcentagem de reprovação. Será 
que as autoridades procuraram rela-
cionar esse fato com o péssimo trata-
mento que os mestres recebem de-
las? 

Se os professores começam agora 
a gritar pelos seus direitos é precisa-
mente porque estão altamente cons-
cientes de suas responsabilidades e 
querem cumprir plenamente suas 
obrigações. ( . . . ) Não é possível, 
não se pode admitir mais 4 situação 
precária para profissionais que pas-
sam quatro, oito ou até 12 anos fre-
qüentando faculdades. 

dos 
Professores Secundários Contrata-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 
Sob a responsabilidade do 
prof. Ricardo F. Reis 
São Paulo 

A obrigação de 
informar bem 
Manchete de jornal: 

"Patas de Perón pisam 
novamente a Argent ina" 

A propósito da carta publicada no 
n.° 12 de OPINIÃO, em que o leitor 
Oleeário Luz critica a "desinforma-
ção veiculada pela quase totalidade 
da imprensa brasileira a respeito da 
situação do Chile, eu gostaria de ajun-
tar alguns exemplos do pouco caso 
com que nossos jornais tratam sua 
obrigação de informar bem e impar-
cialmente. 

Um caso bastante representativo 
desse pouco caso pelo jornalismo sé-
rio é o dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Folha da Tarde, de São 
Paulo (que, por sinal, sai de manhã), 
jornal popularesco e sensacionalista, 
espécie de Luta Democrática com ve-
leidades políticas (aliás, a Folha da 
Tarde pertence ao grupo Folhas, que 
edita também o jornal Notícias Popu-
lares, especializado em homicídios, 
cadáveres violados e fotos de vedetes 
do teatro rebolado), e que, a respeito 
da greve dos proprietários de trans-
portadoras e comerciantes chilenos, 
publicava diariamente manchetes alu-
sivas às "brutalidades selvagens" co-
metidas pela polícia (não "chilena", 
mas "de Allende**) contra as manifes-
tações dos "trabalhadores", preocu-
pação inclusive estranhável num jor-
nal que jamais disse uma palavra a 
respeito das restrições impostas a to-
da e qualquer manifestação trabalhis-
ta reivindicatória entre nós. Exemplo 
ainda mais significativo é o da man-
chete de primeira página da Folha no 
dia da cnegada de Perón a Buenos 
Aires: "Patas de Perón pisam nova-
mente a Argentina**, além dè tudo de 

um nível baixíssimo. Mas Perón não 
foi o primeiro argentino a merecer as 
iras da Folha da Tarde que, um 
pouco antes, se havia voltado encarni-
çadamente contra um jornalista de 
Buenos Aires que, escrevendo a res-
peito de uma visita que fizera a São 
Paulo, dedicou parte do artigo à des-
crição das prostitutas, mendigos e 
menores abandonados que vira nas 
ruas, cometendo assim o crime de 
não se limitar à observação extasiada 
dos viadutos, estádios de futebol e 
das obras do metrô. As críticas da 
Folha obedeceram ao nível habitual, 
chegando um articulista a sugerir que 
talvez, entre as prostitutas vistas aqui 
pelo repórter argentino, este tivesse 
reconhecido sua própria mãe . . . 

Escolhi a Folha da Tarde por ser 
um exemplo mais flagrante e grossei-
ro de desrespeito ao que deveria ser o 
verdadeiro ofício de um jornal; mas o 
mesmo poderia ser dito a respeito de 
outros periódicos mais "sofisticados** 
e "sérios**, dos quais o representante 
máximo é o tradicionalíssimo Estado 
de São Paulo, que chegou a dizer, em 
editorial sobre o Sínodo Mundial dos 
Bispos, realizado em Roma em 1971, 
que o documento-síntese das conclu-
sões das reuniões, elaborado pelos 
bispos, continha "as mesmas posições 
facciosas de esquerda que orientam 
os estudos da ONU sobre o Terceiro 
Mundo**, que é o mesmo que dizei 
que a ONU, a Igreja Católica e o mo-
vimento comunista internacional es-
tão empenhados numa monstruosa 
conspiração contra a Verdade ( . . . ) 

Paulo Ricardo Martin 
São Paulo - SP 

História 
operária 
Ivo recomenda que o 

ministro Delfim Netto 
leia um livro 

No artigo. Os Trabalhadores Cala-
dos de Francisco C. Weffort, há uma 
declaração do sr. Delfim Netto ao Fi-
nancial Times no seguinte teor: 
"Nunca tivemos sindicatos fortes no 
passado** ( . . . ) Para refrescar a me-
mória ( . . . ) não seria supérfluo re-
lembrar que datam do final do século 
XVIII o surgimento das primeiras as-
sociações, da imprensa proletária e 
das lutas reivindicativas no Brasil. Os 
jornais A Voz do Povo (1890), O Pri-
meiro de Maio (1891), O Grito do 
Povo (1898) de orientação anarco-
sindicalista conduziram o proletaria-
do em formação nos seus movimen-
tos reivindicatórios. 

A reação do patronato eclodiu em 
1904, com a Lei Adolfo Gordo que 
impedia a formação e o crescimento 
das organizações sindicais. Entretan-
to, a 15 de abril de 1906, o jornal 
libertário A Terra Livre noticiava a 
realização do Primeiro Congresso 
Operário Brasileiro, que teve a parti-
cipação de 107 delegados, cinco Fe-
derações locais, 52 sindicatos, duas 
Federações estaduais, perfazendo o 
total de 90 mil filiados. 

De 1912 a 1918 o fortalecimento 
das organizações operárias começou a 
inquietar as classes dominantes. "Os 
sindicatos fortes inexistentes**, segun-
do o abalizado ministro, contavam só 
no Rio com 30 sindicatos agrupando 
150 mil operários, dois jornais diários 
A Voz do Povo (Rio), A Plebe (S. 
Paulo), além de dezenas de semaná-
rios. ^ 

Duas grandes greves com caráter 
nitidamente revolucionário eclodem 
em São Paulo e Rio, entre 1917 e 
1918. Na capital paulista totalmente 
paralisada, "os sindicatos fortes ine-
xistentes**, através de seu comitê de 
greve obrigam o governador do Esta-
do a capitular e a entrar em negocia-
ções, aceitando as reivindicações dos 
grevistas. ( . . . ) 

Washington Luiz vociferou "que a 
questão social era um caso de polí-
cia**. No governo de Artur Bernardes, 
o chefe de polícia Germiniano Fran-
ca, valendo-se do estado de sítio, ati-
ra-se de cheio sobre o movimento sin-
dical prendendo, expulsando e depor-
tando. Clevelandia e Oiapock ficaram 
famosas como campo de extermínio. 

A Federação Operária Brasileira, 
de orientação libertária, e os sindica-
tos de orientação reformista conti-
nuaram a Juta com altos e baixos em 
sua trajetória, porém a criação do Mi-
nistério do Trabalho, as leis trabalhis-
tas trazidas da Itália pelo "major Car-
los Reis, enviado expresso de Aruelia-
no Leal, foram armas decisivas que 
Getúlio aproveitou para garrotear o 
movimento sindical 

Metido dentro da camisa de força 
fascista, o sindicalismo brasileiro ja-
mais conseguiu se libertar, tornando-
se mero apêndice do Ministério do 
Trabalho e autênticas repartições bu-
rocráticas, mortas e empoeiradas, 
pois tudo de genuíno que havia no 
passado morreu com a legislação tota-
litária. 

Carradas de razões tem o autor do 
artigo quando afirma, em relação às 
estruturas sindicais vigentes, o seguin-
te: "mantida durante tanto tempo, 
apesar das muitas críticas que lhe fo-
ram dirigidas. E o pior é que, a rigor, 
não se pode mencionar nenhum parti-
do ou tendência política no pais que 
não tenha contribuído de alguma for-
ma para preservá-la. A começar pela 
esquerda do período populista . . .** 

Ao sr. Delfim NettO recomenda-
ríamos a leitura de um livro muito 
atual sobre o momentoso assunto: 
Socialismo e Sindicalismo no Brasil, 
de Edgar Rodrigues, a fim de não se 
perder por muito falar. 

Ivo Pires 
Rio de Janeiro - GB 

OPINIÃO sô publica cartas assina-
das e que tragam o endereço ou tele-
fone do remetente.  Por motivos de 
espaço podem ser' suprimidos os tre-
chos que a redação considere de inte-
resse restrito.  

Tática fracassada 
Leonard Barden 

Uma estratégia moderna muito 
em moda é deixar que o adverssário 
ocupe o centro com peões, para de-
pois solapá-lo com um contra-ataque 
cujo objetivo é alojar cavalos e bispos 
em casas fortes. Esta estratégia, apli-
cada à Defesa índia do Rei, foi a fa-
vorita dos jogadores soviéticos nos 
seus êxitos internacionais após a Se-
gunda Guerra Mundial, e ultimamen-
te tem estado em voga nas Defesas 
Alekhine e Grunfeld. 

A técnica de solapar depende, pa-
ra ser bem sucedida, do dinamismo 
das peças atacantes e de fraquezas na 
frente de peões do jogador que ocupa 
o centro. Mas o sistema é totalmente 
inútil contra uma formação de peões 
sólida e móvel, apoiada por peças me-
nores bem desenvolvidas. Um centro 
assim torna-se uma forte arma de ata-
que que pode repelir e pôr em deban-
dada as forças mal coordenadas do 
adversário. 

Na partida entre Wolfgang 
Vhlmann, da Alemanha Oriental, e 
Vassily Smyslov, da União Soviética, 
em Hastings, o ex-campeão mundial, 
jogando com as pretas, avançou pre-
maturamente seus peões do rei e da 
dama nos lances quinto e décimo, e 
trocou-os pelos dois peões do bispo 
de Uhlmann. Depois Smyslov tentou 
impedir o avanço do centro de peões 
do adversário com o bloqueio con-
vencional de cavalos em 4D e 5BD e 
um bispo nas casas brancas, mas falta-
va às negras uma base sólida de peões. 
Uhlmann usou o seu centro de peões 
como escudo, atrás do qual concen-
trou a dama e as torres para um ata-
que decisivo de mate nas colunas BR 
eTR. 

Parece que Smyslov, que esteve 
em má forma em Hastings, simples-
mente subestimou a força do centro 
de peões. Jogando com as negras na 
Defesa Grunfeld, Smyslov provou 
muitas vezes a eficácia de sua estraté-
gia de demolir o centro branco à dis-
tância. Seu fracasso na partida desta 
semana mostra que ceder o centro 
pode ser bom em determinadas aber-
turas, mas não é nenhuma panaceia. 

Wolfgang Uhlmann (RDA) - Vas-
sily Smyslov (URSS) 

Abertura Inglesa 
1 P4BD P4R, 2 C3BDC3BD, 3 

C3B C3B, 4 P3CR B5C, 5 B2C O-O, 
6 0 -0 P5R. Já é um avanço prematu-
ro. As estratégias 6 . . . TIR, 7C5D 
B1B, e 6 . . . BxC, 7 PCxB TIR são 
melhores. 

7 C5CR BxC, 8 PCxB TIR, 9 
P3B! Uma espécie de Gambito do Rei 
deferido sem sacrifício de peão - as 
brancas trocam um peão central è 
abrem a coluna BR*. 

9 . . . PxP, 10 CxP (3B) P4D. As 
negras têm de continuar sua estraté-
gia de procurar boas casas para seus 
cavalos e seu bispo. Se 10 . . . P3D, 
11 P3D e 12 P4R dão às brancas uma 
posição sólida. 

II PxP CxP, 12 P4R! Uhlmann 
movimenta seu centro bruscamente, 
com a armadilha 12 . . . TxP? 13 
C5C T2R, 14 D5T C3B, 15 TxC. 

12 . . .C3C, 13 P4D B5C, 14 
P3TR B4T, 15 P5R C4D, 16 B2D 
D2D, 17 P4C B3C, 18 C5C C4T. Su-
perficialmente, a estratégia de 
Smyslov parece estar dando certo, en-
quanto ele se prepara para plantar seu 
outro" cavalo numa casa branca avan-
çada. Se, em vez disjo, 18 .... P3TR, 
19 C4R P3C, 20 D3B mantendo a 
pressão. 

19 P4TR! P3TR, 20 P5T PxC, 21 
PxB PxP, 22 D3B P3B, 23 BxP 
C5BD, 24 D3T. As negras puseram 
ambos os cavalos nas casas ideais para 
bloquear, mas enquanto isso o seu rei 
ficou exposto a um ataque pelas colu-
nas BR e TR. 

24 . . . D3R, 25 T2B T1BR, 26 
B3B CxPB, 27 TD1BR. Ameaçando 
ganhar com T2T, D7T+ e B5D+ 
desc., forçando assim a réplica seguin-
te. 

2 1 . . . TxB, 28 DxT C4C, 29 R2C 
CxPD, 30 D8B+! Abandonam. Pois se 
30 . . . TxD, 31 TxT+ R2T, 32 T1T 
mate - o desempenho de Uhlmann é 
convincente e instrutivo. 

Problema N. °  13 
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As brancas dão mate em três lan-

ces, contra qualquer defesa (por C.H. 
Morano). 

Solução do N. °  12 

1 C3BD (espera). Se 1 . . . RxT 2 
D4R, ou se TxT 2 D2R, ou se T7D 2 
DxT, ou se T6D 2 T4R, ou se C se 
mexe 2 C5D, ou se T7B 2 D4R, ou se 
T8CR 2 C5B, ou se T4B+ 2 CxT, ou 
se T6B 2 CxT(1D) 
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Emerson, a grande vitoria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A incrível corrida de 
Buenos Aire&.  Fitt ipaldi 

está correndo para ser um 
dos cinco grandes pilotos da 
história? Reginaldo Leme.  xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

TzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
odos os carros apresentavam 
problemas. Os pilotos se preocu-

pavam com a troca das relações de 
marchas, pneus, regulagens da suspen-
são. Os carros estavam totalmente de-
sacertados, e os chefes de equipes en-
frentavam todos esses problemas. En-
quanto isso, a cidade de Buenos Aires 
vivia um clima de euforia criado pela 
presença do famoso circo que seria 
armado no domingo. Era o começo 
de mais uma temporada, a vigésima 
quarta, desde que o campeonato 
mundial foi oficializado, em 1950. 

O Grande Prêmio da Argentina foi 
exatamente igual a todos os outros de 
cada ano, só com uma característica 
especial: o atual desenvolvimento dos 
motores é tão grande que a igualdade 
dos concorrentes vem sendo aumen-
tada a cada ano. Em conseqüência 
disso, o recorde foi quebradç com fa-
cilidade, embora todos considerassem 
quase impossível um carro fazer a 
volta do circuito em menos de 1 mi-
nuto e 12 segundos. 

Até o final das provas de classifi-
cação, o suíço Clay Regazzoni che-
gou aos riO 54/100, tornando-se a 
sensação dos treinos, mesmo entre os 
pilotos. Stewart o chamou de "kami-
kazi" Regazzoni: "só um kamikazi 
poderia fazer esse tempo louco". 
Mas, no dia da corrida, repetiu-se a 
história dos últimos cinco anos - a 
BRM não agüentou o ritmo. 

A corrida não apresentou as mes-
mas surpresas da classificação. Regaz-
zoni largou na frente, Emerson foi o 
terceiro a entrar na curva número 1 e 
François Cévert, um piloto que vem 
subindo muito de produção e já é 
apontado por Stewart como um futu-
ro campeão, teve uma excelente lar-
gada, saindo do vácuo de Emerson 
para assumir a segunda colocação na 
tomada dessa primeira curva, que de-
fine as posições de todos os competi-
dores na volta inicial. Dessa vez, 
Stewart largou muito mal, mas logo 
nas primeiras voltas iniciou uma recu-
peração que o levou a ocupar o se-
gundo posto, embora por pouco tem-
po. 

A corrida inicial do campeonato 
foi dominada por três grandes equi-
pes. Uma delas - a BRM - saiu da 
briga nas últimas voltas, substituída 
por uma mais forte - a McLaren - e 
a partir da metade da corrida apare-
ceu uma outra, que conseguiu colocar 
um de seus carros entre os seis pri-

meiros classificados. Até que ponto 
isso pode significar uma predetermi-
nação do que será o Campeonato 
Mundial de Pilotos de 73? 

4 'Sempre existiram as equipes 
mais fortes, as do bloco intermediá-
rio, e as que disputam o campeonato 
sem maiores pretensões. Mas isso não 
quer dizer que uma dessas equipes 
que terminou essa corrida bem classi-
ficada sairá campeã, pois há mais 14 
corridas e muita coisa pode acontecer zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Emerson Fittipaldi, campeão do 
mundo pela Lotus, a equipe que ga-
nhou cinco títulos nos últimos dez 
anos)." 

"Nós não tivemos sorte na primei-
ra prova, porque um carro novo sem-
pre apresenta problemas, mas eu pro-
meto aos meus pilotos que os bons 
resultados começarão a aparecer logo 
(John Surtees, ex-campeão mundial e 
atualmente um dos melhores e mais 
novos construtores de carros, em cuja 
equipe correm Jose Carlos Pace e Mi-
ke Hailwood)." 

Lotus, Tyrrell, McLaren,. BRM e 
Ferrari começaram o campeonato 
quase da mesma forma que no ano 
passado. Só uma exceção: a BRM, 
que curiosamente dominou as provas 
de classificação, contrariando a teoria 
de que os motores de 12 cilindros 
não andam bem em circuitos de baixa 
velocidade e a altas temperaturas. No 
ano passado, em Buenos Aires, a dis-

puta começou com três dessas equi-
pes, quando Stewart (Tyrrell) venceu, 
Hulme (McLaren) ficou em segundo e 
Emerson (Lotus) só não venceu por-
que seu carro quebrou. Ao final do 
campeonato, Emerson era o cam-
peão, Stewart vice, e Hulme, o ter-
ceiro colocado. 

O campeonato de 73 pode apre-
sentar alguma mudança no cenário 
automobilístico mundial, em conse-
qüência das modificações impostas 
aos carros, de acordo com a nova re-
gulamentação da Fórmula-1, mas a 
impressão deixada j>ela primeira pro-
va dificilmente será desfeita, e já não 
existe mais de um favorito ao título. 
Depois do GP da Argentina, o único 
favorito é Emerson Fittipaldi, que, 
segundo os argentinos, "usa mais a 
cabeça do que os braços". Durante o 
campeonato, podem aparecer outros 
grandes adversários, mas desde o mo-
mento em que ele ultrapassou Ste-
wart e, em apenas três voltas, encos-
tou em François Cévert, para assumir 
a liderança quando quis, Emerson 
passou a ser o adversario comum a 
todos os outros pilotos e, diante do 
público, adquiriu a imagem de um pi-
loto invencível, do qual só as possí-
veis quebras do carro poderão tirar o 
título de bicampeão, e nada poderá 
evitar que se torne um dos cinco me-
lhores pilotos da história do automo-
bilismo. 

Jackie, o ex-campeão 
Jackie Stewart,  o ex-campeão de 
t iro,  o ex-campeão da Fórmula-1,  

um homem com medo da decadência.  

As lições que o velho guarda flo-
restal aprendera nos bosques 

próximos a Glasgow por pouco não 
fizeram do menino vesgo, feio e fran-
zino, um grande atirador. Perdido nos 
sonhos da infância, o pequeno Jackie 
Stewart sonhava apenas em atirar tão 
bem quanto o avo. A emoção de se-
gurar a arma e acertar no primeiro 
pato selvagem tomou logo conta da 
criança agitada e inquieta que seguia 
o velho naqueles fins de semana dedi-
cados somente à caça. Mas o tiro ain-
da não era para ele o jogo perigoso 
entre a vontade de vencer, a vida e a 
morte. 

Passados alguns anos, o chibe de 
Glasgow se orgulhava do seu novo ati-
rador. O jovem Jackie não sentia pas-
sar o tempo que dedicava à sua enor-
me vontade de ser campeão. Chegou 
a ser campeão de tiro da Escócia. E, 
mais tarde, quando ele se tornou o 
melhor atirador de toda a Grã-Breta-
nha não houve festa em casa. Nem 
quando foi convocado para as Olim-
píadas de Roma, em 1960. Mas agora 
o sucesso era bem mais do que um 
simples motivo de orgulho. Ele estava 
realizado. 

A desilusão de não ter conseguido 
nada nas Olimpíadas levou-o a aban-
donar tudo. E não foi só o acaso mas 
o talento e a inteligência que o trans-
formaram, de um dia para o outro, 
num püoto de corridas. Essa mudan-
ça do ambicioso atirador que fracas-
sou em Roma para o humilde e inex-
periente corredor é um dos momen-
tos mais fascinantes da vida desse ho-
7*em que hoje, apesar de não ser mais 
o campeão, ainda é considerado o 
maior piloto do mundo. 

Seu pai era dono de uma oficina 
que consertava motores, em Dumber-
land, perto de Glasgow. Depois da 
Guerra,xutsrponmigedcaZVMLJCB 6 automobilismo havia toma-
do conta da Inglaterra. As antigas ba-
ses aéreas, como Brands Hatch, ti-
nham-se transformado em pistas da 
noite para o dia. E as corrioas passa-
ram a ser o principal divertimento do 
domingo. 

Seu irmão mais velho já corria ha-
via bastante tempo. Na oficina, pai e 
irmão viviam perdidos no emaranha-
do de peças e motores, preparando os 
carros para as provas de fim de sema-
na. Os dois tinham perdido uma se-
mana na preparação de um Marco, 
que seria pilotado por um amigo, 
também corredor. 

O Jackie Stewart mordaz e irô-
nico nasceu no dia em que esse velho 
amigo adoeceu, cansado de tantas 
derrotas, e não pôde mais correr. No 

domingo seguinte, um novo nome 
aparecia na relação dos inscritos, um 
nome que só a imaginação de Stewart 
pordia criar: A. Nother. O terceiro lu-
gar, naquele domingo, foi suficiente. 
Nascia um campeão. 

O Marco, bem preparado, deu-lhe 
13 vitórias até o fim do ano. Rob 
Walter, do Team Surtees, ficou em-
polgado com seu estilo arrojado e 
convidou-o para. correr na Fórmula-3. 
Stewart venceu quase todas as corri-
das daquela temporada. Em fins de 
1964, ele dava um grande passo: in-
gressava na Fórmula-1 para ser, na 
BRM, o companheiro de equipe da-

3[uele que na época já era o seu maior 
dolo, Graham Hiü. Daí à conquista 

dos dois títulos mundias foi questão 
de tempo. Em poucos anos, o menino 
que gostava de atirar nos bosques da 
Escócia tornou-se o herói simpático, 
o feio-bonito das pistas de corrida, o 
Jean-Paul Belmondo, e ainda vesgo, 
que o automobilismo não tinha. 

Com o mesmo cuidado com que 
manejava uma arma, Stewart tornou-
se um dos pilotos mais perfeitos da 
história das corridas. Até hoje, o 
amor à máquina é a grande expressão 
de todas as suas vitórias. Junto ao 
carro ou sentado ao volante, ele trata 
as peças como se fizessem parte de 
seu corpo. 

Esse é o homem que mais valo-
rizou o automobilismo nos últimos 
anos, assumindo o lugar deixado por 
Jim Clark, e que agora, já cansado, 
enfrenta^ intranqiiilo, a * luta entre 
continuar correndo ou abandonar a 
carreira que lhe deu fama, dinheiro e 
felicidade. Agora ele já pensa na fa-
mília e na própria vida, que adora, 
com medo de perder tudo isso numa 
fração de segundo, num erro que ago-
ra pode cometer com mais facilidade 
do que há alguns anos. Jackie tem 
quase 34 anos. 

"Eu não posso dizer se vou encer-
rar a carreira no fim desta temporada. 
Se nem eu sei o que fazer, como pos-
so dizer aos outros**? Esse assunto é 
um dos poucos que o faz perder a 
calma e a simpatia que sempre o ca-
racterizaram. Talvez ele tenha medo 
de ter entrado numa fase decadente, 
a mais perigosa para a vida de um pi-
loto. Mas e difícil ele pensar isso an-
tes de conseguir o seu grande objetivo 
atual; superar o recorde de Jim Clark, 
que ganhou 25 grandes prêmios (pro-
vas válidas pelo campeonato mun-
dial). 

Talvez pòr isso ele tenha agido 
com malícia no GP da Argentina, im-
pedindo a ultrapassagem de Emerson. 

Ele chegou a um ponto em que não 
pode admitir o inicio de uma deca-
dência enquanto não vencer mais 
quatro corridas. Seu nome é defendi-
do por todos os pilotos, que vêem ne-
le o último dos líderes que aparece-
ram nestes 10 anos, que marcaram a 
melhor época do automobilismo mun-
dial. 

"O Stewart é imprevisível como 
piloto. Enquanto ele está numa pro-
va, a vitória sempre está mais do lado 
dele. Como homem, é uma das pes-
soas mais maravilhosas que já conheci 
(Emerson Fittipaldi)." 

"O Stewart, com essa história de 
úlcera, está com medo de correr e fi-
ca inventando gincanas só para estra-
gar a nossa corrida, que era muito 
boa no circuito antigo (um diretor do 
Automóvel Clube de Milão, organiza-
dor do Grande Prêmio da Italia de 
1972, em Monza)." 

Se para o público ou os dirigentes 
a diminuição da velocidade no autó-
dromo de Monza foi prejudicial, to-
dos os pilotos lhe agradecem as exi-
gências que sempre faz em cada corri-
da, as quais levam os organizadores a 
alcançar a perfeição em segurança. O 
próprio Denis Hulme, um piloto tão 
experiente quanto Jackie, não quis 

assumir a liderança exercida pelo es-
cocês. 

Com tudo o que é hoje, John 
Young Stewart (verdadeiro nome de 
Jackie) pode encerrar sua carreira a 
qualquer momento, e isso causaria 
preocupações a todos os pilotos de 
Fórmula-1. Mas com Helen, sua mu-
lher, ele já volta a falar dos acidentes 
que sofreu em sua carreira e a "temer 
passar novamente por coisas que já 
havia completamente esquecido. 

"O pior de todos foi na Bélgica, 
onde quebrei a clavícula, algumas 
costelas e desloquei o ombro. Mas o 
que mais me impressionou foi a gaso-
lina tomando conta de mim e a sensa-
ção de que tudo iria explodir. Não 
sentia dores, só pavor, e depois desse 
acidente minhas noites passaram a ser 
horríveis. Às vezes eu chegava a acor-
dar gritando de terror, ouvindo baru-
lho de carros destroçados. Sentia-me 
próximo da loucura. Foi a primeira 
vez que pensei em Jargar tudo, mas 
depois superei a crise. Mesmo quando 
tive outro acidente na Espanha, não 
voltei a sentir todas essas coisas horrí-
veis." 

(Reginaldo Leme) 
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A grande 
crise do 
Corintians 

O time gasta 500 mil por 
mês para ter em campo 11 
jogadores sendo vaiados.  

Bons tempos aqueles de 1954 

quando a "Fiel Torcida" domi-
nava as ruas de São Paulo para come-
morar um título. Hoje, 19 anos de-
pois, o Corintians passa por uma crise 
violenta, talvez a pior de toda a sua 
história. O time é ridicularizado pelos 
adversários, que já sentem até um es-
tranho tipo de frustração por nao ve-
rem o Corintians campeão. O "time 
do povo" está em crise e não há solu-
ção a curto prazo que possa resolvê-
la. 

O Corintians iniciou 1973, pela 
primeira vez em 62 anos, não prome-
tendo nada à torcida, ao contrário: 
pelas declarações dos principais diri-
gentes, dificilmente o clube alcançará 
uma posição de destaque nos cam-
peonatos que disputar. Sua dívida 
atinge a quantia de 10 milhões de 
cruzeiros, com juros de 200 mil ao 
mês. Somados aos 300 mil de despe-
sas com o departamento profissional, 
para seu presidente, o estranho Vi-
cente Mateus, o "Corintians está fali-
do e não há maneira de salvá-lo" O 
time gasta 500 mil cruzeiros por mês 
e coloca 11 jogadores em campo g^ra 
serem vaiados e odiados. 

Começou a ser o "clube do po% ~ 
em 1910, quando foi fundado. Seu 
primeiro presidente, Miguel Bataglia, 
era alfaiate. O segundo, Alexandre 
Magnani, u n motorista de praça. 
Seus jogadores, todos operários, for-
mavam um verdadeiro time de várzea. 
Tudo isso num período em que o fu-
tebol era praticado pela elite de pro-
prietários rurais e universitários. O 
Corintians rompeu essa estrutura e 
foi a primeira oportunidade que as 
camadas inferiores tiveram para parti-
cipar do futeboL Por isso, tornou-$e 
um dos maiores clubes do Brasil — 
uma religião - cheio de crises, mas 
sempre respeitado. Esse processo de-
senvolveu-se até o fim da década de 
50, quando surgiu uma nova classe 
dentro do futebol. Os cartolas desco-
briram que, por meio do esporte, po-
deriam ter uma projeção nacionaí 

O Corintians não foi exceção. Ma-
teus era presidente em 1959 e acabou 
sendo derrubado por Wadih Helou, 
seu grande amigo, num ato de traição 
jamais esquecido. Wadih Helou, sim-
ples advogado, tornou-se duas vez*' 
deputado estadual, criou fama de v" 
dadeiro ditador do futebol. O impé-
rio de Wadih Helou durou até 1971, 
quando Mateus uniu-se ao desconhe-
cido Miguel Martinez, financiando to-
da a campanha política contra o ex-
presidente. Martinez assumiu o cargo, 
Iiçando deslumbrado com seu nome 
nos jornais e com o dinheiro que cor-
ria a sua frente. Resultado: como a 
ambição pelo poder era maior, esque-
cendo a velha inimizade, Mateus e 
Wadih Helou juntaram-se agora con-
tra Martinez, que foi afastado, por 
corrupção do cargo mais disputado 
do futebol paulista, a presidência do 
Corintians. 

Por que Vicente Mateus, de novo 
o presidente, diz que está com o "po-
vo * e se diz corintiano desde o dia 
que veio ao mundo? Antes de ser co-
rintiano, Vicente Mateus é um milio-
nário. Com o dinheiro que possui, 
Mateus poderia adquirir (como bom 
corintiano) qualquer jogador do Bra-
sil, remontar o departamento médico 
e contratar mais preparadores físicos. 
Mas a troco de quê? E se Mateus 
(que não é apoiado por Wadih, desta 
vez) for traído, perdendo as elei-
ções? E seu dinheiro, que "conquis-
tou com suor, trabalhando em pedrei-
ra, conhecendo o cheiro de pedra de 
longe? " 

O torcedor não tomará parte nas 
eleições para a escolha do futuro pre-
sidente. O Corintians ainda encon-
tra-se nas fábricas, na rua, na favela. 
Conseqüentemente, em quase todo 
lugar onde o "time do povo" joga, o 
estádio se enche de gente animada e 
os gritos são quase os mesmos de 19 
anos atrás. Na primeira partida deste 
ano, contra o Flamengo, numa quar-
ta-feira chuvosa, o Corintians conse-
guiu uma das maiores rendas do fut#-
bol em 1973: 145 mil cruzeiros. 
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Uma mistura de meias- verdades O beco sem saída do 
sistema educacional 

"Jamais será pedido 
ao aluno que exponha 
sua opinião sobre um 
determinado assunto 

ou que demonstre 
todos os seus 

conhecimentos." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tornou-se quase um lugar-comum 
afirmar que a posição do homem no 
mundo, visto que não está apenas ne-
le, mas com ele, não se esgota em me-
ra passividade. O homem, pelo seu 
poder criador, é eminentemente in-
terferidor ( . . . ) . 

E o nosso sistema educacional -
enquanto visa classificações e vestibu-
lares - se encaminha para um beco 
sem saída, onde o aluno, sem ser cria-
dor nem interferidor, prepara-se mui-
to menos para pesquisar, criar, e mui-
to mais para enfrentar um frio com-
putador diante do qual a ciência já 
está pronta e as respostas já estratifi-
cadas ( . . . ) . 

Foi por isso, sem dúvida, que 
Paulo Freire * escreveu: "Uma das 
grandes, senão a maior tragédia do 
homem moderno está em que é hoje 
dominado pe*a força dos mitos e co-
mandado pela publicidade organiza-
da, ideológica ou não, e por isso vem 
renunciando cada vez, sem o saber, à 
sua capacidade de decidir. Vem sendo 
expulso da órbita das decisões". Mi-
tos da máquina, da lei do mínimo es-
forço, da sorte e da chance er, assim, 
as tarefas do seu tempo, da sua edu-
cação e da sua história não são capta-
das pelo homem simples ou desavisa-
do, mas a ele apresentadas por uma 
"elite" que as interpreta e lhas entre-
ga em forma de receita, de prescrição 
a ser seguida ( . . . )." 

Talvez seja exagero de nossa par-
te. É o que está acontecendo em 
grandes áreas do nosso ensino, cujos 
grandes sintomas, entre outros, são os 
vestibulares, onde o método da múlti-
pla escolha nada tem de escolha, se-
não muito de receita pronta, de inde-
cisões, de falta de criatividade e de 
objetivação do saber. Daí o motivo 
de aplaudirmos efusivamente as de-
clarações do orofessor Lauro de Oli-
veira LimazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (O Estado de São Paulo, 
11/1/73), que procuraremos repetir 
nesta reflexão. 

É certo que o mundo de hoje, 
econômica, política, social e cultural-
mente não e um mundo de liberda-
des. Mas isso não impede que se hite 
por elas; pelo contrário, é preciso que 
nos coloquemos na luta para conquis-
tá-las. Gostaríamos, repito, de estar 
fazendo eco aos brados do eminente 
professor que considera "a seleção de 
candidatos para as faculdades, não a 
escolha dos que podem desenvolver 
livremente sua capacidade de raciocí-
nio, mas daqueles que colocam em jo-
go a utilização apenas da memória". 
E se não fosse isso somente, os que 
elaboram os testes, querendo ou não, 
culminam em confundir o aluno com 
semelhanças de nomes, números e tí-
tulos, quando não atentam "para os 
pequenos detalhes de pé-de-página, pa-
ra as referências tangenciais, para as 
pequenas relações". O aluno sabe que 
sé defrontará com alternativas nem 
sempre nítidas, já que o examinador 
precisa, por força do método, desdo-
brar o assunto em centenas de ques-
tões. Jamais será pedido do aluno que 
exponha a sua opinião sobre um deter-
minado assunto ou que demonstre to-

dos os seus conhecimentos concer-
nentes a uma questão ou a um pro-
blema; ficará sempre presente a múl-
tipla escolha, onde nada se pode esco-
lher porque já foi anteriormente esco-
lhido e definido. 

O resultado disso é a "gagueira in-
telectual, feita de pequenos jatos, 
com alunos incapazes de sustentar 
uma discussão ou de manter um pon-
to de vista". Conseqüência desastrosa 
para o ensino: a continuar tal sistema 
de vestibulares, "montado com testes 
de múltipla escolha, todo sistema es-
colar será corrompido. Desde o ensi-
no médio os professores, por exigên-
cia dos alunos (sic!), começam a pre-
pará-los para o vestibular, terminando 
os livros didáticos por adotar os tes-
tes como processo escolar. O resulta-
do é um estudo atomizado que só ca-
pacita o aluno - continua o professor 
- a participar de programa tipo O 
Céu E o Limite. O estudante não 
p r o c u r a r á n e m será levado — a en-
tender conjuntos, relações e estrutu-
ras, quando a psicologia mostra que 
uma aprendizagem só é verdadeira e 
permanente se se constituir em estru-
turas mentais". E para quem está me-
tido no magistério superior, isso não 
passa de uma triste realidade. Uma si-
nistra realidade: alunos sem estrutura 
mentaL Piaget** nos ensinaria: "não 
existem estruturas inatas: toda estru-
tura mental supõe construção". E 
como construir sem alicerces? Disso 
tudo resulta a falta de reflexão, a 
imaturidade mental, a dependência 
total de um sistema, onde a liberdade 
não conta, onde a pessoa humana va-
le menos que os métodos, onde, ma-
quiavelicamente, os fins justificam os 
meios. O fim é selecionar, é aprovar 
ou reprovar e tudo o mais - pessoa 
humana, liberdade, criatividade, cul-
tura, etc. - perde o seu valor, já que 
a ciência esta feita e as opiniões pré-
fabricadas. A verdade é uma das esco-
lhas múltiplas. Não há como sair do 
"enquadramento armado pelo proces-
so." 

Nesse esquema, "qualquer veleida-
de de 'bolar' uma solução nova é ta-
xativamente proibida. Imagine-se en-
tão - continua o professor - toda 
uma juventude^ que estudou sabendo 
que a ciência já está pronta e não há 
margem para divergir das opi-
niões . . . " a não ser sobre aquilo que 
nunca estudou ou que julga não ser 
ciência. 

Para selecionar assim, toda uma 
vida escolar de lutas, de esforços, der-
rotas e vitórias, não tem valor ( ). 
Vencem os gabaritos . . . tão estáticos 
quanto a mente e a coragem de pes-
quisa daqueles que os inventaram. 

E a viver e vencer a preguiça men-
tal, garantida pelos computadores, es-
taremos cavando sempre mais funda a 
fossa cultural de um povo cujas 
"grandezas" são tão decantadas. 

João Biagioni 
Uberlândia, MG 

(*) Paulo Freire: educador brasileiro, 
autor de um moderno método de al-
fabetização de adultos e atualmente 
pesquisador no Conselho Mundial das 
Igrejas em Genebra, Suíça. 
(**) Jean Piaget: importante educa-
dor suíço. 

Mais opiniões 
de leitores 

na página 23 

O propósito desta é fazer reparos 
ao artigo do sr. Francisco Werfort, 
publicado no n.° 12 de OPINIÃO, in-
titulado Os Trabalhadores Calados. 

No referido artigo, o sr. Werfort 
formulou considerações muito inte-
ressantes e corretas sobre a política 
econômico-financeira de Roberto 
Campos e Delfim Netto, pondo a nu 
aspectos que esclarecem os trabalha-
dores brasileiros. Entretanto, ao tér-
mino da leitura do artigo em causa, 
qualquer trabalhador fica desorienta-
do e confuso a respeito de como deve 
proceder, na presente situação brasi-
leira. 

Nessa matéria do sr. Werfort se lê: 
"Depois de 1964, contudo, este esta-
do de coisas parece ter mudado radi-
calmente: as duas únicas greves indus-
triais importantes havidas desde en-
tão parecem evidenciar que a estrutu-
ra sindical oficial já se encontra intei-
ramente falida. Talvez seja possível 
encontrar um ou outro sindicato rela-
t ivamente representativo, mas as 
eventuais exceções significam nenhu-
ma garantia para o funcionamen-
to da estrutura sindical do país, nem 
mesmo no nível precário em que sem-
pre funcionou no passado." 

Este trecho do artigo, que se nos 
afigura bem indicativo do pensamen-
to do autor, é uma mistura de meias-
verdades e de conclusões arbitrárias, 
que determinam postulações falsas 
sobre as formas de atuação que os 
trabalhadores devem adotar no mo-
mento. 

Nossa crítica apóia-se no seguinte: 
1) É muita leviandade dizer que 

"as duas greves industriais importan-
tes havidas desde então (refere-se o 

O trem 
da alegria 

A opinião pública pernambucana 
sentiu um verdadeiro desafogo com 
aquela reportagem sobre os incontes-
táveis fatos existentes no governo de 
Pernambuco, ora sob a égide dos 
Gueiros. Não há uma só linha que 
não seja verdadeira (embora tenha ha-
vido algumas omissões de Gueiros na 
relação de nomes do ilustre clã do 
ex-ministro do Supremo e ex-promo-
tor público de Canhotinho). 

( . . . )Desejo levar ao seu conheci-
mento uma recente imoralidade leva-
da a efeito pela Assembléia Legislati-
va de Pernambuco. ( . . . )A Assem-
bléia Legislativa de Pernambuco pro-
moveu, na semana passada, um pri-
mei rinho" trem da alegria, com a 
criação de novos cargos e nomeação 
imediata de pessoas amigas dos depu-
tados, com salário regular e como 
"coação silenciosa" inclui alguns jor-
nalistas, um membro da Academia 
Pernambucana de Letras (dr. Danilo 
Fragoso, escritor, poeta e historiador) 
e um publicitário (dr. Clóvis Mene-
zes). O silêncio, de fato, recaiu sobre 
essa iniciativa da "Casa de Joaquim 
Nabuco", não passando os comentá-
rios dos corredores e de reclamações 
cautelosas dos funcionários cujos in-
teresses - em face do "trem" - estão 
sacrificados ou relegados a segundo 
plano. 

Crê-se que esse "trem" é prenún-
cio de outro de vagões mais carrega-
dos. Gritemos pois contra esse avanço 
dos democratas nos dinheiros pú-
blicos. 

Francisco de Assis Lima 
Recife, PE 

"Só resta concluir 
que o articulista está 

inteiramente 'por 
fora' da situação 

real do movimento 
operário e de como 

os trabalhadores 
estão agindo" 

sr. Werfort aos últimos nove anos) pa-
recem evidenciar que a estrutura sin-
dical oficial já se encontra inteira-
mente falida". Julgamos que tal asser-
tiva é leviana, desde que conclusões 
desse tipo não podem partir de dados 
isolados, mas de todo um conjunto 
de fatos da luta dos trabalhadores, 
nestes últimos nove anos. 

2) Onde quer chegar o sr. Werfort 
com a afirmação de que a "estrutura 
sindical oficial já se encontra fali-
da"? Tudo faz crer que o articulista 
tenta sugerir que os trabalhadores na-
da mais podem esperar da estrutura 
sindical que existe, e que, por isso, 
devem partir para a organização de 
outro tipo de sindicatos. Se é correta 
nossa hipótese (a respeito do que 
pensa o sr. Werfort), só resta concluir 
que o articulista encontra-se inteira-
mente "por fora" da situação real do 
movimento operário e de como os 
trabalhadores estão pensando e agin-
do. Tentar criar organizações sindi-
cais fora da atual estrutura sindical é 
absolutamente impraticável, nas con-
dições vigentes, grifamos. Além disso, 
dentro dessa mesma estrutura sindical 
é possível se fazer algo de útil e con-

Aguardando 
a morte 

( . . . )Passou desapercebido do 
grande público a vinda ao Brasil da 
missão da Cruz Vermelha Internacio-
nal, que aqui esteve para uma viagem 
de inspeção ao tão falado problema 
do genocídio, que poderia estar ocor-
rendo entre os nossos índios. Depois 
pouco falou-se a respeito da viagem e 
de seus resultados. Acompanhou a 
missão, nomeado oficialmente pelo 
nosso governo, o padre José Vicente 
Cézar, antropólogo, estudioso do pro-
blema e pesquisador conhecido inter-
nacionalmente. 

Tive a oportunidade de manter 
um contato com o referido padre que 
gentilmente colocou à minha disposi-
ção o seu relatório de viagem, seus 
artigos de incansável homem voltado 
ao índio brasileiro ( . . . ) e mais de 
600 slides, documentário da viagem. 
Qual não foi meu espanto quando de-
parei com o quadro dantesco em que 
vive a tribo dos Nhambiquaras.( . . . ) 
Largados como animais, sem condi-
ções mínimas de higiene, aguardam 
passivamente a morte. 

A conclusão a <̂ ue se chega é que, 
segundo o antropologo, trata-se de 
etnocídio, não de genocídio, isto é, o 
índio desaparece graças à nossa crimi-
nosa omissão. Se ainda restam 50 mil 
índios no Brasil é porque existe um 
trabalho incansável de missionários 
que não medem sacrifícios para que 
este não desapareça. 

Quando me despedi do padre Vi-
cente Cézar, ele estava acompanhado 
por um índio recuperado de uma tu-
berculose e alfabetizado. É o exem-
plo que vale mais que mil palavras. 

Reynaldo Laforgia 
São Paulo, SP 

creto para os trabalhadores, inclusive 
criar condições para, no futuro, alte-
rá-la radicalmente. Confirma ampla-
mente nosso ponto de vista o artigo 
sobre a situação do movimento sindi-
cal, publicado por OPINIÃO no iní-
cio de janeiro. 

Assim, os trabalhadores, em defe-
sa de seus direitos e interesses, devem 
é ir para os sindicatos, atuar dentro 
deles, contribuir para a sindicalização 
em base, criar vínculos estreitos entre 
o sindicato e a massa das empresas, 
participar nos congressos e encontros 
sindicais, etc. 

É certo que não é fácil atuar nos 
sindicatos em função dos interesses 
da classe operária, e muitos trabalha-
dores abandonam esse caminho em 
virtude de existirem vários fatores ne-
gativos. Mas a atuação nos sindicatos 
existentes é uma das poucas e mais 
válidas formas de ação num regime 
como o nosso. 

3) O erro do sr. Werfort (se é que 
interpretamos bem o seu modo de 
pensar, repetimos) consiste em apre-
sentar para os trabalhadores uma 
perspectiva de ação irrealizável. Em 
conseqüência, o sr. Werfort, com essa 
tese, estimula as atitudes de . . . cru-
zar os braços, de nada se fazer para 
uma mudança radical no quadro bra-
süeiro. Portanto, o sr. Werfort está 
em oposição direta ao que diz o sr. 
Fernando Henrique Cardoso, em ex-
celente artigo, também publicado em 
janeiro por OPINIÃO n.° 9 ( . . ^ ^ 

Antonio Camargo Sampaio 
Santo André, SP 

De bandido 
a patriota 
O motivo desta é comentar a ma-

téria publicada no número 12 de OPI-
NIÃO, sob o título Mortes no Rb. 
Segundo a dita matéria, os "órgãos de 
segurança" informaram a morte, no 
Rio, de seis terroristas, mortes estas 
que se somam a outras nove, divulga-
das pela mesma fonte desde os pri-
meiros dias de janeiro. ( . . . ) Tam-
bém causa estranheza a simplicidade 
com que as notícias são divulgadas. 
( . . . ) 

As referidas notas dos "órgãos de 
segurança" também foram divulgadas 
por outros jornais, alguns dos quais 
com um sensacionalismo invulgar. Fa-
lam de "bando de terroristas", " b ^ ^ 
didos", etc. ( . . . ) Não posso frf^p 
por todos, mas pelo menos no que s r 
refere a um deles estes adjetivos não 
são apropriados. Refiro-me a Lincoln 
Cordeiro Oest. Conheci-o pessoal-
mente. 

Em 1946, quando o sol voltou a 
brilhar sobre nossa pátria após a noite 
negra do Estado Novo, realizaram-se 
eleições para a Constituinte. Entre: 
outros candidatos, encontrava-se um 
antigo oficial da Aeronáutica, lutador 
de primeira hora contra o anterior pe-
rigo nazista. Lincoln Cordeiro Òest 
foi eleito deputado federal pelo então 
Distrito Federal, com expressiva vota-
ção, inclusive com o meu voto, pois 
aí residi nessa ocasião. Posteriormen-
te Oest foi serventuário da Justiça, 
como oficial de um cartório aí na 
Guanabara. Não se trata pois de um 
bandido, ou terrorista. Tinha suas 
idéias, é bem verdade, mas sempre foi 
um patriota e democrata convicto. 
( — ) Joaquim Ribeiro de Souza 

Santo André, SP zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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Silêncio e prudência zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT ORT U RAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

om uma resolução aprovada pa-
ra que nenhum bi*spo? isolada-

mente, conceda entrevistas a impren: 
sa, a XIII Assembléia-Geral da Con-
ferência Nacional dos Bispos do Bra-
sil, reunida em São Paulo, está se cer-
cando de cuidados que os jornalistas 
consideram exagerados. Tudo parece 
indicar que a CNBB considera ser este 
um momento de fortalecimento polí-
tico em que o silêncio e a prudência 
serão os grandes trunfos. A prudência 
aliás foi solicitada pelo próprio papa 
Paulo VI em carta dirigida quarta-fei-
ra última ao presidente da CNBB, 
dom Aloísio Lorscheider. 

Enquanto ouvem longas explana-
ções sobre aspectos eminentemente 
teológicos, os jornalistas ficam sem 
respostas para questões relacionadas a 
temas comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Direitos do Homem ou 
Visão Panorâmica dos Códigos Civil e 
Penal. Talvez o que esteja acontecen-
do é que a Igreja queira controlar as 
posições de alguns representantes me-
nos dóceis para que não interfiram no 
seu relacionamento com o Estado. 

Nascidà há 20 anos, da necessida-
de de coordenar os esforços do epis-
copado nacional para uma maior efi-
ciência de ordem pastoral, a CNBB 
tornou-se nos últimos anos uma^caixa 
de ressonância dos acontecimentos 
mais em evidência no âmbito nacio-
nal e também, por vezes, em áreas 
mais restritas, como o movimento em 
favor dos índiàs, os problemas socio-

económicos da Amazônia e da refor-
agrária, e o problema dos presos 

políticos. Essa ação de nível tempo-
ral, particularizada por alguns setores 
do episcopado, foi assim responsável 

Depois de um período 
agitado,  a CNBB 

procura definir em 
Assembléia outros 

rumos para a Igreja.  
por atritos que a Igreja aprendera a 
evitar. O problema chegou ao auge, 
no ano passado, com o conflito havi-
do entre posseiros, defendidos por 
um missionário estrangeiro apoiado 
por seu bispo, dom Pedro Casaldáliga 
(OPINIÃO b. 14), e uma companhia 
agroindustrial em Mato Grosso. O 
episódio motivara sucessivas e sigilo-
sas reuniões de dom Ivo Lorscheiter, 
secretário-geral da CNBB, com o mi-
nistro da Justiça, Alfredo "Buzaid. 

Nessa época foi pedida uma "tré-
gua de silêncio", que após reações da 
cúpula da CNBB, foi adotada poi ela 
própria. Agora, a pauta dos trabalhos 
da Assembléia indica que, ao contrá-
rio do que ocorria há algum tempo, 
os problemas do relacionamento com 
o governo já não ocupam o plano 
principal das preocupações. Nesse 
sentido foi a resposta do arcebispo de 
São Paulo, dom Paulo Evaristo Arns, 
a OPINIÃO, ao ser indagado como 
deveriam ser as relações entre Igreja e 
Estado no Brasil, hoje: "Há campos 
bem distintos para o Estado e a Igreja 
mas há, igualmente, um grande ponto 
de encontro que é o Homem. Se, por 
um lado, o Estado e a Igreja assumem 
compromisso de realizar á missão es-
pecífica, um no campo temporal, ou-
tra no campo espiritual, por outro, 
terão que estar inteiramente a serviço 
da dignidade e da promoção do Ho-

mem. Não é possível separar o campo 
material, cultural, social e espiritual, 
porque o Homem se realiza, a um 
tempo, em todas estas esferas. A 
consciêhcia clara da missão específi-
ca, como igualmente a disposição de 
solucionar os problemas humanos, di-
tariam as normas para as relações jus-
tas e fecundas." 

Mas isto, segundo observadores, 
não implica em abandono das ques-
tões sociais. É possível, inclusive, que 
já estejam surgindo polêmicas sobre 
esses assuntos, embora dificilmente 
cheguem à sala de imprensa. Dom Lu-
cas Moreira Neves, bispo-auxiliar de 
São Paulo e responsável pela Linha de 
Comunicação Social da CNBB, desfa-
zendo qualquer expectativa nesse sen-
tido, informou que não há qualquer 
idéia de se fazer um documento sobre 
a Assembléia: "Essa Assembléia não é 
decisória e por isso não tomará posi-
ção sobre ponto nenhum". Entretan-
to, na entrevista que concedeu no dia 
2 último, no Rio, o presidente da 
CNBB, dom Aloísio Lorscheider, de-
finia de outra maneira o que se pre-
tendia: "Pode-se dar o caso de certas 
deliberações da Assembléia-Geral de-
penderem de confirmação pela Santa 
Sé. Nesse caso, essas deliberações só 
serão definitivas e tornadas publicas, 
cumpridas esta condição. Nos demais 
casos, em virtude do bem comum e 
da comunhão hierárquica, os bispos 
procurarão executar o que tiver sido 
deliberado na Assembléia-Geral, abs-
tendo-se, muito particularmente, de 
pronunciamentos públicos contra o 

ue se tiver estabelecido." (Genilson 
zar) que 

Cei 

NOTAS NACIONAIS 

A CIA e o s 

V o l u n t á r i o s 
Sem que ninguém houvesse decla-

rado o contrário, o diretor do Corpo 
de Voluntários da Paz no Brasil decla-
rou semana passada que aquele órgão 
não estava envolvido em atividade da 
CIA (Agência Central de Inteligên-
cia). Era uma resposta indireta à de-
claração do presidente Nixon numa 
conferência de imprensa, em que fala-
ra em "cargos privilegiados nos Cor-
pos da Paz ou algo semelhante". So-

pre o relacionamento entre CIA e 
^Corpos da Paz, Ana Gabriela .corres-
pondente de OPINIÃO em - Wash-
ington, ̂ »ouviu Tom Ross, co-autor do 
livro O Governo Invisível. 

Alto, elegante, cuidadoso nas afir-
mações, o atual chefe da sucursal de 
Washington do Chicago Sun Times 
diz que, em virtude dos numerosos 
malogros e críticas durante os últi-
mos anos, a CIA passou a planejar 
suas operações com mais cuidado. 

Os Voluntários da Paz levam uma 
mensagem humanitária, mas o fato da 
CIA ter tentado usá-los no passado 
diminui a eficácia da mensagem, que 
é importante para a imagem externa 
dos Estados Unidos. 

A maior parte dos Voluntários são 
jovens idealistas liberais de esquerda, 
dispostos a dedicar seu tempo a trans-
formação da vida das populações com 
que trabalham. Por isso, um dos gran-
des problemas dos diretores regionais 
do Corpo da Paz é evitar que os Vo-
luntários se aliem aos esquerdistas. 
Durante os últimos anos, houve mos 
dificações na seleção de Voluntários, 
no sentido de buscar profissionais em 
vez de jovens entusiasmados. As pos-
síveis modificações não param por aí. 
Ross não tem informação concreta de 
que os Voluntários da Paz estejam 
atualmente sendo usados pela CIA. 
Em termos de operações secretas, a 
experiência ensina que, quando a 
mascara cai, deve-se substituir o agen-
te ou a organização. Por isso, é mais 
eficiente usar o adido militar, um as-
sessor técnico norte-americano, ou 
mesmo brasileiro, para fazer o traba-
lho de coleta de informações e "in-
fluenciamento", do que um jovem 
voluntário. 

De qualquer maneira, os Voluntá-
rios da Paz são apenas uma parte do 
aparato da política externa norte-ame-
ricana, e se não são eles que estão fa-
zendo o "sujo trabalho", outros estão. 

OS CARDEAI S 

D.  Paulo,  
D.  Avelar,  
D.  Helder 

Quando dom Paulo Evaristo Arns 
e dom Avelar Brandão Vilela, arcebis-
pos de São Paulo e Salvador, respecti-
vamente, foram elevados ao cardina-
lato, há duas semanas, o Brasil tor-
nou-se um dos cinco países de maior 
representação no Sacro Colégio, uma 
espécie de Senado da Igreja, cuja 
maior atribuição é eleger o papa. O 
gesto de Paulo VI foi, de um modo 
geral recebido, não só como prova de 
apreço pessoal aos novos cardeais, 
mas como inequívoca manifestação 
de benevolência para com o Brasil. 
Houve exceções! para O Estado de 
São Paulo, para quem o papa tinha 
escolhido "homens què se distingui-
ram mais por atitudes de politização 
e de horizontalização da Igreja . . . 
que por uma posição de intrépida de-
fesa da integridade da fé em tempos 
de confusão . O jornal afirmava ain-
da que a cidade de São Paulo desme-
recia tal honra. Segundo o Centro de 
Informações Ecclesia, da Arquidioce-

Dom Paulo Evaristo 
Arns diz 
que,  mesmo cardeal,  
nada vai 
mudar em sua vida: 
"Nasci de 
família humilde e 
agora sou chamado 
a participar 
das preocupações 
do mundo. " 
Sua nomeação 
foi em 
geral bem 
recebida.  
Porém, ao lado 
das comemorações,  
surgiram 
interpretações 
de "lutas 
de classe no .  
seio da 
Igreja Católica. " 

se paulista, o Estado interpretava o 
gesto de Paulo VI de uma perspectiva 
marxista, como se houvesse luta de 
classes no seio da Igreja Católica. 

A nomeação dos 30 novos car-
deais foi vista ainda sob outro aspec-
to pela revista americana Time. A re-
vista estranhou a falta de um nome 
entre os latino-americanos que terão 
o chapéu púrpura: "o conhecido bis-
po dos pobres do Brasil, dom Helder 
ressoa Camara, arcebispo de Olinda e 
Recife". Mas dom Helder, segundo o 
Time, não ficou sem compensação. 
No mesmo dia em que a lista papal se 
tornou jjública, ele foi escolhido para 
uma honraria de tipo diferente. Por 
seu trabalho em favor da justiça so-
cial e de mudança pacífica no Brasil, 
nove membros ao Parlamento sueco 
nomearam dom Helder para o Prêmio 
Nobel da Paz." 

* O Brasil passa a ter seis car-
deais: dom Carmelo de Vasconcelos 
Motta, arcebispo de Aparecida; dom 
Agnelo Rossi, prefeito da Sagrada 
Congregação para a Evangelização 
dos Povos, em Roma; dom Vicente 
Scherer, arcebispo de Porto Alegre; 
dom Eugênio Salles, arcebispo do Rio 
de Janeiro; dom Avelar Brandão Vile-
la, arcebispo de Salvador; dom Paulo 
Evaristo Arns, arcebispo de São Pau-
lo. 

"Nunca houve,  
não há e 

nem vai haver." 

Uma sucinta nota distribuída aos 
jornais brasileiros, quarta-feira últi-
ma, definia o encontro mantido pelo 
secretário de Segurança da Guanaba-
ra, general Antonio Faustino da Cos-
ta, com 29 correspondentes estrangei-
ros no Brasil:-"foi a primeira vez que 
autoridade brasileira de Segurança 
concedeu entrevista ã imprensa es-
trangeira, abordando sem quaisquer 
restrições todos os temas ligados à Se-
gurança Nacional: o terrorismo e a fi-
losofia da repressão, a luta da polícia 
contra a Máfia e o tráfico de drogas; 
assaltos contra bancos e casas comer-
ciais; e a delinqüência juvenil." 

Nesse clima de ampla liberdade, o 
secretário de Segurança respondia às 
dúvidas dos jornalistas: "No Brasil 
não há presos políticos, nem torturas. 
O que há são criminosos, com facha-
da de subversivos ou não, que assassi-
naram, assaltaram propriedades, fa-
mílias e organizações. Cometeram cri-
mes comuns e são julgados pela Justi-

Segundo o militar, na Guanabara 
entre 60 a 90 indivíduos condena-

dos por subversão se encontram deti-
dos nos nove presídios do Estado." 

Atribuindo as informações sobre 
torturas no Brasil ao resultado de 
uma campanha de antibrasileiros, o 
general Faustino comparou o proble-
ma ao caso do Esquadrão da Morte: 
"Não existe nenhuma organização 
chamada Esquadrão da Morte. Nem 
com o apoio nem com o conhecimen-
to da Secretaria de Segurança. Há ca-
sos de alguns policiais que na oportu-
nidade fizeram justiça com as pró-
prias mãos, porém seus autores foram 
imediatamente submetidos à ação da 
Justiça". Para o general Faustino "as 
torturas são mais um caso de necessi-
dade dos órgãos de imprensa de te-
rem assuntos destacados, muitas ve-
zes com finalidades comerciais." An-
te a insistência de um repórter que 
ensaiava uma pergunta, o diretor do 
DO PS, coronel Gastão Fernandez, 
respondeu bruscamente: "No Brasil 
nunca houve torturas, não há e nem 
vai haver." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ELEI ÇÃO 

Perguntas e dúvidas 
sobre o 

colégio eleitoral 

A ARENA formou um grupo de 
trabalho, sob a presidência do sena-
dor Gustavo Capanema^ encarregado 
de rever a legislação politico-eleitoral. 
Na semana passada um dos compo-
nentes desse grupo, o senador Clodo-
mir Millet (ARENA-Maranhão) deu L I G H T 
declarações à imprensa em que, se 
não definiu novos rumos para nossas 
eleições, pelo menos apresentou mui-
tas perguntas e dúvidas sobre o fun-
cionamento do colégio eleitoral que 
elegerá o novo presidente da Repúbli-
ca no dia 15 ae janeiro do proximo 
ano. 

Pela Constituição de 1969, o pre-
sidente pode ser escolhido "entre os 
brasileiros maiores de 35 anos e no 
exercício dos direitos políticos, pelo 
sufrágio de um colégio eleitoral, em 
sessão pública e mediante votação no-
minal . O Congresso e mais os repre-
sentantes indicados pelas Assembléias 
Estaduais formam, segundo a Consti-
tuição, o colégio eleitoral. Acontece 
que a Constituição não especifica a 
composição e o funcionamento do 
colégio, tarefa que está dependendo 
de uma lei complementar. 

É essa lei que o senador Millet 
gostaria de ver votada até maio pelo 
Congresso. Mas ele modestamente 
prefere que o Executivo tome a ini-
ciativa de apresentar também o proje-
to dessa lei. Disse o senador: "Partin-
do do Executivo, seria resguardado o 
caráter impessoal e não estaria a 
acobertar interesses dessa ou daquela 
corrente" Outra vantagem que ele 
apontou é que desse modo o projeto 
andaria mais rápido nos escaninhos 
parlamentares. 

Estas são aliás algumas das poucas 
certezas das declarações do senador, 
onde as perguntas predominam: 
Quem devera presidir o colégio eleito-
ral? Já que em janeiro o Congresso 

está em recesso, quem *rá convocá-
-lo? Quando e como deverão agir as 
Assembléias Estaduais para escolher 
seus delegados? A Mesa para presidir 
os trabalhos da eleição será a mesma 
do Congresso? Onde e quando deve-
rá ser feito o registro das candidatu-
ras do presidente e vice-presidente da 
República? Quais os documentos 
que terão de ser apresentados? 

Embora sem questionar a visão 
técnica do senador Millet, dirigentes 
arenistas duvidam de seu saber políti-
co quando pergunta quem vai presidir 
o colégio eleitoral. Para esses dirigen-
tes a resposta só pode ser uma: Filin-
to Strumbling Muller. Principalmen-
te, dizem, "quando se sabe que uma 
das razões de sua escolha para a presi-
dência do Senado foi justamente a 
missão que deverá desempenhar a 15 
de janeiro do ano que vem." 

GRI PE 

As dúvidas da fog 
e as esperanças 

da vacina eficiente 

Embora já tendo sido batizada no 
Brasil, ainda não se sabe se a gripe 
inglesa fog desembarcou aqui ou ain-
da está em viagem. O ministro da 
Saúde, sr. Mario Machado de Lemos, 
confirma casos isolados da gripe no 
Rio mas nega que haja um surto. Os 4 
mil casos de pessoas que procuraram 
os hospitais e ambulatórios da Guana-
bara na semana passada seriam esta-
dos gripais comuns em doentes alar-
mados pelo noticiário da imprensa. 

Em Belo Horizonte, as autorida-
des sanitárias declaram estar mais xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

Sreocupadas com o lançamento em 
linas Gerais da Campanha Nacional 

contra a poliomielite, doença que 
continua fazendo vítimas no Estado, 
enquanto a fog não se manifesta. 

Na Europa, enquanto a Organiza-
ção Mundial da Saúde declara que "a 
gripe é a última das grandes pestes 
que no passado dizimavam periodica-
mente a espécie humana; ela continua 
uma das mais importantes doenças in-
fecciosas e diante dela nos encontra-
mos ainda completamente desarma-
dos", em Paris se anuncia a descober-
ta de uma vacina contra todos os ti-
pos de vírus de gripe existentes. A 
descoberta do Instituto Pasteur está 
sendo encarada como uma realização 
revolucionária, apesar dos problemas 
que poderão surgir, dada a grande ca-
pacidade de adaptação e mutação do 
vírus da gripe. Isto poderia fazer com 
que houvesse um fortalecimento do 
vírus existente que se tornaria imune 
à vacina. Os cientistas do Instituto, 
no entanto, garantem a validade da 
vacina até 1978. Resta esperar que 
ela, pelo menos, seja suficientemente 
testada antes de poder ser distribuída 
comercialmente. 

As enchentes de 
São Paulo e as 
águas da Light 

A chuva forte começou às 10 ho-
ras da. noite de sábado, dia 22 de ja-
neiro de 1972, e prosseguiu até quase 
a manhã do dia seguinte. Mas foi ape-
nas por volta das 12 horas do domin-
go, dia 23, que o pessoal da Solorrico 
(Fábrica de Adubos de São Paulo) 
conseguiu livrar-se das águas do Rio 
Pinheiro, que invadira as suas instala-
ções provocando prejuízos avaliados 
em cerca de um milhão de cruzeiros. 
Na semana passada, o perito José Car-
los Pellegrino, indicado pela Solorri-
co, apresentou o seu laudo apontan-
do a Light - Serviço de Eletricidade 
S.A. - como culpada dessa enchente 
"não só pela falha operacional das 
comportas da barragem de Edgard de 
Souza, mas, sobretudo, pelo fato de 
seus operadores não terem observado 
as normas no que tange ao bombea-
mento da estação de Traição". Aguar-
da-se para dentro de dois meses a de-
cisão da ação preparatória que a So-
lorrico esta movendo na Terceira Va-
ra da Fazenda Municipal, e tudo indi-
ca que o laudo do perito indicado pe-
la prefeitura de São Paulo vai reafir-
mar as conclusões de Pellegrino, res-
tanto à Light defender-se através do 
seu perito de mais esta acusação so-
bre a sua responsabilidade nas en-
chentes da capital paulista. 



Por fora do 
terceiro mundo 

KREEN- AK ARORES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A viagem de Mário 
Gibson Barbosa.  

Por Newton Caríos.  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Depois de chamar, em discurso no 
Quênia, de "mito da sub-história" e 
"concepção ilusória" a idéia de um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
iterceiro mundo cotno força política 
na cena internacional, o ministro Gib-
son Barbosa foi a Israel e voltou ao 
Brasil convencido da possibilidade 
de negociações entre árabes e judeus. 

Não há nenhum dado visível ca-
paz de justificar o otimismo do minis-
tro do Exterior brasileiro. Ao mesmo 
tempo a pretendida eqiiidistância do 
Brasil na crise do Oriente Médio é tu-
multuada por contradições evidentes. 
O Brasil confia na eficiência da Reso-
lução 242 da ONU como proposição 
de paz. Ela é aceita pelos arabes, que 
antes de tudo querem ver os israelen-
ses fora de seus territórios. Mas Israel 
reiterou para Gibson Barbosa a dispo-
sição de manter alguns territórios 
ocupados, no mínimo as colinas de 
Golan, a parte velha de Jerusalém e a 
faixa de Gaza, o que significou res-
posta indireta ao apoio do Brasil à 
Resolução 242. O governo israelense 
mostrou-se "profundamente cctico" 
quanto à possibilidade de a ONU 
atuar eficazmente na crise, e a posi-
ção brasileira é de confiança nos me-
canismos internacionais de paz. 

O interesse despertado pela atua-
ção diplomática do Brasil no Oriente 
Médio impediu que um discurso no 
Quênia fosse devidamente anotado. 
Ele representou, no entanto, o gesto 
de Gibson Barbosa destinado a ter re-
percussões mais concretas e de maior 
importância. Pela primeira vez uma 
autoridade brasileira negou publica-
mente validade ao conceito de tercei-
ro mundo« Disse Gibson Barbosa: -
"Os ativistas do terceiro mundo ten-
tam perpetuar uma divisão estranha e 
inaceitável entre os povos que fazem 
a história e aqueles que a sofrem. O 
Brasil não pertence a esse grupo c 
nem acredita na existência de um ter-
ceiro mundo. Para nós existe a indivi-
sível responsabilidade conjunta das 
nações ricas e pobres na erradicação 
do subdesenvolvimento." 

De quem é a culpa 

A existência pelo menos de subde-
senvolvimento e aceita. "Admiro o 
pudor desse neologismo, subdesenvol-
vimento, que anda de boca em boca 
como se ninguém tivesse culpa, pelo 
que ele significa", escreveu Sartre. 
"Será do clima? Ou dos recursos do 
solo? Talvez da indolência dos sub-
desenvolvidos. A culpa é certamente 
da natureza, madrasta e ávara para 
alguns e demasiadamente pródiga pa-
ra outros. Por que buscar responsá-
veis entre os homens"? Antes de cha-
mar o terceiro mundo de "mito da 
sub-história", "concepção ilusória" 
ou "imobilismo fatalista", Gibson 
Barbosa deveria considerar as raízes 
de um fenómeno que não é abstração 
ou produto da natureza. Deveria, aci-
ma de tudo, considerar os fatos antes 
de apontar com tanto empenho o ru-
mo de uma estratégia de "indivisível 
responsabilidade conjunta" de ricos e 
pobres na luta contra o subdesenvol-
vimento, cujos fatores básicos são de 
contradições e não convergência. 

Em 1955, nações jovens, algumas 
ainda a caminho da independência 
política, reuniram-se cm Bandung, In-
donésia. A marca de Bandung foi o 
descompromisso com velhos esque-
mas que haviam levado a duas guerras 
mundiais. A decisão de representar al-
go novo, como peças de um mundo 
emergente, abria teoricamente uma 
terceira opção na polarização entre 
ocidente e comunismo. Na Conferên-
cia de Belgrado, em 1961, quando a 
descolonização era acelerada, a índia 
insistiu e obteve prioridade para um 
esforço de mediação entre os Estados 
Unidos e União Soviética, na época 
cm ativo belicismo. "Nenhum de nos-
sos problemas terá qualquer impor-
tância desde que a crise de Berlim re-
sulte em guerra", disse Nehru. A es-
sência anticolonialista de Bandung 
assumia a forma de um neutralismo 

antiguerra, mas Berlim já não é pro-
blema, o presidente norte-americano 
esteve na China e União Soviética e a 
polarização ideológica cedeu lugar a 
um entendimento de potências. 

Solidariedade de pobres 

A decomposição do colonialismo 
depois da guerra fria estimulou as na-
ções pobres, com a solidariedade de 
Bandung e Belgrado ampliada, e al-
cançando decisivamente a América 
Latina, a examinarem melhor suas 
opções e problemas reais. Nas Nações 
Unidas diplomatas brasileiros inter-
vieram com destaque em negociações 
partidas de um diagnóstico estatisti-
camente claro: a America Latina, 
Ásia e África recebiam em ajuda eco-
nômica soma de dólares menor do 
que as perdas com o aviltamento de 
suas matérias-primas. A luta . pela 
amenização de estruturas internacio-
nais de espoliação resultou afinal nas 
conferencias de comércio e desenvol-
vimento, a primeira realizada em 
1964, em Genebra. Nela 77 países 
subdesenvolvidos com interesses pró-
prios, independentes dos das potên-
cias capitalistas e do fechado bloco 
comunista, subjugado à hegemonia 
soviética, assinaram um documento 
de causa comum. Nasceu assim o 
"grupo dos 77", dando forma mais 
definida a uma espécie de terceiro 
mundo. 

Chamar esse fenômeno de imobi-
lista é negar a realidade. Os sindicatos 
de países produtores de matérias-pri-
mas, como petróleo e cobre, resultam 
de uma dinâmica terceiromundista. 
Eles mostram que só posições de for-
ça, sob o o impulso de solidariedade 
incorruptível, conseguirão alterar es-
truturas internacionais de espoliação. 

"Cooperação interamericana" 

Esvaziando ainda mais a proposi-
ção de Gibson Barbosa, de "indivisí-
vel responsabilidade conjunta" de 
países pobres e ricos na luta contra o 
subdesenvolvimento, há a tragédia da 
"cooperação interamericana". Acaba 
de ser revelado em Washington o defi-
cit comercial da América Latina com 
os Estados Unidos em 1972: 699 mi-
lhões de dólares que iriam a mais de 
um bilhão não fosse o petróleo da 
Venezuela. A isto junte-se quase dois 
bilhões de dólares de pagamentos de 
serviços, royalties, juros de emprésti-
mos e outras cargas intermináveis. 
"Não pode haver tratado igual entre 
desiguais" é o princípio que determi-
nou a ruptura pela Venezuela de um 
acordo de reciprocidade comercial 
com os Estados Unidos vigente desde 
1939. As opções e problemas reais de 
um terceiro mundo incidem cada vez 
mais no comportamento da América 
Latina, hoje integrada com a decisão 
nessa frente de luta. Na entrega a Ni-
xon de um documento aprovado una-
nimemente pelos países latino-ameri-
canos em Vina dei Mar, disse Gabriel 
Valdez, ex-ministro do Exterior do 
Chile: "Os atuais interesses do desen-
volvimento da América Latina não 
são iguais aos dos Estados Unidos. 
Tendem inclusive a ser contraditórios 
em muitos aspectos." 

O 3.°  mundo e o "milagre" 

Mas tem um sentido o discurso de 
Gibson Barbosa no Quênia. Desde a 
terceira conferência de comércio c 
desenvolvimento, em 1972, no Chile, 
é visível a decisão do Brasil de distan-
ciar-se de um terceiro mundo no qual 
talvez não se encaixe o "milagre bra-
sileiro". Gibson Barbosa cansou-se de 
fazer discursos enquanto as decisões 
políticas saíam do Ministério da Fa-
zenda. Na reunião do "grupo dos 
77", em fins de 1971, em Lima, qual-
quer atitude do Brasil era examinada 
previamente ^por telefone com Delfim 
Netto, que so aceitou a criação de um 
comitê monetário dos subdesenvol-
vidos (oito latino-americanos, oito 
asiáticos e oito africanos) por vê-lo 
como ponte para o Brasil chegar ao 
reduzido grupo de países encarregado 
de examinar a crise monetária inter-
nacional. Gibson Barbosa enqua-
drou-se, afinal, mas o distanciamento 
do Brasil não significa que o terceiro 
mundo vá deixar de existir. 

Exatamente agora regressava do 
interior de nossos sertões, on-

de, com meu irmão Cláudio, estou 
empenhado na consumação de mais 
um crime contra o nosso índio. Cri-
me que cometemos em nome da nos-
sa civilização. Ao cometê-lo, porém, 
nos consola saber - e aí concentra-
mos todos os nossos esforços - que 
desventura maior eles (os Kreen-Aka-
rores j teriam se não houvesse um es-
forço mediador, amenizador do cho-
que inevitável entre as duas civiliza-
ções. 

Então, é o caso de se perguntar: 
por que atrai-los? 

Quando as suas aldeias estavam 
camufladas pela mata, eles viviam fe-
lizes. Um dia, porém, o avião os avis-
tou. E quis a casualidade que uma das 
transamazônicas passasse nas proxi-
midades de sua morada. Nesse dia co-
meçou a tragédia de mais uma nação 
indígena. 

Lévi-Strauss, referindo-se aos po-

vos primitivos, disse: "São duas hu-
manidades que se cruzam, com um 
tempo quase nulo para se observa-
rem". Podemos acrescentar: Ao fazê-
-lo, a nossa humanidade o faz com os 
olhos da investigação e da pesquisa. E 
a outra, primitiva, com os olhos dos 
povos tragediados. 

Particularizando nosso país, pode-
mos afirmar, sem exageros, que o 
processo êstaoelecido nas relações en-
tre as duas sociedades - a primitiva e 
a nossa — não é somente de destrui-
ção sistemática da cultura da primei-
ra, mas sim da própria criatura. 

A ciência a cada dia nos revela 
coisas extraordinárias. Verdades que, 
pelas suas surpreendentes revelações 
parecem mais coisa de ficção científi-
ca. Eis-nos diante dos círculos fantás-
ticos dos anti: o antiuniverso, a anti-
matéria. Seria de se crer surgisse ago-
ra o antigente. O homem é mais estra-
nho que o universo. Estariam os po-
vos primitivos fatalmente marcados 

pelas civilizações modernas? A verda-
de é que seus domínios e suas terras 
são garantidos pela Constituição. Pe-
na que se modifiquem ao sabor das 
injunções maiores. Verdade que, co-
mo tutelados do Estado, contam com 
um organismo que sobre eles deveria 
abrir suas asas de proteção. Pena que 
a burocracia, os programas e as aco-
modações não deixem que cheguem 
até eles os recursos do Estado. Pena 
que o exercício da tutela não esteja 
todo voltado para a assistência, para 
o resguardo nacional. Bom seria que 
não houvesse a preocupação de uma 
integração rápida, em nome da "sal-
vação". Diante disso tudo, grita uma 
verdade maior: Um povo está morren-
do . . . 

ORLANDO V I LLAS BOAS 

á alguns meses, num rústico 
acampamento às margens do 

Rio Peixoto de Azevedo, no norte de 
Mato Grosso, Orlando Villas Boas 
previu o fim de sua longa missão em 
busca dos índios Kreen-Akarorcs e es-
creveu o discurso (reproduzido aci-
ma) que pronunciaria para senhoras 
da Legião Brasileira dè Assistência. 
"Um povo está morrendo", ele dizia. 
"Cometemos (mais um crime) em no-
me da nossa civilização." 

A pacificação dos Kreen-Akarores 
- o "crime" - aconteceu no começo 
da semana passada, quando cerca de 
30 índios, alguns de até 2 metros de 
altura se encontraram amistosamente 
com o grupo de sertanistas chefiados 
por Claudio Villas Boas, que durante 
382 dias caminhara pelas selvas em 
busca de um povo quase mitológico, 
os "índios gigantes" habitantes das 
vizinhanças da Serra do Cachimbo. 

Os primeiros contatos dos irmãos 
Claudio e Orlando Villas Boas com os 
Kreen-Akarores ocorreram em 1950 e 
durante todo esse tempo, como re-
presentantes de nossa civilização, Or-
lando e Claudio buscaram paciente-

mente essa gente de hábitos pré-histó-
ricos cercada em suas próprias terras 
por uma nação que se expandia im-
placavelmente. Desde que foram 
anunciadas, há pouco mais de dois 
anos, as rodovias do Plano de Integra-
ção Nacional, a localização desse po-
vo perdido foi transformada numa 
questão onde a pressa tomou o lugar 
de quase todas as outras considera-
ções, talvez até mesmo as mais impor-
tantes. "Os índios não podem atrapa-
lhar o caminho do progresso", disse o 
ministro Costa Cavalcanti, salientan-
do sua crença de que os índios de-
viam ser afastados da rota de estradas 
cujo roteiro havia sido traçado sem 
nenhuma outra consideração que essa 
palavra também mitológica chamada 
"progresso." 

No fim da semana passada, os Vil-
las-Boas colocavam tambores na pista 
do acampamento onde se deu o en-
contro com os índios para evitar que 
mais "civilizados" levassem para os 
"gigantes" as suas mazelas: gripes, 
vícios, costumes e - de certa forma 
- a sua cultura. Orlando e Claudio 
tentam agora obter a demarcação das 

terras dos Kreen-Akarores. Acreditam 
que, com isso, e algum isolamento, 
eles resistirão melhor ao contato com 
os civilizados, uma experiência que, 
no Brasil, ao longo de quase 500 
anos, tem sido quase sinônimo de e?t 
termínio. mÊL, 

Dos 1 a 2 milhões de índios qu^» 
se presume terem existido no Brasil 
na época do descobrimento, restam 
hoje perto de 50 mil. Talvez o maior 
grupo desses sobreviventes seja o que 
buscou o abrigo das regiões extremas 
do alto Rio Negro. Ali vivem, entre 
15 a 30 mil índios. 

Estes, porém, não têm motivos 
para estar tranqüilos. Já em abril de-
vem ser iniciadas as obras da Rodovia 
Perimetral Norte, a nova "transama-
zônica", que ligará o Amapá à Vene-
zuela, percorrendo a faixa próxima 
de nossa fronteira norte e cortando 
ao meio essas últimas reservas natu-
rais indígenas. Como é da sua prática, 
a FUNAI tentará "pacificá-los" com 
uma política onde a pressa toma o 
lugar de quase todas as outras consi-
derações. Talvez até mesmo das mais 
importantes. 

Está em extinção a tribo dos ir-
mãos Villas Boas. Se os índios 

tivessem jornal e televisão, a noticia 
já teria-se alastrado como um fogo 
pelos últimos bolsões de mato onde 
vivem acuados. Se tivessem um poeta 
trágico (que os países civilizados não 
têm mais e eles nunca chegaram a 
ter), estaria compondo a história dos 
três rapazes que, em 1944, deixaram 
São Paulo possuídos da paixão inútil 
de salvar de alguma forma os índios. 
Eram três os rapazes de então. Orlan-
do, Cláudio e Leonardo. Ao morrer 
Leonardo, em 1961, a paixão tinha 
encontrado a única forma de não se 
consumir totalmente em vão: os Vil-
las fundaram, então, o Parque Indíge-
na do Xingu. Mas 10 anos depois, em 
1971, mesmo esse Parque, que proje-
tou, uma vez na vida, uma imagem 
séria e bela do Brasil no exterior, foi 
decepado pela BR-080, que liga Bra-
sília à Cuiabá-Santarém o que poderia 
ter alterado seu traçado, mas não ia 
se dar ao trabalho só por causa de 
índios. Os Villas não puderam sequer 
protestar, sob pena ae perder o em-
prego na Fundação Nacional do ín-
dio. Para eles, perder o emprego não 
significa abrir mão dos menos de três 
mil cruzeiros que lá ganham por mês. 
Significa abandonar ao seu destino de 
cachaça, para os homens, e prostitui-
ção, para as mulheres, os índios para 
os quais pediam, no jardim fechado 
dos Parques, como o de Xingu, uma 
espécie de eutanásia, uma morte a 
prazo mais longo, uma fusão com o 
Brasil civilizado que se processasse 
como o encontro tranqüilo das águas 
verdes do Rio Tapajós mergulhando 
no Amazonas barrento, na esquina da 
cidade de Santarém. 

Mas não pode ser. índio tem que 
sair da frente ou morrer depressa pois 
nossa grande civilização não há ae se 
atrasar nem um minuto por causa da 
fauna. Pacificados, agora, os Kreen-
-Akarores, Orlando Villas Boas decla-

rou a O Estado de São Paulo que tan-
to ele como Cláudio - já adentrados 
pelos 50 anos, recordistas de malária 
e de desconforto - iam abandonar o 
mato. Voltam a São Paulo, de onde 
saíram em 44 para a Expedição Ron-
cador-Xingu e para receberem das 
mãos de Rondon o marechalato mais 
bonito e mais insensato do Brasil: o 
de amar os bugres. A notícia foi de-
pois abrandada um pouco. Orlando e 
Cláudio ainda têm um derradeiro gru-
po de índios a encontrar. Mas a per-
manência deles na FUNAI é coisa, 
agora, de pouco tempo. E a FUNAI 
mal consegue refrear sua impaciência 
de vê-los partir. Não é que Orlando e 
Cláudio tenham tido tempo ou vonta-
de de denegrir o Brasil no exterior 
com histórias de chacina de selvagens. 
Essas histórias, que tanto passaram a 
ofender o governo, foram inicialmen-
te divulgadas pelo próprio Ministério 
do Interior, a cargo então do General 
Albuquerque Lima. As atrocidades 
.que levaram à extinção do antigo Ser-
viço de Proteção aos índios, o famoso 
genocídio, foram divulgados pelo 
procurador Jader Figueiredo, que via-
jou 15 mil quilômetros de selva em 
aviões DC-3 do Ministério, em lan-
chas, teco-tecos e helicópteros e vol-
tou do mato aterrado,, narrando os 
mais hediondos crimes físicos e psico-
lógicos contra o silvícola, principal-
mente quando dirigia o SPI o major-
• aviador Luis Vinhais Neves. Consul-
tem os jornais de março de 1968 e ali 
verão a história, que jamais envolveu 
qualquer palpite ou opinião dos Vil-
las. 

Mas escândalos ehterram-se e de-
saparecem e a figura viva dos apósto-
los ofende sempre. Nada melhor que 
se afastarem os Villas, que atrapa-
lham a vida de grandes empresas fa-
mintas de terra e a marcha dos trato-
res. Francisco Meireles, outro grande 
sertanista, já chega também à aposen-
tadoria e seu filho Apoena (Francisco 

deu ao filho o nome do cacique Xa-
vante, ele que pacificou os Xavantes e 
hoje quase se arrepende) é outro per- ^^ 
seguido da FUNAI. O sertanista e an-MH 
tropólogo Darcy Ribeiro vive fora do ^^ 
país. O sertanista e sanitarista Noel 
Nutels foi também forçado ensarilhar 
seu arco e flecha. Está quase total-
mente limpa a via imperial dos trato-
res. 

Só nos resta esperar que o Prêmio 
Nobel da Paz, que não chegou às 
mãos de Rondon, chegue, em 1974, 
às mãos de Orlando e Cláudio Villas 
Boas. Uma vez mais, homens que es-
tão no cume da ciência e da antropo-
logia mundial desejam ver premiado, 
na pessoa dos Villas, o Parque Indíge-
na do Xingu. Basta dizer que na In-
glaterra chefia o movimento em favor 
de Cláudio e Orlando o biologista e 
escritor Julian Huxley e na França 
ninguém menos que Lévi-Strauss, à 
frente da Societé des Americanistes. 
O sentido da láurea é o de chamar a 
atenção não só do Brasil como de to-
dos os países onde ainda vivem, opri-
midos, povos primitivos, para o fato 
de que estes, em sua desamparada hu-
mildade, definem, pela forma por que 
forem tratados, a fisionomia dos po-
vos que os tutelam. Ê grande assim o 
poder dos que não têm poder ne-
nhum. 

Albert Schweitzer escreveu um 
dia que quando o amor não resolve 
um problema é que o amor foi pou-
co. Esse conceito inquietante não se 
aplica aos irmãos Villas Boas, que 
muito amaram os índios e que só têm 
agora o recurso de também perderem, 
como os índios, as florestas em que 
viviam. 

ANT ONIO CALLADO 
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A marcha bat ida 
dos desastres zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1973 parece levar o Brasil à posição de 
recordista em acidentes de trânsito.  

No combate a esta tendência,  os motoristas 
profissionais às vezes são encarados 

como o cão de Pavlov: seria 
preciso condicioná-los para conseguir 

um trânsito melhor.  

HzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
á estatísticas e estatísticas. As 

do trânsito, por exemplo, que 
crescem aparentemente tanto quanto 
às do Produto Interno Bruto, não são 
tão admiradas quanto estas: levam o 
Brasil para um dos primeiros lugares 
da lista de países com maior índice 
de acidentes automobilísticos no 
mundo. E este começo de ano tem 
sido particularmente ruim: nos pri-
meiros 28 dias de janeiro, 211 pes-
soas morreram nas estradas paulistas, 
um recorde; na Avenida Brasil, no 
Rio, num so dia, houve um saldo de 
47 feridos. 

Os índices pareceram tão escanda-
losos que provocaram reações espe-
ciais. No Rio, o animador de televisão 
Flávio Cavalcanti, o Depto. de Trânsi-
to e o Touring Club realizaram numa 

^fespécie de co-produção, a l . a Expo 
^ w a Imprudência. Ferragens retorcidas 

de velhos carros foram apresentadas 
como advertência para motoristas im-
prudentes. Em Sao Paulo, a União 
Cívica Feminina, uma associação de 
ativas senhoras paulistanas, através de 
anúncios em O Estado de São Paulo, 
fez uma campanha dramática. "BAS-
TA", em letras maiúsculas e com 
pontos de exclamação, diziam os 
anúncios. O próprio governo, através 
de sua Assessoria Especial de Rela-
ções Públicas (AERP), usou o tema 
acidentes de trânsito na sua última 
campanha aos brasileiros, através de 
cinemas e televisões. 

Espantar ó a solução 

Através desse verdadeiro bombar-
deio publicitário se poderia talvez 
chegar à conclusão que os principais 
responsáveis por tudo são a impru-
dência ou a loucura dos motoristas. 
Eles deveriam ser punidos, disciplina-
dos. 

Os motoristas precisariam ter seus zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•
reflexos pavlovianamente condiciona-
dos pelo castigo, como se faz comu-
mente com as crianças turbulentas -
diz por exemplo, em outros termos, o 
delegado Rui Dourado, da Guanaba-
ra. Através de uma comparação infan-
to-campestre, ele mostra sua convic-
ção no poder da repressão: tcSe você 
deixa uma criancinha na confeitaria, 
ela come tudo que encontrar pela 
frente. O mesmo ocorre numa lavou-
ra, em relação aos passarinhos. É pre-
ciso colocar um espantalho para im-
pedir que eles atuem danosamente." 

A teoria do delegado é posta em 
prática rigorosamente. Depois dos 
dias de maior número de acidentes 
em 1973, o Depto. de Trânsito da GB 
organizou várias operações punitivas. 
Motoristas de carros de transporte de 
cargas, táxis e ônibus que violavam as 
regras tiveram suas carteiras de habili-
tação apreendidas e foram obrigados 
a freqüentai uma auto-escola durante 
10 dias. Os ônibus, no final das li-
nhas, eram recolhidos e vistoriados. 

Os ônibus, talvez pelo tamanho, 
sempre receberam boa parte da culpa 
pelos problemas do trânsito nas gran-
des cidades. O presidente do Sindica-
to de Proprietários das Empresas de 
Transporte da cidade fluminense de 
Duque de Caxias, depois de dizer que 
seus ônibus têm cumprido direitinho 
as regras dos departamentos oficiais 
de transito, apontou o que lhe parece 
o centro do problema: "O material 
humano". Classificou esse material 
em duas espécies: "50% é mais ou 
menos e 50% não presta." 

Quem é habitualmente passageiro 
de ônibus - que vive massacrado por 
filas, viagens demoradas, freadas brus-
cas, partidas súbitas, excesso de lota-
ção e pela irritação de motoristas e 
cobradores - possivelmente apoiaria 
uma declaração desse tipo. Donds de 
automóveis, que em muitos casos jul-
gam os ônibus como os atravancado-

res do trânsito, também não precisam 
de muito esforço para culpá-los. Mas, 
seriam os ônibus - seus motoristas, 
evidentemente - os maiores culpa-
dos? 

Quando expuca suas atividades,^ o 
Departamento de Exames Psicotéc-
nicos da Companhia Municipal de 
Transportes Coletivos - CMTC - de 
São Paulo, dá uma idéia das condi-
ções de trabalho dos motoristas de 
ônibus. O Departamento tem por 
função examinar reflexos rápidos, 
acuidade visual, destreza e tolerância 
para quem vai passar "10 horas senta-
do à frente de um volante, lutando 
contra o calor ou o frio, contra o ba-
rulho das buzinas e os congestiona-
mentos". Depoimentos de motoristas 
carregam as cores desse quadro já 
sombrio. Eis em linhas gerais sua vida 
diária: deslocam-se numa marcha de 
20 km por hora (segundo a Secretaria 
de Planejamento, essa é a velocidade 
média dos ônibus na Guanabara), são 
expostos ao calor do motor funcio-
nando ao lado de sua cadeira (calor 
nunca inferior a 45.° C), trabalham 
até 12 horas ou mais (ganhando qua-
se sempre menos de três salários 
mínimos por mês). 

Podendo ser facilmente observa-
das pelos que se utilizam desse tipo 
de transporte, as duras condições en-
frentadas pelos motoristas têm outros 
aspectos - como eles contam. O sa-
crifício muitas vezes começa quando 
chegam à garagem e não tem ônibus 
disponível para iniciar o trabalho. O 
tempo de espera deveria ser pago mas 
normalmente não é. Apesar ae previs-
to em acordo trabalhista, os donos de 
empresa se recusam ao pagamento do 
tempo de espera, que pode ir a várias 
horas. Os ônibus muitas vezes têm de-
feitos mecânicos devido à grande uti-
lização e precária manutenção. Se pa-
ram na rua, são recolhidos à oficina 
da empresa, sem que o motorista re-
ceba as horas em que não trabalhou. 
Atrasos no percurso são punidos pe-
los fiscais da empresa, ávida dos lu-
cros por mais passageiros transporta-
dos: adiantamentos tentados através 
do aumento da velocidade, em locais 
de melhor fluxo de trânsito, como no 
Aterro do Flamengo, são punidos pe-
lo DETRAN. É justamente nesses lo-
cais que se colocam as patrulhas de 
fiscalização. Por tudo isso, o motoris-
ta fica sem tempo entre uma viagem e 
outra para descanso, idas ao banheiro 
ou refeições. 

Fora da lei 

Várias empresas forçam o moto-
rista a esticar o tempo de serviço para 
cumprir um número de viagens pré-
determinado. Os motoristas anotam 
essas horas em seus caderninhos para 
recebê-las, às vezes depois de muita 
luta. Esses procedimentos dos donos 
das empresas vão frontalmente contra 
não só acordos específicos da catego-
ria de motoristas como a própria le-
gislação trabalhista. Numa exposição 
em acordo com os parágrafos e alí-
neas da linguagem burocrática, o pre-
sidente do Sindicato dos Condutores 
de Veículos Rodoviários e Anexos da 
Guanabara denunciou o descumpri-
mento do Acordo Coletivo de Traba-
lho, assinado em 2 de junho de 72. 
Isso parece mostrar que a teoria dos 
abusos serem enfrentados com a re-
pressão não vale quando os transgres-
sores são os empresários dos transpor-
tes coletivos. A verdade entretanto é 
que os empresários poderiam resolver 
apenas os aspectos diretamente rela-
cionados com as condições de traba-
lho dos motoristas. Poderiam, por 
exemplo, utilizar os ônibus mono-
bloco (mais caros que os usados 
atualmente), que não têm o inconve-

niente do motor ao lado do motoris-
ta, e logicamente cumprir as leis tra-
balhistas. Ambas as medidas evidente-
mente implicariam em maiores gas-
tos. Para manter a mesma margem de 
lucro, a carga dessas despesas seria 
transferida para o consumidor. Como 
o transporte coletivo é um serviço es-
sencial para a maioria da população 
de renda mais baixa, qualquer aumen-
to no seu custo afetaria imediatamen-
te os índices de custo de vida, o que 
seria mal visto pelo governo, princi-
palmente depois de decretada a taxa 
de 12% para a inflação deste ano. Por 
outro lado, é difícil aumentar a pro-
dutividade, isto é, aumentar o nume-
ro de passageiros transportados por 
ônibus e por motorista. A não ser que 
fossem empregados os ônibus de dois 
andares usados na Inglaterra. Já que é 
bastante difícil aumentar a velocida-
de num trânsito que, de 20 km por 
hora, deve passar para velocidades 
ainda menores, mantidas as tendên-
cias atuais. 

Os carros particulares 

É que o assunto trânsito envolve 
aspectos que vão muito além da su-
posta loucura dos motoristas ou da 
ganância dos patrões. O problema in-
clusive foi analisado aqui na parte de 
ônibus, mas envolve ainda os táxis e 
os carros particulares. Para os táxis, 
bem pouco numerosos em relação aos 
carros particulares, muito do que foi 
dito para os motoristas de ônibus po-
deria ser repetido. Principalmente o 
tempo curto para.que eles retirem do 
ganho o suficiente para a precária 
subsistência, ao lado de gordas fatias 
para o pagamento ou manutenção do 
automóvel, se próprio, ou a participa-
ção do dono da frota. 

E os carros particulares? Cada vez 
há menos resistência entre os técnicos 
para considerá-los como os maiores 
responsáveis pelo crescimento dos 
problemas do trânsito brasileiro. Des-
de que, ao final da década de 50, a 
industria automobilística passou a 
constituir o motor do que se conven-
cionou chamar de "processo desen-
volvimentista brasileiro", as nossas ci-
dades começaram a se modelar para 
caber o número crescente de automó-
veis anualmente despejados em suas 
ruas. Sendo que dois ou três carros 
ocupam a área igual a de um ônibus e 
estes transportam um número incom-
paravelmente maior de passageiros. 
Daí a necessidade de os orçamentos 
das grandes cidades serem gastos nos 
túneis, viadutos, vias expressas, etc. E 
são investimentos de uma "mão" só, 
sem retorno. Mas a indústria automo-
büística precisa crescer, estimular a 
indústria metalúrgica, esticar o PNB e 
permitir as estatísticas otimistas. 

É certo que à sombra dessas esta-
tísticas crescem também as de aciden-
tes. Mas só agora é que isso parece 
querer se transformar num problema 
a ser, pelo menos, debatido. É que, 
como habitualmente nas guerras, 
quem mais sofre nas batalhas travadas 
diariamente no asfalto não são os 
que, em verdade, as comandam. 

Proibido carona 
para policiais 
A advertência da PM 

aos paulistas.  
Por José Bastos.  

Você não devia ter feito isso com 

a Polícia Militar" - gritou o co-
ronel Cabette, comandante da PM 
paulista, na tarde do último domingo, 

?[uando o cabo Antonio Marques con-
essou o assassinato do industrial Ru-

dolf Dafferner. E, chorando, esbofe-
teou o criminoso, para espanto dos 
policiais que o prenderam e dos re-
pórteres presentes. Depois do desapa-
recimento do industrial, isso foi ape-
nas o primeiro motivo de espanto. 

No dia seguinte, ficou-se sabendo 
que o cabo Antonio já estivera inter-
nado durante dois meses na Enferma-
ria-1 da PM (clínica psiquiátrica) e há 
um ano não recebia seus vencimen-
tos, por ter faltado ao serviço sem 
avisar os seus superiores. Casado, pai 
de dois filhos, n\orando na casa do 
sogro desde que deixou de receber 
seus salários, era mais um cidadão na 
cidade grande, desesperado pela sua 
situação financeira. O incrível: apesar 
de nada receber, continuou traba-
lhando normalmente na PM, até o dia 
30 de janeiro, quando pegou uma ca-
rona na Vila dos Remedios, como fa-
zem dezenas de seus colegas que pre-
tendem ir para alguma cidade à beira 
da Rodovia Castelo Branco. 

Nada havia sido planejado. Duran-
te a viagem, o industrial falou muito 
dos seus negócios. Afinal, devia pen-
sar, estava ao lado de um policial. No 
mesmo dia, o cabo Antonio, que vivia 
sem dinheiro, desfilava pelas ruas 
poeirentas de Urânio, uma pequena 
cidade da Alta Araraquarense, com 
um Dodge Dart verde e 900 cruzeiros 
no bolso. No domingo, ele foi preso: 
seus colegas policiais estranharam a 
súbita prosperidade do cabo e relacio-
naram o fato com o caso do desapare-
cimento do industrial. 

Na mesma hora em que o cabo 
Antonio era esbofeteado pelo coman-
dante, os familiares do industrial 
eram informados do crime, mas só fi-
caram revoltados mesmo quando sou-
beram que o assassino era um poli-
cial. 

O tapa, o espanto e a revolta vol-
tavam a ser os ingredientes de mais 
um caso policial envolvendo elemen-
tos da PM de São Paulo. 

14 de fevereiro de 70 - O presi-
dente do Sindicato dos Bancarios, 
Salvador Tolezano, acabou de fazer 
uma conferência em Sorocaba e está 
voltando para São Paulo. Três solda-
dos da PM pedem carona. Alguns dias 
depois o corpo do líder sindical é en-
contrado no fundo de uma represa, 
amarrado a uma pedra. O motivo do 
crime: os três PMs haviam planejado 
um assalto ç precisavam de um carro. 

9 de janeiro de 71 - Arlete Maria 
Bensadon é raptada diante de sua ca-

sa, no Jardim Nossa Senhora do Car-
mo, por cinco elementos da Polícia 
Militar numa perua do Serviço Reser-
vado. Dois dias depois ela é encontra-
da morta, com sinais de sevícia, num 
terreno baldio de Santo Amaro. O 
motivo do crime: Arlete haviaidiscuti-
do com uma vizinha, que não queria 
ver crianças brincando em sua calça-
da. Seria apenas mais uma discussão 
entre vizinhos, se Arlete já não tivesse 
protestado várias vezes contra as arbi-
trariedades praticadas pelo tenente 
João Alonso e pelo sargento Antonio 
Sanches Neto, marido de Odete, a 
mulher que não gostava do barulho 

Detido pelo Serviço Re-das 
lo da PM, o sargento Sanches 

foi posto em liberdade 48 horas de-
pois, apesar das evidências de man-
dante do crime. Arlete Bensadop era 
mãe de três filhos e exercia verdadei-
ra liderança na comunidade do bair-
ro. O tenente João Alonso já havia 
sido processado várias vezes por es-
pancamento. Julgados, os elementos 
da PM foram condenados a penas que 
variaram entre 12 e 20 anos de pri-
são. 

30 de dezembro de 72 - O fotó-
grafo Deodato Marques Nevez convi-
da os noivos Otalina Maigareth Jar-
dim e Firmino Paixão de Araujo a ir 
até sua casa, para uma última foto, 
antes de viajar em lua-de-mel. No car-
ro, avisou: "Pisa tudo porque aqui eu 
já fui assaltado". O pavor causado pe-
los faróis e tiros de metralhadora vin-
dos de uma perua Chevrolet e a tenta-
tiva de fuga de nada adiantaram. 
Quando desceu do carro, Deodato le-
vou cinco tiros de metralhadora. Mas 
não de ladrões, como ele pensava. Os 
tiros vieram da perua 06 da PM, que 
fazia ronda na Avenida Elisio Teixei-
ra da Sihra. Comentário do delegado 
Bel Natham Rosemblat, responsável 
pelo inquérito: "O que aconteceu 
mostra bem a violência de alguns po-
liciais, que hoje atiram primeiro para 
depois perguntar o nome das víti-
mas." 

Há cinco anos, um comandante da 
extinta Guarda Civil de São Paulo 
(hoje Polícia Militar) reconhecia que 
30% da corporação se compunha de 
* "indivíduos emocionalmente instá-
veis". Essa declaração foi confirmada, 
depois, por um estudante de Psicolo-
gia, membro da PM, encarregado de 
aplicar testes de QI (quociente de in-
teligência) na tropa. O policial-psicó-
logo, inadvertidamente, contou a um 
colega de faculdade que os elementos 
escolhidos para formar a "tropa de 

dissolver 
os que 

QI e maior índi-
agressividade." 

E face aos últimos acontecimen-
tos, a PM de São Paulo pediu à popu-
lação que evite dar carona aos poli-
ciais que, se flagrados, estarão sujei-
tos a punição. 

y 



Um ensaio no campo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na Paraíba,  os camponeses trabalham coletivamente 
"roças comunitárias" nas terras da 

arquidiocese.  O arcebispo acha que é hora de a 
Igreja desligar-se do senhor de engenho e 

ligar-se aos trabalhadores.  Por Ivan Mauricio.  xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Igreja sempre esteve ligada, no 
nordeste, mais ao senhor de en-

genho do que ao escravo". A voz soa 

five e forte, mas em tom moderado, 
dom José Maria Pires, de 54 anos, 

o único mulato do episcopado brasi-
leiro, que por isso e- chamado cari-
nhosamente, pelos ^eus colegas da 
Confederação Nacional dos Bispos, 
dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dom Pelé. Há sete anos que ele 
deixou a cidadezinha de Araçuaí, no 
sertão de Minas Gerais, para ser o ar-
cebispo de João Pessoa. 

Para inverter a tradição da Igreja 
no nordeste, apontada por dom José, 
evitar a venda das terras pertencentes 
à diocese e não prejudicar os lavrado-
res que as ocupam há muito tempo, 
foi criado o programa de Roças Co-
munitárias, uma iniciativa dos pró-
prios agricultores, através da qual, ho-
je, a Igreja ajuda os camponeses a di-
vidir seus trabalhos no roçado, onde 
o serviço é muito e o rendimento 
pouco. 

A idéia de aproveitar as terras e 
realizar um trabalho de ação pastoral 
levou a arquidiocese de João Pessoa à 
resolução de encerrar os contratos de 
arrendamento de suas terras para os 
abastados fazendeiros da região, a fim 
de substituí-los pelos pequenos agri-
cultores. Hoje, 367 hectares de terra 
já foram divididos com os campone-
ses, em três localidades no interior da 
Paraíba (Taquara, Gurinhém e Ga-
vião). Em outubro, a arquidiocese en-
tregará todas as terras de sua proprie-
dade, ao encerrar o prazo de arrenda-

mento de um engenho com 300 hec-
tares de área. 

Junto com a divisão das terras, fo-
ram criadas, equipes de evangelização 
e promoção humana. Compostas por 
um engenheiro agrônomo, dois téo 
nicos agrícolas, um médico, unu 
assistente social e uma enfermeira au-
xiliar, vêm trabalhando nas rocas co-
munitárias desde janeiro de 1972. 

A primeira etapa do trabalho con-
siste na preparação para a execução 
das tarefas em comum. A melhor ma-
neira de aproximar os técnicos dos 
camponeses foi a venda de filtros pa-
ra uma população acostumada a be-
ber água dos barreiros. Nas três co-
munidades onde estão sendo implan-
tadas as rocas já foram vendidos 150 
filtros, em ÍS prestações mensais de 1 
cruzeiro. 

A segunda etapa é dedicada ao 

aprendizado. A equipe promove o 
treinamento dos lavradores, que in-
clui noções básicas sobre horticultura 
(já foram realizados três cursos pam 
60 camponeses), noções de sindicali-
zação rural, educação alimentar e 
bordado para as mulheres dos traba-
lhadores. 

Os encarregados da etapa finai são 
os próprios homens do campo. De-
pois de aberto o diálogo, é comum 
aparecerem grupos querendo traba-
lhar juntos. Fica combinado que cada 
um cultiva seu roçado durante cinco 
dias da semana, enquanto que nas 
sextas-feiras todos trabalham nas ro-
ças comunitárias. No final da safra, o 
lucro da comercialização da colheita 
(a maioria se dedica ao cultivo da 
mandioca, mas alguns ainda plantam 
milho, feijão e inhame) é dividido 
igualmente entre os associados, de 

acordo com os dias de trabalho de 
cada um. 

Exemplo não seguido 

"Eles eram muito agressivos, não 
confiavam em ninguém. Foi muito di-
fícil o primeiro contato. De repente, 
estavam acreditando no que a §ente 
dizia. Hoje eles planejam seu proprio 
futuro". Marlene Burger conta sua 
experiência. Ela é uma freira holande-
sa que optou pelo nordeste. Ali che-
gando fez um curso de técnica agríco-
la e aceitou participar da equipe das 
roças comunitárias. Atualmente tem 
os dias totalmente tomados pelo pro-
grama. Ensina novas técnicas de plan-
tio aos camponeses e praticamente fi-
ca encarregada da coordenação de to-
do o trabalho. 

Explica entusiasmada: "Nunca foi 
dada confiança a esse povo do nor-
deste. Eles não são ignorantes, ao 
contrário, é possível se ter um conta-
to humano com um camponês e se 
aprender muita coisa com sua crença 
ingênua -e popular. Admiro como 
eles, na miséria em que vivem, ainda 
podem ser entusiastas e acolhedores." 

A equipe de ação pastoral das ro-
ças comunitárias recebe financiamen-
to para a realização dos projetos de 
entidades religiosas da Alemanha e 
Holanda. Para a construção de uma 
estrada em Gavião, de um açude em 
Gurinhém e a manutenção do pessoal 
técnico, eles dispõem de uma verba 
de Cr$ 70 miL O resto fica por conta 
do sacrifício da equipe e dos leigos. 

Infelizmente, a experiência parece 
restrita à disposição e boa vontade da 
arquidiocese. No dia em que a Fazen-
da Tapu, de propriedade da família 
Lundgren, famosa por ser proprietá-
ria das Casas Pernambucanas, foi 
transformada exclusivamente em cria-
ção de gado, 47 agricultores despedi-
dos passaram a integrar as roças co-
munitárias de Taquara. Na ocasião, 
dois agricultores do programa fizeram 
um requerimento aos donos da fazen-
da, que tem muitas terras boas não 
aproveitadas, numa extensão de três 
mil 'hectares. O requerimento pedia 
colaboração para o arrendamento 
dessas terras, mas não encontrou res-
posta. A equipe das roças comunitá-
rias entrou em contato com o INCRA 
e nada conseguiu. 

Cortázar no Brasil: entrevista 
O ABSURDO OTIMISTA 

O autor dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O Jogo de Amarelinha, 
sábado passado no Rio em entrevista a Abel Silva 

O escritor argentino Julio Cortázar 
está no Brasil, desde a última 

sexta-feira,para uma visita que prevê, 
além da estada no Rio, a viagem a 
Ouro Preto e Salvador, "onde talvez 
me encontre com Caetano Veloso e 
Gilberto Gil, músicos que admiro 
muito e que conheci através do poeta 
e crítico Haroldo de Campos." 

Surpreendentemente, Cortázar se 
diz tão musical que "se tivesse de es-
colher entre a música e a literatura 
ficaria com a primeira". Ele fala com 
entusiasmo e carinho do jazz, da mú-
sica sul-americana, do tango, cujos 
ambientes e personagens tantas vezes 
transportou para seus contos e dos 
"papas brasileiros, principalmente 
João Gilberto e Baden PowelL " 

Quanto aos escritores: "se nos en-
contramos, muito bem. Mas não gos-
to de procurá-los, nem que eles me 
procurem". Declarações deste tipo 
podem dar uma imagem falsa de Cor-
tázar. Elas, entretanto, não são o for-
te deste homem imenso (mais de dois 
metros de altura) e tímido: Cortázar 
é extremamente acessível e simpáti-
co. Em dois tempos transformou esta 
entrevista - a primeira no Brasil 
- em um bate-papo simples e 
agradável Nada daqueles tiques e es-
trelismos das vedetes internacionais, 
ele que é, hoje, um escritor realmente 
famoso. Lírico confesso - afinal o 
homem é argentino - ele faz questão 
de discordar do coro dos amargos e 
apocalípticos: "quem tem a ideologia 
que eu tenho tem que ser otimista e 
acreditar no futuro do homem e da 
arte". 

Sobre a questão da liberação radi-
cal do sexo na arte, a proposito do 
Último Tango, de Bertolucci: 

Na América Latina nós sempre vi-
vemos sob o signo do puritanismo se-
xual total. Ou seja, em literatura, tea-
tro e cinema era sempre um tema de-
licado que deveria ser tratado de ma-
neira especial, com linguagem espe-
cial e imagens especiais. Nestes últi-
mos anos há uma explosão liberado-
ra. Mas, como sempre acontece, esta 
liberdade está sendo usada de manei-
ra exagerada, mas creio que pouco a 
pouco se chegará a um equilíbrio, co-
mo sucede na literatura francesa, on-
de o erotismo é tratado com a mesma 
naturalidade com que se trata qual-
quer outro tema. Agora nós o trata-
mos com demasiada ênfase porque 
nós nos sentimos liberados, como um 
homem que sai de uma prisão e no 
primeiro dia faz tudo o que pode fa-
zer: come, bebe, vai para a cama com 
duas mulheres porque estava necessi-
tado disso, depois vem o equilíbrio. 
Eu creio que há um exagero de sexo 
no cinema, principalmente. Mas, em 
Paris, e na França de um modo geral, 
este exagero já começa a cansar. As 
pessoas assistem a esses filmes com 
uma certa ironia, sem demasiado inte-
resse, naturalmente isso significa que 
pouco a pouco se vai chegar a um 
plano mais natural. 

OPINIÃO - Bertolucci afirmou 

recentemente que, de certa forma, ele 
ainda está preso aos "prazeres e ócios 
da burguesia". Você acha que é possí-
vel a um artista de origem burguesa 
libertar-se totalmente de suas ori-
gens? 

Cortázar — Eu, pessoalmente sou 
de origem pequeno-burguesa e sei 
muito bem das dificuldades que exis-
tem em se libertar de todos os pre-
conceitos, dos tabus, dos atavismos. 
É um problema de autocrítica cons-
tante, de controle de cada uma das 
idéias, das a^ões e dos atos. Eu creio 
que é possível nos liberarmos, mas 
acho que é muito difícil 

OPINIÃO - A maior parte dos 
depoimentos dos artistas sobre o 
mundo de hoje e sobre o futuro ten-
de ao pessimismo, ao tom amargo. 

"Há que se 
escrever como quem 

corta frutas" 

Você se considera um apocalíptico? 
C - Não, eu sou profundamente 

otimista. Se eu não fosse otimista, 
não poderia estar na linha ideológica 
que estou, porque esta linha não po-
de ser pessimista, ela se autodestruiria 
se fosse pessimista. Inclusive eu sou 
capaz de ser um pouco utópico, quer 
dizer, ter um otimismo um pouco in-
gênuo. Creio que as utopias são as 
nossas molas. Quer dizer, há que ter 
uma utopia e tratar de realizá-la. Tal-
vez não a realizemos exatamentewvutsrponmljigfedbaVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA CCH 
mo era a utopia, mas o que importa é 
nos aproximarmos dela o máximo 
possível. 

OPINIÃO - Você crê em crise da 
palavra, em crise da literatura? 

C - Não, depende dos planos em 
que Colocamos este problema. Creio 
que os chamados meios audiovisuais 
são cada dia mais importantes e que 
os escritores estão cada dia mais sen-
síveis a isso. Nos livros se pode notar, 
por exemplo, o uso das imagens. Eu 
mesmo fiz dois livros que têm ima-
gens, colagens, fotografias. Inclusive 
tenho um sonho, uma utopia que tal-
vez nunca realize. Gostaria de fazer 
uma espécie de grande fotonovela, 
dando ao gênero outra dimensão. Mas 
não acredito que exista uma crise da 
palavra. Em alguns grupos hiperinte-
lectualizados, como a 4 nova crítica" 
em Paris, e os estruturalistas, chegou-
-se a um grau de refinamento e de 
sutileza que em alguns casos é bastan-

te estéril. Finalmente a linguagem se 
converte em seu próprio objeto, se es-
creve para e por escrever e não pelo 
que se quer transmitir. Nãò estou 
muito dentro dessa linha. Creio que 
na América Latina, principalmente, 
há que se escrever como quem corta 
frutas. Como faz Garcia Marques, por 
exemplo. 

OPINIÃO - O sucesso da literatu-
ra latino-americana é verdadeiro? 

" C - As pessoas estão inquietas 
com o que se chama de boom da 
América Latina. Há muitos mal-en-
tendidos. Por exemplo, no Peru e no 
Equador, um dos jovens com que fa-
lei, me dizia que o boom era falso 
porque havia sido inventado pelos 
editores. Eu sustento que não, creio 
que o boom foi inventado por leito-
res. Os leitores latino-americanos fo-
ram os primeiros, há 15 ou 18 anos, a 
começar a ler Astúrias, Vargas Llosa, 
Fuentes, Garcia Marques e a mim 
mesmo, quando os editores se nega-
vam a nos editar e faziam pequenas 
tiragens, quatro mil, três mil exem-
plares. Não faziam nada por nós. Fo-
ram os leitores que nos descobriram. 
E como os editores não são bobos, 
são capitalistas que querem ganhar di-
nheiro, imediatamente farejaram o 
negócio e lançaram os livros. Então, 
hoje, um Garcia Marques pode criar 
qualquer coisa que editam 100 mil 
exemplares. E neste sentido o boom 
me parece um fenômeno formidável. 
Que quer dizer isso? Quer dizer que 
é uma tomada de consciência dos 
próprios leitores. Quer dizer que os 
leitores descobrem seus próprios es-
critores. Quando eu era jovem, na Ar-
gentina, líamos traduções, líamos os 
europeus. De um homem como Bor-
ges editavam 500 exemplares e não 
eram vendidos. Se vendia muito pou-
co. E líamos François Mauriac, 
Graham Greene, as grandes novidades 
européias. Súbito, houve esta tomada 
de consciência. Ela me parece muito 
importante, porque é símbolo de 
uma maturidade. Todavia ela aconte-
ceu apenas em certas regiões. Nem to-
do mundo lê os escritores latino-ame-
ricanos. Mas o panorama mudou mui-
to em 20 anos. 

OPINIÃO - Não haveria o perigo 
disto se transformar num exotismo? 

C - Você crê que os livros que 
deram fama a Garcia Marques, a Var-
gas Llosa são exóticos? Eu creio que 
respondem fundo a realidade latino-
-am eriça na, não têm nada de exótico. 
É exatamente o contrário. Quando eu 

era jovem, buscava o exótico lendo 
um autor inglês, norueguês ou ale-
mão, ou francês. Agora buscamos o 
nosso, lemos os argentinos, os brasi-
leiros, os venezuelanos - quando são 
bons. 

OPINIÃO - Os jornais estampam 
atualmente um tipo de realidade mais 
absurda que a da literatura fantástica. 
Diante disso, como fica esta literatu-
ra? 

C — Eu não sei qual a diferença 
entre as notícias dos jornais de hoje e 
as dos de 50, 100 ou 200 anos atrás. 
Creio que sempre, no planeta, aconte-
ceram coisas que se pode qualificar 
de fantásticas, o tempo todo. Creio 
que o fantástico e o real não têm li-
mites muito precisos. O fantástico es-
tá constantemente em nossa vida. O 

"Toda censura é 
colocar diante do 

escritor uma prisão" 

que é preciso é ter antenas e olhos 
para ver. Eu vivo num mundo fantás-
tico o tempo todo. E não conheço 
muito bem a diferença entre fantasia 
e realidade. Creio que isso se nota no 
que escrevo. Nos meus contos as coi-
sas são sempre muito cotidianas, mui-
to normais. Súbito, aparece o fantás-
tico. Assim acontece comigo tam-
bém, aconteceu mil vezes. 

OPINIÃO - Você, quando escre-
ve, pensa num tipo de público deter-
minado? 

C - Não, absolutamente não. Se 
eu pensasse num público, creio que 
ficaria completamente bloqueado. Es-
crever, para mim, é em primeiro lugar 
um contato comigo mesmo,"uma bus-
ca. Agora, isto não quer dizer que eu 
ignore o público. Cada dia estou mais 
consciente. Porque numa época em 
que ninguém me conhecia, eu escre-
via numa grande solidão, e agora, ca-
da livro meu significa receber uma 
imensa quantidade de cartas, de leito-
res e críticas e se escrevem livros e 
teses. De maneira que eu me vejo 
através dos olhos dos outros. Isto 
criou uma dialética de comunicação 
muito importante. Mas no momento 
de escrever eu sou sempre um solitá-
rio. 

OPINIÃO - E a censura em rela-
ção à literatura? 

C - A censura em relação à litera-
tura é uma aberração. É a negação do 
ato literário em si. O homem que es-

creve honestamente o que pensa e ^ 
que quer dizer escreve como um a » ) 
de necessidade. Toda censura é col?^ 
car diante deste escritor uma prisão. 

OPINIÃO - Qual a atitude do es-
critor diante disso? 

C — É uma atitude muito pessoal. 
Conheço gente que aceita a censura, 
porque começam por censurar-se â  si 
mesmos. Isso acontece com freqüên-
cia na Espanha. Os escritores espa-
nhóis, muitos deles sabem que se es-
crevem certas coisas serão censura-
dos. Então não as escrevem. Censu-
ram-se a si mesmos. A ação de escre-
ver tendo a imagem do censor à fren-
te felizmente não é meu caso. 

OPINIÃO - E a sua relação com a 
crítica literária? 

C - É uma boa relação, porque eu 
escrevo novelas e eles fazem a crítica. 
Eu não sou crítico, n^o tenho muito 
sentido crítico, leio críticas sobre os 
outros. A meu respeito eu apenas as 
olho, não as leio muito a fundo, salvo 
quando são trabalhos muito inteligen-
tes, cujo autor eu conheço um pouco. 
Por exemplo, aqui no Brasil há um 
jovem chamado David Arrigutti, de 
São Paulo, que escreveu uma tese de , 
doutorado sobre meus livros, que tem^ ) 
um título muito bonito em portu-
guês, O Escorpião Encalacraao. Fi-
quei fascinado porque é um livro ma-
ravilhoso. Não e um livro de elogio, é 
um livro de crítica, é uma tentativa 
de buscar as direções, as linhas de for-
ça de toda a minha obra. Porque eu 
escrevo um livro após o outro, sem 
pensar no anterior nem no que virá. 
Ele, como crítico muito inteligente, 
faz sínteses, tem uma mentalidade 
sintética e me mostra coisas que eu 
não podia suspeitar. Nesse sentido, a 
crítica me é muito útil 

OPINIÃO - Sartre e uma série de 
intelectuais atualmente estão lançan-
do a questão da crise da teoria. O in-
telectual, para ele e também para 
Godard, deve agir de alguma forma 
mais efetiva. Qual é para você a posi-
ção do intelectual em relação ao seu 
interesse político? 

C - Eu tenho a impressão que um 
escritor tem que ter a mais ampla li-
berdade de expressão, ou seja, que ele 
possa escrever literatura pura, litera-
tura comprometida, ou literatura in-
termediária sem que nada lhe possa 
ser o menor entrave. Agora, este es-
critor é também um homem que vive 
a. história, que tem sua nacionalidade 
que tem obrigações. Aí tem-se que re-
fletir no plano, que eu diria moral, 
quanto à responsabilidade do escri- -
tor. Eu conheço muito escritores que 
escrevem unicamente ficção sem ne-
nhum compromisso político e, como 
pessoas, eles atuam na luta política. 
O importante é não ser escapista. Por-
que muitos fazem literatura engajada 
e não se envolvem na luta por um 
mundo melhor. E se refugiam na lite-
ratura dizendo que a única coisa que 
podem fazer é isto. Eu creio que ho-
je, no século XX, não é possível acei-
tar isso. Eu, pelo menos, não o acei-
to. 
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A Fiat 
e o 
governador xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

UzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ma luta entre duas grandes em-
preiteiras - uma italiana e uma 

brasileira - está criando um sério 
problema político para o governador 
Rondon Pacheco. A disputa é pela 
construção civil da Usina Hidrelétrica 
de Minas Gerais, envolvendo 700 mi-
lhões de cruzeiros. 

A o"rigem da luta está na chegada 
a Belo Horizonte, em julho do ano 
passado, de altos dirigentes da Fiat da 
Itália. Tradicionais articuladores, os 
italianos pegaram o governador de 
Minas e o colocaram dentro de um de 
seus carros. Muitas fotografias foram 
batidas, muitas declarações foram da-
das à imprensa, ora garantindo a ins-
talação da fábrica de automóveis em 
Minas, ora lançando a dúvida. No fi-
nal, a instalação da Fiat em Minas vi-
rou uma questão de honra para Ron-
don. 

Obtido esse trunfo, a Fiat, através 
de uma subsidiária - a Empresit Gi-
rola Lodigiani - associou-se com a C. 
R. Almeida, empreiteira do Paraná, e 
juntas apresentaram uma proposta na 
concorrência aberta pela Cemig no 
início de 1972 para a construção da 

^ tós ina de São Simião. As regras do joj 
^ f e o estavam tão bem definidas que até 

mesmo a Camargo Correia, a maior 
empreiteira do país, retirou-se da 
concorrência pouco antes de serem 
abertas as propostas. Sobrou a Em-
presit Girola (que detém mais de 70% 
do consórcio) e a poderosa construto-
ra Mendes Júnior. A primeira apre-
sentou um orçamento de 670 milhões 
de cruzeiros e a segunda um de 678 
milhões de cruzeiros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O impasse 

O impasse estava criado com a 
abertura da proposta, no mês passa-
do. De um lado, o comprometimento 
do governo com a instalação da fábri-
ca de automóveis da Fiat em Minas. 
De outro, os italianos, que, sem dizer 
diretamente ("nós instalamos a fábri-
ca desde que nos dêem a construção 
de São Simão"), adiavam sua decisão 
sobre o local onde instalariam a fábri-
ca como forma de pressão. 

Mas ali estava a Mendes Júnior, 
disposta a dificultar os desejos dos 
italianos. Seus técnicos garantem que, 
apesar da diferença orçamentária en-
tre as duas propostas, no valor de 8 
milhões de cruzeiros, os italianos fize-
ram um jogo de orçamento. "Tirada a 
prova dos nove, dizem alguns funcio-
nários da Mendes, a nossa proposta 
resultará num custo final da obra in-
ferior em mais de 40 milhões de cru-
zeiros em relação ao de nossa concor-
rente." 

Surgiu então um obstáculo que 
impediu o governo de divulgar o re-
sultado da concorrência: a Mendes 
fez chegar aos ouvidos do governo 
que estaria disposta a fazer um pro-
testo público contra o resultado, caso 
ele fosse favorável à firma italiana. 

O episódio poderá ocorrer nova-
mente, já que as cartas estão marca-
das e entre elas está também a Usina 
Siderúrgica que a Mendes Jr., associa-
da ao grupo Antunes, vai construir 
em Juiz de Fora: algumas facilidades 
a mais para a siderúrgica poderão es-
friar os ânimos da construtora minei-
ra. 

Enquanto a luta se acirra, os diri-
gentes da Fiat retornaram a Belo Ho-
rizonte. Eles chegaram no último do-
mingo, para realizar novos contatos 
com setores do governo do Estado e 
poderão, ainda esta semana, entrar 
com o projeto da fábrica de automó-
veis no Ministério da Indústria e do 
Comércio. 

Assim, é .o interesse da economia 
mineira que se sobrepõe a "uma sim-
ples concorrência pública". E, caso as 
condições da Mendes sejam realmente 
mais vantajosas que as da Empresit, 
esse interesse será levado ao Banco 
Mundial - financiador da obra - e 
aos órgãos federais responsáveis, pois 
a questão está posta: viabilizar uma 
fábrica de automóveis para um Esta-
do, nos dias atuais, é mais que sufi-
ciente para justificar todo um gover-
no.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Teodomiro Braga) 

O bilhão amarelo 
26 diretores da maior trading company 
do mundo,  a Mitsubishi Corporat ion,  
estiveram na semana passada no Brasil 

com sorrisos na face e anunciando 
1,2 bilhão de dólares nos bolsos.  

No último dia 6, terça-feira, o mi-
nistro Delfim Netto surpreendeu 

até mesmo o chefe de cerimônias do 
Palácio da Alvorada, já acostumado 
com os seus imprevistos. Para o des-
pacho que faz normalmente nesse dia 
da semana com o presidente da Repú-
blica, o ministro da Fazenda trouxe 
um grupo discreto de japoneses -
executivos importantes, membros 
principais da missão econômica envia-
da ao Brasil pela Mitsubishi, o maior 
grupo de empresas particulares do Ja-
pão. O encontro, feito com a ajuda 
de intérpretes, demorou exatamente 
15 minutos, o suficiente apenas para 
uma troca de cumprimentos. Mas foi 
o bastante para demonstrar o interes-
se do atual governo em atrair novos 
investimentos deste grupo ao Brasil 
que, segundo fontes oficiosas, devem 
atingir 1,2 bilhão de dólares nos pró-
ximos cinco anos. "As economias do 
Brasil e do Japão se completam" - já 
repetiu diversas vezes o ministro Del-
fim Netto, grande divulgador do mila-
gre industrial nipônico. "Temos mais 
recursos naturais, ao passo que os ja-
poneses possuem técnica, organização 
industrial, mão-de-obra especializada 
e capitais. Daí a importância da união 
cada vez maior das duas nações." 

Maior missão de um único grupo 
já enviada ao exterior, a da Mitsubishi 
incluía nada menos que 26 importan-
tes executivos, destacando-se Chujiro 
Fujino, presidente da Mitsubishi Cor-
poration, a maior trading company 
do mundo, com 240 escritórios e sub-
sidiárias, e faturamento anual de 15 
bilhões de dólares; Takehiko Kato, 
presidente do The Mitsubishi Bank 
Ltd., depósitos de 14 bilhões de dóla-
res, na lista dos 10 maiores bancos 
comerciais do mundo; Gakuji Moriya, 
vice-presidente da Mitsubishi Heavy 
Industries Ltd., maior empresa indivi-
dual do Japão, com faturamento 
anual de 24 bilhões de dólares (mais 
de 3 vezes o ornamento brasileiro) e 
78.300 funcionários. Por isso, a mis-
são teve a maior acolhida já feita a 
um grupo particular no Brasil. Além 

do presidente da República, recebe-
ram-na, em audiências particulares,-
seis ministros de Estado: Antônio 
Dias Leite, das Minas e Energia; Cirne 
Lima, da Agricultura; Hygino Corset-
ti, das Comunicações; Marcus Viní-
cius Pratini de Moraes, da Indústria e 
do Comércio; Antônio Delfim Netto, 
da Fazenda e Mario David Andreazza, 
dos Transportes. Houve ainda conta-
tos de alto nível na área de empresas 
estatais: Petrobrás, Companhia Vale 
do Rio Doce, Eletrobrás. Visitas a go-
vernadores: Chagas Freitas, Guanaba-
ra; Laudo Natel, São Paulo; Rondon 
Pacheco, Minas Gerais. Além de en-
contro com líderes de grandes empre-
sas entrangeiras no Brasil: Volkswa-
gen, Chrysler, IBM. 

Durante sua permanência no Bra-
sil, exatamente 10 dias, os membros 
da Missão Econômica Mitsubishi re-
petiram que o grupo "tinha apenas 
interesse em cooperar com o extraor-
dinário desenvolvimento brasileiro". 
Nesse sentido, estavam tendo contato 
com autoridades, discutindo pontos 
comuns de interesse, vendo de perto 
as oportunidades existentes. Mas a 
decisão sobre os tjpos e as áreas onde 
deverão ser feitos investimentos de-
penderá dos estudos encaminhados 
por uma comissão permanente criada 
com o objetivo único de planejar os 
investimentos no Brasil. Nesta tarefa, 
contarão com a assessoria de téc-
nicos brasileiros colocados à disposi-
ção da Mitsubishi pelo Ministério da 
Fazenda. "A preocupação do nosso 
grupo, que atua em mais de 120 ra-

mos diferentes de negócio, é evitar 
que os estudos e as decisões referen-
tes ao Brasil sejam demoradas. Com o 
grupo de trabalho queremos encurtar 
as decisões referentes ao Brasil de 
anos para meses" — explicou Chujiro 
Fujino, da Mitsubishi Corporation, 
chefe da Missão Econômica. 

Além de procurar alternativas "se-
guras" onde possam aplicar seus dóla-
res (as reservas do Japão estão na casa 
dos 20 bilhões de dólares), os grupos 
japoneses também precisam de com-
pradores para seus produtos e equipa-
mentos, e que ao mesmo tempo pos-
sam suprir suas necessidades de maté-
rias-primas. De repente, os japoneses 
descobriram que o Brasil é uma exce-
lente alternativa para tudo isso. 

Calcula-se, por exemplo, que me-
tade das vendas da Mitsubishi são fei-
tas fora do Japão onde também são 
adquiridos 2/3 das matérias-primas 
consumidas por suas empresas. A si-
tuação tem levado o grupo a promo-
ver estranhas ligações no exterior pa-
ra assegurar sua expansão. 

Nos países ricos, a união geral-
mente se faz com empresas igualmen-
te gigantes, como a Chrysler, que aju-
da o grupo a vender seus carros nos 
mercados da Europa e dos Estados 
Unidos. Mas é um tipo de associação 
diferente daquelas que faz em países 
como o Brasil, onde a Mitsubishi, co-
mo outros grupos japoneses, procura 
se unir a empresas que vendem maté-
ria-prima (caso da Mineração Seridó, 
Indústria Agrícola Tozan) ou consti-
tuem mercado potencial para produ-

tos e serviços do grupo equipamentos 
e assistência técnica (caso da Fisiba, 
Ciquine, Fae). A preferência é pela 
participação minoritária que, além de 
mais barata e cômoda politicamente, 
satisfaz inteiramente dois objetivos 
principais: compra de matéria-prima e 
vencia de equipamentos. Assim, a par-
ticipação majoritária fica restrita aos 
empreendimentos onde outra opção 
não é possível ou não interessa ao 
grupo - caso de empresas ligadas a 
finanças (bancos comerciais, bancos 
de investimentos e seguradoras), ao 
comércio (Mitsubishi Shoji do Brasil, 
Diamond Trading, Rio Negro £om. e 
Ind.). A única exceção, por enquan-
to, encontra-se na CBC - Companhia 
Brasileira de Caldeiras, localizada em 
Varginha, Minas Gerais, onde existem 
duas novidades em termos de política 
empresarial da Mitsubishi: uma, a par-
ticipação majoritária num projeto in-
dustrial; outra, tratar-se de uma fábri-
ca de bens de capital (caldeiras, troca-
dores de calor, tanques de aço), pro-
dutos vendidos por fábricas japonesas 
do mesmo grupo. 

Entretanto, mais exceção do que 
regra, casos como o da CBC dificilmen-
te devem se repetir na política da 
Mitsubishi para o Brasil, apesar dos 
apelos do ministro Pratini de Moraes 
para que ela, além de fornecer tecno-
logia, aplique sua capacidade de "mar-
keting na exportaçao de manufatura-
dos brasileiros para todos os merca-
dos internacionais onde opera". Por-
que, para todos os efeitos práticos, a 
Mitsubishi é um grupo estrangeiro 

Sue age de acordo com os interesses 
a matriz. E esses interesses nem sem-

pre se ajustam à política brasileira de 
aumentar a exportação de manufatu-
rados. Nessas condições, é válido 
acreditar que grande parte do 1,2 bi-
lhão de dólares que a Mitsubishi pla-
neja investir no Brasil se dirija à ex-
portação de matérias-primas, como fi-
cou claro no interesse demonstrado 
pela Missão Econômica por dois seto-
res específicos: Mineração e Alimen-
tos. 

Chupar cana ou tocar flauta? 

Ê possível conciliar 
contenção de preços 

com aumento 
das exportações? 

Por G.  Toller Gomes 

A crer nas estatísticas da Funda-
ção Getúlio Vargas, a campanha 

antiinflacionária começou a dar os 
primeiros resultados. O índice de au-
mento do custo de vida na Guanabara 
no mês de janeiro foi de 1,2%, contra 
1,7% em janeiro de 1972. É verdade 
que o índice geral de preços - que 
além da alimentação, vestuário e ha-
bitação, mede também os preços por 

atacado e do material'de construção 
— não se alterou em relação ao ano 
passado. Continuou a 1,7%. Mas co-
mo, a exemplo do que aconteceu em 
1972, o indicador da inflação no país 
inteiro é o custo de vida na Guanaba-
ra, tivemos, para todos os efeitos, 
uma taxa 0,5% menor do que èm 
janeiro do ano passado. E como disse 
o presidente do Banco Central, Ema-
ne Galvêas, "se janeiro for bem, te-
mos tudo para supor que o ano todo 
irá bem." 

Para garantir essa previsão, o mi-
nistro da Fazenda reuniu-se quarta-
feira passada com os secretários de 
Finanças de todo o país, quando fir-
mou-se convênio isentando do paga-
mento do ICM as operações interesta-
duais com componentes de ração ani-
mal e exigindo o pagamento ao mes-
mo imposto nas exportações desses 
produtos. A exemplo da carne, a se-

dução do mercado internacional esta-
va levando os produtores de soja, 
amendoim, caroço de algodão e ou-
tros componentes de raçao a esvaziar 
seus estoques, em detrimento do mer-
cado interno. Conseqüência: os pre-
ços domésticos desses produtos, e 
portanto da ração que eles compõem, 
e portanto dos porcos e galinhas que 
a ração alimenta, subiram rapidamen-
te. Segunda conseqüência: o governo 
foi novamente forçado a intervir para 
estimular as vendas internas e desesti-
mular as exportações. E terceira con-
seqüência — essa a longo prazo - o 
crescimento das exportações brasüei-
ras ficou ainda mais comprometido. 

O Brasil não é ura país que possa 
se dar ao luxo de garantir fartura de 
produtos alimentícios paia consumo 
doméstico e ao mesmo tempo aumen-
tar as exportações. Aqui o consumi-
dor interno disputa constantemente 

com o consumidor externo os princi-
pais produtos de exportação. E se a 
prioridade é atender ao primeiro e 
obter 12% de taxa inflacionária no 
fim do ano, será preciso desatender 
ao segundo e desistir dos 18% de cres-
cimento anual das exportações, meta 
considerada indispensável pelo minis-
tro Delfim Netto. 

As medidas sobre os componentes 
de ração aanimal tiveram ainda uma 
quarta conseqüência: não agradaram 
aos gaúchos, maiores exportadores de 
soja. Em Porto Alegre, o secretário da 
Agricultura, já aborrecido pela limita-
ção das vendas externas de carne, 
classificou a taxação da soja como 
"extremamente danosa para o produ-
tor gaúcho." 

Conseqüências que demonstram 
que também em política econômica 
não c possível chupar cana e tocar 
flauta. 
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comprar uma 
empresa tio Brasil xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e bem que hoje* seja comum a 
grupos estrangeiros comprarem 

empresas nacionais, parece inacreditá-
vel alguém usar um classificado de 
jornal para fazer uma oferta de com-
pra como essa. Através de anúncio 
publicado nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Jornal do Brasil do dia 
4, um grupo norte-americano anun-
cia a intenção de adquirir o controle 
de empresa que tenha um faturamen-
to anual superior aos 600 milhões de 
cruzeiros. Banqueiros e industriais es-
tão espantados: no Brasil, apenas um 
grupo muito reduzido de empresas 
possui um faturamento anual dentro 
dessa faixa. ' 

Analisando a lista das maiores em-
presas que operam no Brasil, realiza-
da pela revista Visão (Quem é Quem 
— agosto/72), apenas 27 empresas 
apresentam vendas anuais superiores 
aos Cr$ 600 milhões, sendo oito esta-
tais, cinco nacionais privadas e 14 es-
trangeiras. 

O anúncio do "grupo norte-ameri-
cano'' limita ainda mais a faixa das 
empresas a serem negociadas quando, 
além do faturamento superior a 600 
milhões de cruzeiros, exige que a in-
dústria esteja "operando com bons 
lucros" e que pertença a qualquer dos 
seguintes setores: metais, minérios, 
química, automóveis, plástica indus-
trial, indústria pesada. Nas condições 
exigidas teríai ios as seguintes empre-
sas: 

• Química (química, petroquími-
ca, petróleo, etc.): Petrobrás, Esso 
(EUA), Shell (Holanda-Inglaterra), 
Atlantic (EUA), Texaco (EUA), to-
das na área do petróleo. Na química e 
petroquímica, talvez pudessem ser in-
cluídas a White Martins (EUA) e a 
Bayer (Alemanha). 

• Automóveis (e autopeças): VW 
(Alemanha), GM (EUA), Ford 
(EUA), Mercedes-Benz (Alemanha). 
Não se incluiriam na lista: FNM (Itá-
lia), Vemag (Alemanha), Braseixos 
Rockwell (EUA), etc., nem a Metal 
Leve (nacional) cujas vendas foram-
de 136 milhões. 

• Metais: neste ramo, somente 
duas empresas: Cia. Siderúrgica Na-
cional (estatal) e Usiminas (estatal, 
com participação japonesa). Outras 
que talvez pudessem ser incluídas: 
Cosipa (estatal), Belgo-Mineira (sede 
em Luxemburgo), Mannesmann (Ale-
manha). 

• Minérios: apenas a Cia. Vale do 
Rio Doce poderia se candidatar à 
oferta. Ficariam de fora: Icomi (An-

Os EUA 
no 
Os Estados Unidos estão ameaça-

dos de adotar uma política de 
racionamento de petróleo, caso não 
seja resolvida a atual crise: já há escas-
sez de combustível para aviões e para 
o aquecimento interno das casas e es-
colas (é época de inverno no país). 
Cidades como Boston e regiões intei-
ras do meio-oeste se encontram nos 
limites de esgotamento de seus esto-
ques de petróleo para aquecimento. 
Essa situação poderá se agravar no fu-
turo com a falta de óleo diesel, gasoli-
na e outros derivados. 

Fontes governamentais atribuem a 
escassez ao aumento considerável do 
consumo - muito comum na estação 
do inverno - enquanto que alguns es-
pecialistas acusam a política oficial 
de não dar incentivos a produção pe-
trolífera nacional. 

Os Estados Unidos deverão impor-
tar este ano cerca de 35% de suas ne-
cessidades de petróleo, esperando-se 

Sue em 1985, a quantidade importa-
a (equivalente a 20 bilhões de dóla-

res) seja metade de suas necessidades 
anuais do combustível - o que au-
mentaria cada vez mais a dependência 
dos Estados Unidos em relação aos 
países exportadores. O presidente Ni-
xon anunciou que enviará ao Con-
gresso, até o fim deste mês, uma men-
sagem que definirá a nova política do 
comércio de petróleo a ser adotada 
pelo país. WUTRPONMIGECA

GRUPO NORTE-AM ERICANO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i n t e r essado e m adqui r i r par t i c i pação maj or i -

t ár i a e m i ndúst r i a br asi l e i r a,  q u e est ej a ope-

r a n d o c o m b on s l ucr os,  e c o m v e n d a s anuai s 

sup er i o r es aos 

6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 c r uze i r os 

e m q ua l q ue r d as segu i n t es espec i al i dades:  

m et ai s — m i nér i o — q u ím i ca — au t om óve i s 

— pl ást i ca i ndust r i al  — i ndúst r i a pesada.  

Ê cond i ção essenci al  q u e os at uai s d i r et or es 

p e r m an e ç am nos seus car gos.  

As consul t as ser ão t r at adas c o m absol u t a re-

ser va,  e só d i r e t am ent e c o m as c o m p an h i as 

i n t er essadas,  se m i n t er m ed i ár i os.  

International Exportt t  Finane« Company 

1270 Avenue of  t he Amér icas 

New York,  N.  Y.  10 020 

Telefone:  212- 58^ 0523.  Telex:  421510 <P 

tunes e Bethlehem Steel), Mineração 
da Trindade-SAMITRI (controlada 
pela Belgo-Mineira), Minerações Bra-
sileiras Reunidas - MBR (Grupo An-
tunes + Hanna Mining + Nippon 
Steel, etc.). 

Dos setores pedidos, dois deles -
plástica industrial e indústria pesada 
— não apresentam nenhuma empresa 
para a lista (de acordo com Visão -
Quem é Quem). No setor de plás-
ticos, as maiores são a Vulcan (EUA, 
vendas de 220 milhões anuais), a Kel-
son's (nacional, com participação ja-
ponesa, vendas de 105 milhões), 
etc. . . Na indústria pesada as maio-
res são a General Eletric ( EUA, ven-
das de 400 milhões), Massey-Fergus-
son (Canadá, vendas de 424.863), 
sendo que a maior firma nacional, a 
Indústrias Villares, possui um fatura-
mento anual de 278 milhões. 

Essas listas não estão exatas, uma 
vez que todos estes dados se referem 
a 1971, além do que muitas empresas 
ocultam do público o volume de seu 
faturamento. Mesmo com essas ressal-
vas, o número de empresas que se en-
quadram nas exigências do anúncio é 
muito pequeno. E tirando as estatais 
• - Petrobrás, Vale do Rio Doce e as 
siderúrgicas de ações-planos - sobra 
apenas um pequeno grupo de firmas 
estrangeiras. Assim, ou o grupo nor-
te-americano responsável pelo anún-
cio desconhece a realidade da indús-
tria brasileira, ou o anúncio contém 
algum erro de imprensa .(Marcos Go-
mes/Hild et e Araújo) 

O dólar não 
tem cura? 
Começou nos últimos 15 dias 

mais um capítulo na triste histó-
ria do dólar nos mercados de câmbio 
da Europa e do Japão. Chamado no 
início de "minicrise" monetária, o 
movimento de troca de dólares por 
marcos, ienes e outras moedas fortes 
cresceu rapidamente, a ponto de for-
çar o austero governo suíço a abando-
nar a paridade oficial dolar-franco e 
declarar a livre flutuação de sua moe-
da. Quase ao mesmo tempo, a Itália 
instituía um duplo mercado de câm-
bio - comercial e financeiro - onde 
só será garantida a paridade oficial 
nas transações para fins comerciais. A 
lira financeira flutuará livremente, a 
exemplo do que acontece há vários 
meses com o franco belga e o franco 
francês. A própria libra esterlina, an-
tes padrão monetário internacional, 
não tem cotação fixa desde junho do 
ano passado. Enfim, um abandono 
geral dos compromissos assumidos 
em dezembro de 1971, quando os 10 
países mais ricos do ocidente acerta-
ram "definitivamente" as novas pari-
dades que deveriam por fim ao deficit 
da balança de pagamentos dos Esta-
dos Unidos e à especulação sobre suas 
moedas. 

Em meio ao caos geral, só a Ale-
manha e o Japão permanecem na fir-
me disposição de comprar à taxa ofi-
cial quantos dólares os especuladores 
venham oferecer. Mais do que a von-
tade de manta* os compromissos de 
dezembro de 71, essa atitude traduz 
o medo de uma nova alta no preço de 
suas moedas, tornando seus produtos 
mais caros no mercado internacional. 

Um pais em estado de golpe 

CRISE NO URUGUAI 
Os tanques chegaram a sair às ruas 

em Montevidéu, mas o último 
ato de uma tragicomédia já bastante 
conhecida na América Latina, a der-
rubada de um presidente da Repúbli-
ca, não chegou a se consumar, pelo 
menos por enquanto no Uruguai. 

O presidente Juan Bordaberry, no 
poder há pouco mais de um ano, so-
breviveu à crise político-militar da 
sexta-feira passada, mas para manter 
o seu cargo teve que fazer importan-
tes concessões ao Exército e a Aero-
náutica, que, desde o começo da mes-
ma semana, aumentaram a pressão so-
bre o governo, chegando até limites 
críticos. 

A ruptura da ordem constitucio-
nal, mantida a duras penas nos últi-
mos seis anos, só não ocorreu porque zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Exército e a 
Aeronáutica se 

rebelaram tornando 
Bordaberry um 

presidente amordaçado 
a Marinha colocou-se ao lado do go-
verno, e os comandantes do Exército 
e Aeronáutica acharam prudente evi-
tar uma confrontação total. Mas, para 
romper o impasse, Bordaberry teve 
que aceitar o afastamento do general 
Antonio Francese, cuja nomeação pa-
ra o cargo de ministro da Defesa fora 
vetada pelo Exército e Aeronáutica, 
as duas forças que mais se mostram 
empenhadas em combater a corrup-
ção administrativa e financeira no 
Uruguai 

Outra vitória dos militares antigo-
verno, que chegaram a esboçar uma 
rebelião, foi a subordinação da polí-
cia uruguaia, que até o final de 1970 

«era a principal responsável pela re-
pressão aos tupamaros. Mesmo conse-
guindo afastar Francese, o Exército e 
a Aeronáutica não deixaram de pres-
sionar o governo. Pelo contrário, seu 
poder aumentou, já que com o prece-
dente aberto praticamente coloca-
ram o Ministério uruguaio sob o seu 
controle direto, completando mais 
uma etapa de sua escalada ao poder. 

Neste artigo, nosso corresponden-
te Alberto Carbone conta como foi o 
critico dia em que Bordaberry quase 
caiu e quais são as razões que se en-
contram por trás da rebelião militar 
na semana passada em Montevidéu. 

A "estratégia homeopática" 
Na tarde de sexta-feira passada, o 

centro de Montevidéu, especial-
mente a chamada "Cidade Velha", 
apresentava ao meio-dia, um aspecto 
desolado, e apenas alguns funcioná-
rios apressados do palacio do governo 
apareciam às janelas, sempre que pas-
sava uma patrulha militar. O presi-
dente Bordaberry estava reunido com 
seus ministros, quando chegou até 
eles a notícia de que os militares do 
Exército e da Força Aérea tinham 
ocupado duas rádios para transmitir 
suas proclamações. 

Os infantes da Marinha, formando 
barricadas em todo o perímetro do 
porto e da "Cidade Velha", com ôni-
bus de transporte urbano e carros 
particulares, controlavam tranqüila-
mente a passagem de pedestres e de 
empregados que iam para seu traba-
lho. 

Até alguns anos atrás, parte do 
ócio da abastada classe media uru-
guaia era dedicado a imaginar o estilo 
de vida de alguns curiosos governan-
tes das longínquas repúblicas centro-
americanas. Imaginavam com secreta 
inveja as orgias dos funcionários do 
governo gastando milhares de dólares 
em bebidas importadas, mulheres, 
carros americanos, banquetes que 
custavam um mês de salario de um 
bancário. 

Por trás das denúncias^ de corrup-
ção e para além das denúncias e de-
missões das últimas horas, continua 
subjacente a pergunta que é feita por 
políticos e analistas: o que querem as 
Forças Armadas uruguaias? 

Um primeiro dado para se poder 
responder a essa pergunta foi dado 

lo próprio comandante-chefe do 
xército, general César Martinez, 

quando declarou aos jornalistas que 
um plano difundido há quase dois 
-meses, e onde se propunha uma espé-
cie de "estratégia homeopática" para 
a tomada do poder, era apenas um 
documento de estudo do estado-
maior das Forças Armadas, não repre-
sentando o sentimento unânime dos 
comandos e da oficialidade. 

A reflexão do general Martinez 
era feita a partir das acusações do se-
nador Amílcar Vasconcelos que, num 
panfleto amplamente difundido, afir-
mava que os sucessivos confrontos 
entre os dois poderes iriam terminar 
com a ocupação total de todos os es-
calões da administração pelos milita-
res. A resposta destes não se fez espe-
rar e o ministro da Defesa, Armando 
Malet, um civil sem grandes méritos 
políticos, se solidarizou com os co-
mandantes. De então até hoje os ver-
tiginosos fatos incluem a renúncia de 
Malet, a posse no cargo do general 
Antônio Francese (um "duro" contra 
os guerrilheiros, os sindicatos e a opo-
sição de esquerda, porém um zeloso 
defensor do texto constitucional) e 
finalmente a demissão do general Cé-
sar Martinez por haver difundido, 
juntamente com seu coleça da Força 
Aérea, brigadeiro José Perez Caldas, 
um documento com duras acusações 
contra o senador Vasconcelos. 

A Marinha e seus representantes, 
enquanto isso, se mantiveram à mar-
gem dos acontecimentos e evitaram 
assinar um comunicado que eles sa-
biam que estava destinado a definir a 
atual conjuntura talvez em termos 
dramáticos. 

r , 

Para os ooservadores, esse foi o 
primeiro sintoma a confirmar a divi-
são entre os comandos quanto a as-
pectos estratégicos, e também para 
que aqueles que pensavam numa 
aventura extra-constitucional freas-
sem seus impulsos, como fizeram em 
outras oportunidades, advertindo que 
a oficialidade uruguaia não é um todo 
homogêneo mas reflete o pluralismo 
ideologico que caracteriza a socieda-
de do país. Esse último fato foi agra-
vado pelo contato contínuo dos mili-
tares com milhares de membros da 
guerrilha tupamara, protagonistas da 
violência subversiva, mas também 
gente que pensou e repensou o país e 
seus problemas. 

Ocorre também que a dialética 
destorcida que manda atacar os efei-
tos e não as causas fez com que as 
Forças Armadas, após derrotpem a 
guerrilha, penetrassem nos sórdidos 
subterrâneos da política uruguaia on-
de constataram, conforme afirma seu 
comunicado, que a subversão tam-
bém consiste na corrupção, nas nego-
ciatas, na demissão da soberania e nas 
operações fraudulentas, que serão im-
pedidas "qualquer que seja o grau da 
autoridade envolvida." 

Mas para eles se tratava de partici-

O "vírus 
peruanista" 

Depois do golpe que levou o gene-
ral Juan Velasco Alvarado ao poder 
no Peru, em 1968, um processo de 
agitação política entre oficiais milita-
res começou a propagar-se por toda a 
América Latina, alterando todos os 
conceitos e estereótipos que até en-
tão se faziam no continente a respei-
to dos militares. 

Hoje, a chamada doutrina "perua-
nis ta ' , definida esquematicamente 
como a tomada do poder, via golpe, 
por oficiais de tendência nacionalista 
e reformista, expandiu-se para o Pa-
namá, onde o general Omar Torrijos a 
adotou plenamente, e influencia po-
derosos grupos de oficiais na Argenti-
na, Uruguai, Equador, Colômbia, Ve-
nezuela e Guatemala. 

Em contraposição à doutrina "pe-
ruanista" surgiu a chamada "linha 
brasileira" (governo militar conserva-
dor) seguida ao pé da tetra pelo coro-
nel Hugo Banzer na Bolívia, por Al-
fredo Stroessner, no Paraguai e com 
simpatizantes nas Forças Armadas da 
Argentina, Uruguai, Equador e Vene-
zuela. 

O caso do Chile não se enquadra 
em nenhuma destas características, 
pois os comandantes militares do país 
são rigidamente constitucionalistas. 
Até há pouco eles se mantinham 
alheios à política, mas convidados 
pelo presidente Salvador Allende 
acabaram entrando para o governo 
socialista do Chile, rompendo com 
outra tradição de completa hostilida-
de entre militares e comynistas, segui-
da há longos anos no continente. 

par do poder sem ocupá-lo integral-
mente, controlar os políticos sem to-
mar os seus instrumentos de ação, 
participando da administração na 
qualidade de fiscais morais. 

Ao que parece, muitos políticos 
estão convencidos da inevitabilidade} 
do golpe militar. O permanente nlr 
moro entre o diário Áhora, porta-voz 
da Democracia Cristã e da Frente 
Ampla, com os militares supostamen-
te ' peruanistas" é uma constante no 
noticiário das últimas semanas. 

Até o "paquidérmico" Partido 
Comunista, que controla a CNT 
(Confederação Nacional dos Traba-
lhadores), apressou-se em declarar, 
por intermédio de seu senador Enri-
que Rodriguez, que, em caso de gol-
pe de estado, não haverá greve geral, 
nem ocupação de fábricas e locais de 
trabalho, como vinha prometendo há 
anos. 

Acontece que o vírus "peruanis-
ta" contagiou a maioria dos bem-pcn-
santes e grandes setores da classe mé-
dia letrada, inclusive parlamentares 
do Partido Nacional, de oposição, 
que admitiram que essa possibilidade 
' é uma das poucas coisas boas que 
podem acontecer a este país". Mas 
decidiram realizar gestões como inter-
mediários entre os insurretos e o go-
verno, coordenadas pelo líder Wilson 
Ferreira Aldunate, o qual propunha a 
renúncia de Bordaberry e sua substi-# 
tuição por Jorge Sapelli, ura empresa-•  
rio contra o qual muitos militares 
têm objeção, por fazer parte do nú-
cleo de empresários e políticos que 
levaram o Uruguai à ruína. 

O que acontecerá neste país com 
golpe ou sem golpe? 

Na primeira hipótese ninguém no 
Uruguai pode afirmar que rumo ado-
tará o governo militar. Tanto por cau-
sa das diferentes concepções ideológi-
cas no Exército (há militares que 
acham que se deve cortar os cabelos 
dos hippies, outros que sonham com 
o "modelo brasileiro", muitos que 
olham para o Peru, e muitos que só 
têm uma grande confusão na cabeça) 
como pela própria singularidade do 
país, qualquer intento dogmático de 
articular uma política sobre a base de 
experiências semelhantes no conti-
nente parece condenado de antemão. 

A continuidade do civilismo, a 
cuja frente está Bordaberry, parece 
marcada pela adversidade, que tem 
sua raiz profunda tanto na falta de 
sentido histórico como na alucinante 
frivolidade de administradores que 
tentaram salvar a democracia nos di-
vãs da boate Zum-Zum, a mesma que 
era freqüentada pelo ex-presidente 
Jorge Pacheco Areco, endividando o 
Uruguai em 900 milhões de dólares. 

A transcendência desta crise está 
em que o Uruguai passou a fazer par-
te do drama latino-americano mas 
sem as possibilidades de países que 
podem recuperar-se com uma boa co-
lheita ou com a alta dos preços de 
matérias-primas básicas. Dentro das 
atuais perspectivas, qualquer homem 
de governo terá que pensar que a mo-
ral, os bons constumes e a decência 
podem ser normas éticas válidas 
(quando não significam uma identifi-
cação com as misérias da moral pe-
queno-burguesa) mas não constituem 
nunca um instrumental apto para a 
cura de uma sociedade enferma. 



Wilfred Burchett, de Hanoi 
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odos aqui reconhecem que, de-
pois da assinatura do acordo de 

cessar-fogo em Paris, a nova tarefa na-
cional é a reunificação do Vietnã. Ha-
nói nunca tinha experimentado uma 
alegria e um otimismo oficial tão 
grandes como nesta celebração do 
"Tet da Vitória." 

Os poetas, nesta terra de poetas, 
estão-se superando a si mesmos sobre 
o tema da paz com vitória, nos jor-
nais diários. O extraordinário bardo 
da revolução vietnamita, To Huu, nu-
ma edição especial de ano novo do 
Diário ao Exercito Popular, resume o 
espírito e as tarefas do futuro no poe-
ma Vietnã - Sangue e Amor. Na pri-
meira estrofe lê-se: "Esta alegria tão 
longamente esperada e tão almejada 
há mais de cem anos/chega hoje co-
mo num sonho/ sob um céu final-
mente sereno de um azul quase irreal/ 
a paz volta à terra, uma paz de crian-
ça dormindo." 

A última estrofe conclui: "Nós, fi-
lhos da terra-mãe, vamos nos reunir/ 
o sangue se mesclará ao sangue/ Oh, 
Hué e Saigon, logo chegará o dia da 
reunificação/ o dia de esplendor para 
toda a nossa nação." 

Para celebrar o ano novo lunar e a 
itória, centenas de milhares de pes-

soas estão nas ruas soltando um esto-
que inexaurível de fogos de artifício. 
Em algumas ruas, isso faz lembrar o 
espetáculo pirotécnico da batalha aé-
rea de 12 dias sobre a cidade, pouco 
mais de um mês atrás. 

Na capital norte-vietnamita, to-
mando parte no regozijo, está o chefe 
de Estado do Camboja, príncipe No-
rodom Sihanouk, o qual me infor-
mou que brevemente estará visitando 
as áreas libertadas do Camboja e que 
a parte do governo de resistência que 
funciona em Pequim será transferida 
para solo cambojano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mao: "Nós devemos 
agradecer pelo que vocês 

fizeram na luta contra 
o imperialismo" xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

Oministro das Relações Exte-
riores, Nguyen Duy Trinh e o 

membro do Politburo, Le Duc Tho, 
de volta da cerimônia de assinatura 
do acordo de Paris, tiveram uma re-
cepção de heróis. Eles se detiveram 
em Moscou e em Pequim para agrade-
cer a esses países pela ajuda recebida 
durante a guerra. 

Em Pequim conferenciaram du-
rante 90 minutos com Mao Tsé-Tung, 
que respondeu da seguinte maneira, 
ao discurso de agradecimento de Le 
Duc Tho: "Nossa ajuda foi muito pe-
quena. Nós é que deveríamos agrade-
cer-lhes. São vocês que nos ajudam 
desde o início de sua luta contra o 
imperialismo norte-americano há 
mais de 10 anos." 

Nunca presenciei algo tão emocio-
nante em Hanói quanto o momento 
em que o presidente da RDV, Ton 
Duc Thang, o primeiro-ministro 
Pham Van Dong, o general Nguyen 
Vo Giap e outros líderes abraçaram 
Le Duc Tho e os outros membros da 
delegação que voltava, felicitando-os 
por "terem cumprido a missão." 

O primeiro-ministro Pham Van 
Dong falou em nome de todos: "Esta-
mos muito felizes por saudar a grande 
vitória do nosso povo na nossa luta 
longa, difícil e vitoriosa. É uma vitó-
ria em todas as frentes - militar, po-
lítica e diplomática. Estamos rece-
bendo hoje os camaradas Le Duc Tho 
e Nguyen Duy Trinh, que trouxeram 
valiosas contribuições para essa vitó-
ria." 

Outro passo importante para o 
fim da participação dos EUA na guer-
ra foi a chegada de oficiais norta-ame-
ricanos a Hanói, no dia 4 de fevereiro 
- vinham discutir com os norte-viet-
namitas as medidas necessárias para 
desativar as minas do porto de Hai-
phong. Segundo os representantes nor-
te-americanos, esse é um problema 
complexo, porque o Vietnã do Norte 
também colocou minas na área. Entre 

Depois das festas do 
ano novo lunar,  os 
norte-vietnam itas 
preparam-se para 

discutir com Henry 
Kissinger o futuro 

das relações entre a 
RDV e os EUA.  

os observadores estrangeiros em Ha-
nói, existe a forte suspeita de que os 
vietnamitas deslocaram muitas das 
minas dos EUA, para usá-las contra a 
Sétima Frota. Agora, os especialistas 
norte-americanos estão perguntando: 
"Onde vocês colocaram nossas mi-
nas? " 

A presença do assessor presiden-
cial norte-americano Henry Kissinger 
em Hanói é outra evidência da magni-
tude da vitória do Vietnã. É um 
símbolo da grande estatura da RDV. 
Kissinger vern a Hanói para discutir 
"condições paia o estabelecimento de 
novas relações que possam trazer be-
nefícios equivalentes e mútuos, entre 
a RDV e os EUA, em bases de respei-
to à independência, à soberania e à 
não-interferência nos assuntos inter-
nos um do outro" - conforme o esta-
belecido no capítulo oitavo dos acor-
dos de Paris. 

Se, aproveitando a visita, Kissinj 
ger quiser fazer turismo, ele poderá 
visitar o zoológico de Hanói, onde há 
pedaços de B-52 alojados entre as jau-
las dos tigres e panteras, ou a aldeia 
nos arredores de Hanói onde a cabine 
do piloto de outro B-52 está profun-
damente mergulhada em um pântano 
diante de uma escola primaria. São 
apenas dois dos 23 B-52 derrubados 
sobre a capital. No total, foram der-
rubados 34 B-5 2 no Vietnã do Norte, 
durante o assalto aéreo de 12 dias 
lançado pelo presidente Nixon. 

O fato de Kissinger chegar a Ha-
nói apenas duas semanas após a assi-
natura do acordo de cessar-fogo po-
deria ser interpretado como um sinal 
de que Nixon não deseja que se repita 
o que aconteceu depois que ele ini-
ciou contactos com a República Po-
pular da China há um ano. Quando 
Kissinger e Nixon visitaram a China 
em meio a grandes fanfarras, foram 
os maiores rivais dos EUA nos negó-
cios, o Japão e a Alemanha Federal, 
que se anteciparam e deixaram Nixon 
de fora. Ambos estabeleceram rela-
ções diplomáticas e maiores relações 
comerciais com a China. Desta vez 
parece que Kissinger está visitando 
Hanói, deliberadamente, logo em se-
guida aos acordos de Paris, para ex-
plorar as futuras relações com a RDV 
antes que outros se antecipem. 

O Japão demonstra estar ansioso 
>r participar da reconstrução do 

rietnã e, provavelmente, nem o Ja-
pão nem os EUA esqueceram em que 
se assenta a atual posição econômica 
forte do Japão no Sudeste Asiático: 
sua posição atual está baseada na re-
paração, em bens e equipamentos, 
efetuada pelos programas de recons-
trução do fim da Segunda Guerra 
Mundial. 

O progresso da implantação do 
cessar-fogo no sul é confuso. Ao mes-
mo tempo que as instituições estabe-
lecidas pelos acordos (Comissão Mili-
tar Quadripartite, Comissão Interna-
cional de Controle e Supervisão, con-
versações bilaterais entre o GRP e 
Saigon em Paris) estão começando a 
funcionar, Saigon continua a violar 
alguns pontos do acordo. 

O ultimo exemplo de violação foi 
a libertação de prisioneiros, por Sai-
gon. Ao invés de entregá-los direta-
mente ao GRP, como tinha sido com-
binado anteriormente, simplesmente 
soltaram-nos nas ruas. Se não houves-
se outro motivo de queixa isso já per-
mite que o governo de Saigon minta 
sobre o número de prisioneiros sol-
tos. A ditadura de Thieu já declarou 
que 40 mil foram soltos, mas fontes 
norte-americanas fixaram o número 
em cerca de 10 mil. 

Contudo, ninguém esperava que a 

poi 
Vie 

execução dos acordos seria simples 
ou suave. Ninguém esperava também 
que os EUA e Saigon mudassem de 
repente, seguindo conscientemente os 
acordos ao pé da letra. O importante 
é que eles respeitem os acordos basi-
camente, e que os EUA retirem todas 
as suas forças do Vietnã. 

Se Nixon pretende desenvolver 
boas relações com a RDV, a China e a 
URSS, é de seu interesse que o acor-
do seja executado seriamente. 

O senador democrata de Washin-
gton, Henry Jackson, o senador Ed-
ward Brooks (republicano de Massa-
chusetts), e outros, já exigiram me-
lhores relações com a China Popular. 
Com a assinatura do cessar-fogo no 
Vietnã, o principal fator que impedi-
ria melhores relações sino-norte-ame-
ricanas é a presença dos EUA em For-
mosa. Segundo o comunicado divul-
gado após a visita de Nixon à China, 
no ano passado, os EUA deixariam 
Formosa somente quando "diminuís-
sem as tensões no Sudeste Asiático". 
Agora existe o potencial para essa si-
tuação. 

Agora que as lutas terminaram 
oficialmente no Vietnã, há uma cren-
ça geral de que a guerra no Laos tam-
bém terminará logo, embora, no mo-
mento, ela continue muito dura. 

O cessar-fogo no 
Vietnã reforça a 
reivindicação da 

China sobre Formosa 

0<jue é obviamente desconhecido 
e que tipo de "novo relaciona-

mento" Kissinger está pronto para 
discutir com os líderes norte-vietna-
mitas. O primeiro passo dos EUA em 
direção à cooperação entre os dois 
países já foi dado em Haiphong, com 
as discussões sobre a retirada e desati-
vação das minas. O segundo passo se-
ria a libertação dos prisioneiros de 

, - guerra. 
Outro ponto do relacionamento 

ainda não definido será a contribui-
ção dos EUA à "cura das feridas da 
guerra e à reconstrução". É certo que 
o Vietnã do Norte estará extrema-
mente vigilante, para garantir o que 
fizeram para livrar o sul da presença 
neocolonialista dos EUA e defender o 
norte, não permitindo a volta dos 
EUA, através de laços políticos ata-
dos aos projetos de reconstrução. 

É difícil imaginar que Nixon ain-
da não esteja convencido do amor 
que o norte tem pela independência, 
ou que não esteja, convencido da ca-
pacidade dos norte-vietnamitas de fa-
zer excelente uso dos fundos e equi-
pamentos destinados à reconstrução 
do país. Os Estados Unidos são obri-
gados, moral e legalmente, a fazer 
uma grande contribuição à reconstru-
ção - reparando a destruição norte-
american^ — mas os norte-vietnamitas 
exigirão que isso seja feito a seu mo-
do e de acordo com seus próprios pla-
nos. 

Se a ajuda for realizada sem ou-
tras intenções senão a de auxiliar na 
reconstrução, e se Nixon mostrar que 
realmente foi forçado a abandonar 
seus planos neocolonialistas naquela 
área, então haverá boas relações entre 
os dois países, no futuro. 

É ironico que, pela primeira vez, a 
guerra reuniu os norte-vietnamitas 
aos norte-americanos progressistas. 
Felizmente, o contato não se restrin-
giu apenas às bombas dos EUA e aos 
pilotos capturados. O movimento pa-
cifista norte-americano foi muito elo-é 
giado pelos vietnamitas, e as visitas de 
norte-americanos a Hanói, em tempo 
de guerra, não têm precedentes. Esses 
contatos podem ser a base de um re-
lacionamento mais humano de povo 
para povo. 

De qualquer forma, independente-
mente da atitude dos EUA, o povo 
vietnamita, ao sul e ao norte do Para-
lelo 17, pretende utilizar a formidável 
base do acordo de Paris para conse-
guir, passo a passo, a reunificação do 
Vietnã. 

O governo 
do Vietnã 
clandestino 

Os acordos de cessar-fogo praticamente 
implicaram no reconhecimento 

de um terceiro Vietnã,  sem capital e sem 
fronteiras.  Por Ivo Cardoso e Marta Vilela.  

De repente, do fundo da selvg, 
surgiu um novo país, estranho 

até no nome: Governo Revolucioná-
rio Provisório, ou, como aparece nos 
jornais de todo mundo, GRP. Mas co-
mo pode formar-se, aparentemente a 
partir do nada, sem maior aviso, um 
país? Que país é esse, tão diferente 
do que geralmente se concebe como 
sendo um país? É esta mesma ques-
tão que se faz, entre intrigada e agres-
siva, uma personalidade que normal-
mente deveria saber mais das coisas 
do Sudeste Asiático, qual seja o vice-
secretário assistente para assuntos do 
Sudeste da Ásia e Pacífico do Depar-
tamento de Estado, William H. Sulli-
van: " . . . que país é este que não 
possui uma capital, que não tem qual-
quer manifestação exterior que torne 
possível ser chamado de pais, de go-
verno? " 

A interrogação de Sullivan, para 
maior confusão da opinião pública 
norte-americana (e das outras partes 
do mundo também) ficou no ar, sem 
resposta. Apenas alguns dias antes da 

entrevista em que isso foi dito (na te* 
le visão), um porta-voz da administra-
ção Nixon reafirmara que os norte-
americanos reconheciam a liderança 
do presidente Nguyen Van Thieu co-
mo "o único governo legítimo" do 
Vietnã do Sul Para cjuem acompanha 
pelo noticiário de rádios, jornais e te-
levisões os acontecimentos do Sudes-
te Asiático, tais afirmações traziam 
uma pesada carga de contradição, em 
relação a outros fatos admitidos pela 
própria administração norte-america-
na. 

O primeiro deles é que o governo 
Revolucionário Provisório existe, não 
é uma alucinação. Lá está o GRP co-
mo uma das partes principais do acor-
do de cessar-fogo, Lá estão seus repre-
sentantes em Paris e Saigon, e outras 
partes do Vietnã do SuL O segundo 
fato é que o GRP tem hoje em suas 
mãos uma parcela apreciável do terri-
tório sul-vietnamita, que varia, segun-
do as diversas estimativas, de 30 a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Os i lustres 

desconhecidos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Minna querida Ho Chi Minh, 
há mais de 20 anos que não te 
vejo". Foi assim que o general 
Tran Van Tra, um dos mais im-
portantes comandantes das forças 
militares do GRP se referiu à capi-
tal sul-vietnamita, Saigon, pouco 
depois de desembarcar na base de 
Than Son Nhut, junto com 90 ou-
tros oficiais do vietcong, muitos 
dos quais pela primeira vez conhe-
ciam a cidade. 

Tran Van Tra, de 50 anos, era 
o primeiro chefe militar de impor-
tância do GRP a ser visto na capi-
tal sul-vietnamita nas últimas dé-
cadas. Ele e seus 90 subordinados 
que fiscalizarão o cessar-fogo jun-
to com norte-americanos, sul-viet-
namitas e norte-vietnamitas já são 
hoje figuras familiares em Saigon. 
O mesmo não acontece com os 
demais membros do GRP que ain-
da continuam na clandestinidade. 

No ocidente, apenas o advoga-
do Nguyen Huu Tho, presidente 
da Frente Nacional de Libertação, 
e Nguyen Thi Ninh, a chanceler 
do GRP que esteve em Paris nas 
negociações de paz, são figuras co-
nhecidas na imprensa. Os especia-
listas em assuntos comunistas no 
Vietnã do Sul destacam no entan-
to que o arquiteto Huynh Tan 
Phat, de 60 anos, presidente do 
GRP e Tran Nam Trung, ministro 
da Defesa, são as figuras de maior 
expressão política dentro do Go-
verno Revolucionário, do qual fa-
zem parte ainda três vice-prêsiden-
tes, oito ministros e oito vice-mi-
nistros. 

Nguyen Huu Tho niozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA é mem-
bro do Partido Comunista, e so-
mente começou a trabalhar junto 
com o PC depois de passar mais 
de um mês preso pelo vietcong, 
em 1947. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Frente Nacional de Libertação,  12 
anos depois de sua fundação,  serviu 

como base e modelo para a estruturação 
do governo do Vietnã clandestino 

Ainda vai demorar algum tempo antes que 
possam ser estabelecidas as fronteiras 

entre o Vietnã de Thieu e o Vietnã 
controlado pelo Governo Revolucionário 
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50%, correspondentes a 500 mil pes-
soas, segundo os norte-americanos, 
ou dois milhões, de acordo com o 
próprio GRP. 

A existência do Governo Revolu-
cionário Provisório foi, até a assinatu-
ra do cessar-fogo, obstinadamente ne-
gada pela administração norte-ameri-
cana. Quando a formação do GRP foi 
anunciada, em junho de 1969, os por-
ta-vozes do Departamento de Estado 
apressaram-se em decretar, com dou-
toral infalibilidade: "Vinho velho em 
garrafa nova". E, poupando-se ao tra-
balho de descer a explicações mais 
fundamentadas, descarregaram a ve-
lha justificativa segundo a qual não 
poderiam caber no Vietnã do Sul dois 
governos: "Um país sem capital? Mi-
nistros sem Ministérios? Generais 
sem uniformes"? Eram, no final das 
contas, as perguntas que justificavam 
a negativa norte-americana. Hoje, os 
mapas que aparecem em todas as pu-
blicações mostram um fato bem defi-
nido: o Vietnã de Thieu é cada vez 
mais um país ilhado pelo Vietnã do 
GRP. 

A corrida por territórios 

Às vésperas da assinatura do acor-
do de cessar-fogo, houve entre as 
duas partes (Thieu e GRP) uma corri-
da em busca de mais territórios. Nes-
ta corrida, o Governo Revolucionário 
Provisório conseguiu aumentar a ex-
tensão dos territórios que domina, 
apesar de ser impossível uma avalia-
çao quantitativa. Mas é suficiente, pa-
ra dar validade à afirmação, lembrar 
as repetidas "denúncias" do governo 
TTiieu, de que os "comunistas" estão 
aumentando suas investidas. Desta 
forma, o regime de Saigon passava 

publicamente um recibo quanto à sua 
incapacidade de conter as tropas do 

Desde então, a situação não mu-
dou radicalmente. Thieu continua 
protestando, os norte-americanos lan-
çando um olhar cego à situação, e o 
GRP consolidando suas posições. 
Mais do que nunca é difícil saber que 
territórios (e até quando) estão em 
mãos de Saigon. Para a Comissão In-
ternacional de Controle, o prossegui-
mento da luta significa tempos difí-
ceis. Alguns de seus membros (cana-
denses, poloneses, indonésios e hún-
garos) começam a mostrar-se crescen-
temente relutantes à idéia de deixar 
seu alojamento central em Saigon (de 
luxo, aluguel de 10 mil dólares men-
sais). 

Dias atrás, um bem-intencionado 
grupo da comissão, que se dirigia à 
Província de Pleiku, no centro-norte 
do país, teve de parar no meio do 
caminho, desestimulada pela intensi-
dade do fogo. E tão parcelado está o 
Vietnã do Sul que um corresponden-
te ocidental, que cobria recentemente xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

E>r estrada um percurso de 150 qui-
metros, viu-se forçado a parar nada 

menos que 15 vezes, para passar de 
território controlado por Saigon para 
território do GRP, e vice-versa. As 
violações da trégua são tantas que se 
toma impossível prever quando o 
acordo de cessar-fogo poderá real-
mente vir a merecer tal designação. 

Assim, à medida que vai ganhando 
mais territórios, o GRP aumenta a 
frustração dos que se negam a admitir 
a existencia de um país "que sequer 
possui uma capital". Esta incompre-
ensão pode ter sua origem num pre-
conceito ocidental tão arraigado que 
é difícil acreditar que possa ser um 
dia extirpado. "E se Hanói for bom-
bardeada *? indagou um jornalista es-
trangeiro ao general Giap, quando 

mais elevada era a quantidade dé 
bombas norte-americanas despejadas 
sobre o Vietnã do Norte. "Hanoi de-
sapareceria, mas a Vietnã continuaria 
exist indo", respondeu, tranqüilo, 
Giap. 

O que é tão difícil para os ociden-
tais aceitar constitui um fato ao nível 
mais elementar para os que vivem em 
territórios do GRP. Uma capital é 
nesta situarão um dado perfeitamen* 
te dispensável, bem como o são Mi-
nistérios, carros oficiais; secretárias e 
toda a parafernália dos governos 
"bem-estabelecidos". Em território 
do GRP, a estrutura sócio-governa-
mental, embora hierárquica, consiste 
principalmente numa cadeia horizon-
tal de comifês em nível de aldeia. Es-
tes comitês estão unidos como raios 
de um roda, e toda a área é operada 
segundo um critério de redes de ba-
ses, e não com uma estrutura gover-
namental convencional. O regime é 
este inclusive nas chamadas "áreas 
contesta'das", o que dificulta, para o 
governo de Thieu, a identificação de 
quem não dança segundo sua música. 

A cidade sempre foi de importân-
cia secundária para a Frente Nacional 
de Libertação, de onde se originou o 
Governo Revolucionário Provisório. 
Ainda assim, desde a sua fundação, 
em 1960, a FNL procurou formar 
uma estrutura de caráter urbano na 
única área metropolitana do Vietnã 
do Sul (Saigon-Cholon) e na área su-
burbana adjacente, na Província de 
Gia Dinh. Mas isto constitui uma ex-
ceção à regra geral de concentração 
de esforços nos campos. 

Prova de que as cidades nio inte-
ressam ao GRP é que seus guerrilhei-
ros sequer tentaram erguer uma ban-
deira no subúrbio de Cholon, o que 
teriam conseguido com total facilida-
de. Os vietcongs estão mais interessa-
dos no momento em aplicar a sua no-
va tática na guerra, a conquista de al-
deias, por meio de um artifício enge-
nhoso. Depois de pequenos comba-
tes, cercam a aldeia visada, e ficam à 
espera de que ela se entregue. Isso é o 
que tem ocorrido sistematicamente, 
em diversas partes do Vietnã do Sul, 
desde a assinatura do cessar-fogo. Em 
outras palavras, o GRP cresce (apesar 
da ausência de capital), e o pais de 

Thieu diminui (com todas as luzes de 
Saigon). 

Uma das questões que mais intri-
gam a respeito do GRP e a da sobrevi-
vência econômica das áreas por ele 
dominadas. Na estrutura rural vietna-
mita, é perfeitamente possível às pe-
quenas comunidades manter uma 
economia de subsistência, limitando-
se as relações de trocas a áreas muito 
restritas, e ainda assim entre grupos 
próximos entre si 

É na área das posições políticas 
que sobressai maiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bem definida a ori-
entação do GRP, em termos de infor-
mação à opinião pública. Ainda as-
sim, muita confusão (intencional ou 
não) tem aparecido quanto às rela-
ções do GRP com a Frente Nacional 
de Libertação (FNL), órgão político 
majoritário dentro do Governo Revo-
lucionário. Para se compreender a 
evolução das coisas até a situação 
atual, é necessário um recuo até os 
fatos que deram origem à FNL. 

Entre 1955 e 1960, o roverno de 
Ngo Dinh Diem, que no Vietnã divi-
dido substituiu no sul o imperador 
Bao Dai, sofreu intensa resistência de 
inúmeros grupos do país, notadamen-
te dos comunistas, aas seitas religio-
sas, de pequenos partidos e de grupos 
minoritários montanheses, entre ou-
tros. A violência no interior do oaís 
era intensa, mas até meados de 1958 
não havia guerrilhas organizadas no 
Vietnã do Sul O governo de Saigon 
atribuía as violências aos remanescen-
tes do Vietminh, que formara a Re-
pública Democrática do Vietnã do 
Norte. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A frente ampla 

Diante da repressão crescente do 
governo Diem, os militantes do Viet-
minh (comunista), das seitas religio-
sas e de outros grupos decidiram pela 
formação de uma organização mili-
tante clandestina capaz de enfrentar 
com decisão o regime Diem. 

A 20 de dezembro de 1960, numa 
clareira da floresta, num ponto ao 
norte do Vietnã do Sul foi criada a 
Frente Nacional de Libertação, com 
o objetivo de organizar e dirigir a luta 
de guerrilhas que já se desenvolvia 
desde três anos antes. Não se tratava 
de mais um grupo clandestino apenas, 
mas de uma organização de âmbito 
nacional, dotada de quadros e fundos 
suficientes, e com um programa claro 
de construção política e social do 
Vietnã do Sul. Seria, segundo o Mani-
festo de junho de 1962, "uma liga 
patriótica contra a intervenção es-
trangeira, visando à retirada dos colo-
nialistas norte-americanos do nosso 
território." 

A fase de organização inicial da 
FNL ocorre entre meados de 1959, 
quando é tomada a decisão de se for-
mar uma organização, e dezembro de 
1960, quando a sua criação é revela-
da. A Frente foi organizada por um 
grupo de cerca de 10 pessoas, repre-
sentando grupos de orientação polí-
tica bem-defmida, e outras 50 que 
participavam individualmente. A 
maioria dessas pessoas já trabalhava 
em conjunto há alguns anos. 

O futurojpresidente da Frente, 
Nguyen Huu Tho, eleito em 1962, di-
ria mais tarde: "Embora fundada for-
malmente em dezembro de 1960, a 
FNL já existia como meio de ação, 
mas sem diretrizes nem programa, 
desde 1954, quando fundamos o Co-
mitê de Paz Saigon-Cholon (destina-
do a defender a observação do acordo 
de Genebra). Muitos membros do Co-
mitê Central da FNL eram também 
membros do Comitê de Paz, como 
Huynh Tan Phat, arquiteto, Ho Thu, 
farmacêutico, e Le Van Tha, enge-
nheiro." 

Mais detalhadamente, os integran-
tes iniciais da Frente foram recruta-
dos nas fileiras comunistas do Viet-
minh, nas seitas político-religiosas 
Cao Dai, Hoa-Hao e Bynh Xuyen, nos 
grupos minoritários montanheses, re-
presentantes de organizações de agri-
cultores do delta do Mekong, dirigen-
tes de pequenos partidos e grupos po-
líticos e profissionais a eles ligados, 
intelectuais que haviam rompido com 
o governo do Sul (principalmente 

membrorda-rfcde de Comitês da Paz), 
desertores das Forças Armadas, e ele-
mentos perseguidos pelo regime 
Diem, como os delatados na grande 
campanha de acusação ao comunismo 
(1955/56), mas que conseguiram fu-
gir à prisão. A todos estes, juntaram-
se sulistas que haviam ido para o nor-
te durante o êxodo de 54/56. Era a 
frente mais ampla possível, e que ao 
correr dos anos iria absorver outros 
grupos integrantes da vida sul-vietna-
mita. 

Eleito sob a Liderança de Huu 
Tho, a 3 de março de 1960, o Comitê 
Central refletia rigorosamente a diver-
sidade dos elementos que consti-
tuíam a Frente. Nesta época, ela ain-
da não era qualificada como "única 
representante legítima das popula-
ções do Vietnã do Sul", mas ja lutava 
por "uma solução pacífica entre os 
vietnamitas." 

O Governo Revolucionário Provi-
sório, cuja formação foi anunciada 
em 10 de junho de 1969, logo após a 
ofensiva do Tet, foi eleito por um 
congresso dos representantes do povo 
do Vietnã do Sul, reunido em junho 
daquele ano. £ basicamente uma am-
pliação da grande frente popular 
constituída pela FNL, inchiindo-se os 
neutralistas da Aliança das Forças Na-
cionais, Democráticas e da Paz. » 

O manifesto do novo governo, es-
cassamente referido na imprensa, afir-
mava: "Nosso objetivo é mobilizar os 
esforços do povo sul-vietnamita e das 
Forças Armadas, para reforçar ó ar-
dor do combate contra a uressãc 
americana, pela salvação nacional, pa-
ra conquistar o poder popular e cons-
truir um Vietnã do Sul independente, 
democrático, pacífico e neutro, enga-
jado no caminho da reunificação pa-
cífica da pátria". Se bem que provisó-
rio, o gabinete revolucionário consi-
derava-se com competência plena e 
inteira no plano do direito internacio-
nal. 

Para auxiliar o GRP em suas deci-
sões, foi criado um Conselho, com-
posto de representantes da FNL (ma-
joritária), da Aliança, dos partidos 
políticos, das oreanizações do povo e 
outros grupos. O Conselho baseia-se 
na resolução do Congresso dos Dele-
gados Nacionais e no programa polí-
tico da FNL e da Aliança. Seu presi-
dente é Nguyen Huu Tho (também 

Çresidente da FNL), e vice-presidentc 

rinh Dinh Taho, presidente da 
Aliança. 

A questão do reconhecimento ex-
terno do GRP foi fundamentalmente 
decidida em junho de 1969, durante 
a realização do Congresso Internacio-
nal dos Partidos Comunistas, em Mos-
cou. A 6 de junho, um dia após o 
congresso ter sido iniciado, a FNL 
convocou um congresso especial, em 
alguma parte do Vietnã do SuL No 
dia 10, em meio ao Congresso de 
Moscou, a FNL anunciou a formação 
do Governo Revolucionário Provisó-
rio. O novo regime foi quase imedia-
tamente reconhecido por Cuba, Argé-
lia, Síria, Coréia do Norte, Romênia e 
Iugoslávia, além, naturalmente, do 
Vietnã do Norte, China e União So 
viética. 

A partir daí, a FNL não poderia 
mais ser vista (a não ser por um caso 
notável de má fé ou miopia política) 
como um movimento levado a-rebo-

3ue por outro país (no caso, o Vietnã 

o Norte). Passava a constituir um 
governo real, reconhecido por grande 
parte do mundo. Isto significava um 
crescimento na assistência econômica 
e militar (recebida especialmente da 
China e URSS), e também imenso 
crescimento no setor político (hoje o 
GRP é um dos participantes do grupo 
tripartite encarregado de decidir os 
destinos do Vietnã do Sul). 

Em junho de 1969, alguns dias 
após i formação do Governo Revolu-
cionário Provisório, Richard Milhous 
Nixon, conhecido não exatamente 
por suas virtudes de profeta, anuncia-
va: "A mudança da FNL para um Go-
verno Revolucionário Popular é sim-
plesmente um outro nome para a 
mesma atividade." 

Os anos que se seguiram trataram 
de provar que o presidente estava al-
go equivocado. 
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de Hussein xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
pós o cessar-fogo no Vietnã, a 

atenção se volta'de novo para o 
Oriente Médio. Conversações visando 
favorécer uma solução do conflito 
árabe-israelense estão sendo realiza-
das simultaneamente em Moscou e 
em Washington. O rei Hussein está 
conversando com os responsáveis 
americanos, enquanto o general Ha-
fez Ismail, o "Kissinger" egípcio, 
conversa com Gunnar Jarring, media-
dor da ONU. 

Esse deslocamento de interesses 
está na ordem das coisas. Uma vez 
terminado o conflito do Vietnã, é na-
tural que os supergr andes concentrem 
sua atenção no foco de guerra que 
persiste numa região do mundo onde 
seus interesses políticos, petrolíferos 
e estratégicos se chocam. Os dirigen-
tes soviéticos, que têm múltiplos mo-
tivos para se inquietar com a deterio-
ração da situação nos países árabes 
beligerantes, multiplicam declarações 
favoráveis a uma solução. Nixon, por 
sua vez, declarou que o Oriente Mé-
dio é, doravante, para os EUA, unj 

v "problema de alta prioridade." 
y Se é verdade que o chefe da Casa 
Branca tinha prometido ao rei Hus-
sein exercer sua influência para con-
seguir a paz antes de 1973, o sobera-
no hachemita deve ter ficado um 
pouco decepcionado com a sua entre-
vista, no dia 6 de fevereiro, com o 
presidente americano. O chefe de Es-
tado jordaniano sem dúvida reiterou 
sua oferta, formulada secretamente 
há meses, de concluir uma paz em se-
parado com Israel, sob certas condi-
ções. Mas, conforme ele declarou na 
semana passada em Washington, "os 
EUA se contentam em ouvir e olhar." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vacilação estratégica 

E poderia ser diferente? Nixon 
espera* para 1.° de março, a visita de 
Golda Meir, a quem diversos respon-
sáveis americanos incentivaram a for-
mular "novas idéias" capazes de pro-
vocar o degelo da situaçao. No entan-
to, todas as informações provenientes 
de Jerusalém indicam que o governo 
israelense não tem intenção de modi-
ficar suas posições. 

As declarações conciliatórias do 
rei Hussein provocaram mais irritação 
do que satisfação. Suas concessões fo-
ram interpretadas pelos jornais que 
estão proximos ao governo como 
"manobras" para ganhar a opinião 
pública para sua causa. Todos osedi-
torialistas — com exceção, é claro, da 
extrema-esquerda - censuram-no, em 
particular, por sua ambição de recu-
perar uma parte do setor árabe de Je-
rusalém. 

Do lado egípcio, o obstáculo é 
igualmente de ordem territorial. Atri-
bui-se aos EUA a intenção de desen-
terrar o projeto relativo à reabertura 
do Canal de Suez, em troca da retira-
da parcial das tropas israelenses. Jeru-
salem e Cairo não são, em princípio, 
contrários ao projeto. No entanto, os 
dirigentes egípcios insistem para que 
um eventual acordo seja apresentado 
como uma primeira etapa \)ara a eva-
cuação total do Sinai. Golda Meir 
acha essa reivindicação inaceitável. 

É pouco provável que os dirigen-
tes israelenses mudem de atitude, 
pois a campanha eleitoral para as elei-
ções legislativas do próximo outono 
praticamente já começou. Os "mode-
rados" freqüentemente faz*m abstra-
ção de suas opiniões concjl&doras pa-
ra não dar chance a «etís adversários, 
cuja habilidade se concentrou em 
convencer a opinião de que a seguran-
ça do Estado judeu, e mesmo a sua 
sobrevivência, depende da anexação 
de alguns dos territórios ocupados. 

Levando-se em conta esses e ou-
tros fatores, de igual complexidade, a 
maioria dos observadores em Was-
hington, em Jerusalém, no Cairo e em 
Amã manifestam seu ceticismo quan-
to às chances de uma solução para o 
Oriente Médio, nos próximos meses. 
Mas o essencial não consiste em pro-
curar ativamente a saída para um 
impasse que já dura há muito tem-
po? 

ORI ENT E MÉDI O ytmjifJ J f  W . . . 1 A 
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A CH I NA EXI GI RA DE KI SSI NGER UMA DECI SÃO SOBRE FORMOSA 

A nova ofensiva de Mao 
Em Pequim, coberta de neve e to-

da voltada para a comemoração 
da festa da primavera - o ano novo 
chinês — o anúncio da vinda de Kis-
singer, que tinha causado rebuliço na 
capital um ano e meio atrás, não cau-
sou, desta vez, a menor emoção.' 

Menos de um ano após a visita do 
presidente Nixon, chineses e america-
nos vão, pois, tentar transpor uma 
nova etapa na normalização das rela-
ções entre os dois países. Não se trata 
ainda, é claro, de trocar embaixado-
res, como foi proposto pelo senador 
Jackson. Mas, de um ano para cá, um 
número muito grande de coisas mu-
dou no extremo oriente para que as 
relações sino-americanas não tenham 
também se modificado. 

O cessar-fogo no Vietnã consoli-
dou as posições dos comunistas que, 
desde a Coréia até o Vietnã, tomam 
xmsciência de sua força diplomática 
e de seu poder militar. Pequim, sabe-
se agora, tinha feito forte pressão no 
ano passado por ocasião da visita do 
presidente americano, para levá-lo a 
ceder às exigências do vietcong; mas 
sem resultados imediatos. A China 
agora participa da solução da questão 
vietnamita. 

O problema de Formosa estará, 
como em 1971, no centro das discus-
sões entre Chou En-Lai e Kissinger. A 

No momento em que o prestígio de 
Chiang Kai-Shek está em crise,  os 
chineses exigem o controle total 

sobre Formosa,  usando desde a pressão 
diplomática até a propaganda junto aos 
habitantes da ilha,  onde muitos acham 

que os EUA têm hoje mais interesse 
em Pequim do que em Taipé.  Por Alain Bouc 

posição dos nacionalistas se deterio-
rou um pouco durante os últimos me-
ses. O generalíssimo Chiang Kai-Shek 
está doente, e diz-se que não está 
mais em condições de exercer as fun-
ções do seu cargo. Sua mulher o re-
presenta nas cerimônias oficiais. Seu 
illho, o general Chiang Ching-Kuo, 
primeiro-ministro, não está à altura, 
segundo muitos chineses, de realmen-
te assegurar a sucessão. 

Enfim, a partida diplomática está 
definitivamente perdida para os na-
cionalistas; os próprios EUA não os 
apoiam mais como antes. 

Os dirigentes de Pequim, graças a 
um trabalho paciente, promoveram o 
aceleramento da erosão da posição do 
Kuomintang. 

Os chineses de além-mar, que an-
tes apoiavam o regime de Formosa, 

agora atravessam aos milhares a fron-
teira. Pequim está repleta desses chi-
neses vindos do estrangeiro, facilmen-
te reconhecíveis pela sua maneira di-
ferente de se vestir. 

Como de costume, os canhões si-
lenciaram no estreito de Formosa por 
ocasião da festa da primavera. 0 que 
a República Popular propõe aos na-
cionalistas e aos americanos é, primei-
ro, um cessar-fogo permanente, com 
a condição de que eles reconheçam a 
unidade territorial e política da Chi-
na. O degelo nas relações com For-
mosa poderia abrir um período de 
transição, provavelmente bastante 
longo, durante o qual se faria a distin-
ção entre a soberania afirmada da Re-
pública Popular sobre as ilhas e o 
exercício real dessa soberania. Os di-
rigentes chineses esperam que, por 

realismo, Kissinger aceitará discutir as 
etapas desse período de transição. 
Mas Pequim não tem pressa, e parece 
estabelecido que nada de decisivo se-
rá feito antes da morte do generalíssi-
mo Chiang Kai-Shek. 

Enquanto isso, os chineses procu-
ram diversificar, mais do que desen-
volver, seu intercâmbio comercial 
com os EUA. Um comércio de 25 mi-
lhões de dólares por ano não é grande 
coisa, nem para os EUA nem para a 
China. Mas representa o suporte ma-
terial para os intercâmbios culturais 
múltiplos que interessam aos dois 
países e que favorecem uma normali-
zação posterior das relações diplomá-
ticas. Aliás, a política da Casa Branca 
não é o principal obstáculo à solução 
do problema ae Formosa. É mais di-
fícil preparar os habitantes da ilha pa-
ra o socialismo. 

Por ora, a China não quer queimar 
etapas. Sua propaganda promete aos 
chineses da ilha, primeiro, o fim do 
desemprego, serviços médicos gratui-
tos ou semigratuitos, a abolição dos 
múltiplos impostos que atingem os 
camponeses e (o que o orgulho nacio-
nal dificilmente deprezaria) fazer par-
te de um regime poderoso, em rela-
ção ao qual os EUA, apesar de aliados 
de Formosa, manifestam mais consi-
deração do que quanto a esta. 

- r 

ELSBERG: A MAI S RECENT E V I T I MA DA GU ERRA NO V I ET NÃ 

A vingança do Pentágono 
Talvez a guerra do Vietnã tenha 

terminado para os Estados Uni-
dos. O que não impede que ela possa 
ainda fazer vítimas entre os norte-
americanos. Os insubmissos e os de-
sertores, refugiados no Canadá e na 
Suécia (várias dezenas de milhares) 
serão presos caso retornem aos Esta-
dos Unidos. Nixon disse e repetiu: 
"Não haverá anistia; de qualquer ma-
neira, não para eles." 

Dois norte-americanos correm o 
risco, neste exato momento, de sofrer 
pesadas penas, por causa de sua opo-
sição à guerra. O processo se desen-
volve no tribunal federal de Los An-
geles. Os acusados são os dois princi-
pais responsáveis pela publicaçao, em 
junho ae 1971, dos famosos docu-
mentos secretos do Pentágono publi-
cados no The New York Times. Esse 
estudo crítico, sobre a participação 
norte-americana na guerra do Vietnã, 
foi encomendado por Robert McNa-
mara, pouco antes de deixar o Pentá-
gono. Daniel Ellsberg é o mais conhe-
cido dos acusados. E também o mais 
brilhante e o que gerou mais contro-
vérsias: antes de se opor à guerra do 
Vietnã, foi um entusiasmado partidá-
rio da guerra, quer como especialista 
em antiguerrilha no Vietnã, quer no 
Pentágono' ou na Rand Corporation. 
Agora, ele arrisca-se a ser condenado 
a um total de 115 anos de prisão, se o 
júri declará-lo culpado nas 12 acusa-
ções que pesam sobre ele, entre as 
quais: complô, expropriação ilegal de 
documentos governamentais e espio-
nagem. Seu cúmplice, Anthony Rus-
so, que também pertenceu à Rand 
Corporation, arrisca-se a 30 anos de 
prisão; ele ajudou Ellsberg a fazer as 
fotocópias de 18 dos 47 volumes dos 
documentos secretos do Pentágono, 
tirados da biblioteca da Rand entre 
março de 1969 e setembro de 1970. 

O processo promete ser longo. 
Apesar de só ter sido aberto em janei-
ro deste ano, iá tinha começado de 
fato no meio do ano passado, diante 
de outro júri. O primeiro processo 
durou apenas alguns dias - tempo su-
ficiente para a defesa declarar que o 
FBI havia registrado, "por engano", 

Muitos dos segredos revelados por 
Elsberg foram também divulgados 

pelo ex-presidente Lyndon Johnson e 
num relatório do general William 

Westmoreland,  vendido em bancas de 
jornais a seis dólares.  O processo 

contra o ex-funcionário do Pentágono poderá 
obrigá-lo a passar 115 anos preso.  Por Jacques Amalric 

algumas conversas telefônicas do ad-
vogado de Ellsberg. O governo se re-
cusou a declarar qualquer outra coisa, 
e o juiz da corte suprema, William 
Douglas, suspendeu os debates até 
que a corte pudesse resolver o mal-en-
tendido, o que foi feito ainda no ano 
passado, quando a corte ordenou a 
reabertura do processo. 

Oficialmente, não se sabe muito 
sobre esse misterioso caso das conver-
sas telefônicas, a não ser que os diálo-
gos gravados não constem dos dossiês 
do Pentágono. Supõe-se que a vítima 
dos especialistas do FBI tenha sido 
Leonard Boudin, o principal advoga-
do de Ellsberg, cujo gabinete em No-
va York representa, nos EUA, Chile e 
Cuba. Ora, todo mundo em Was-
hington sabe que existem postos de 
escuta ligados com os telefones das 
embaixadas suspeitas, como as do 
Chile e da Tchecoslováquia. O juiz 
Byrne, encarregado de presidir os de-
bates, preferiria conservar o júri ini-
cial. Mas ele foi obrigado pela defesa 
- apoiada nesse particular pela juris-
dição de apelação - a escolher outro 
júri. 

As três primeiras semanas de de-
bates terminaram com uma ligeira 
vantagem da defesa. Para dar funda-
mento à sua acusação de espionagem, 
o governo tem que provar que a pu-
blicação dos papéis do Pentágono 
comprometeu, de uma maneira ou de 
outra, "a segurança nacional dos Es-
tados Unidos". Até o momento duas 
testemunhas principais depuseram 

nesse sentido, evidentemente dois ge-
nerais. O primeiro, William Depuiy, 
ex-colaborador do general Westmore-
land, citou diversas passagens do rela-
tório secreto afirmando que eles 
constituíam uma preciosa íonte de 
informações para o inimigo. Uma des-
sas passagens analisava especialmente 
os resultados da ofensiva do Tet. A 
defesa fez um grande esforço para fri-
sar que todas essas informações se en-
contravam num relatório do general 
Westmoreland publicado pela impren-
sa nacional dos Estados Unidos e que 
estava à venda, desde março de 1969, 
por seis dólares. 

A segunda testemunha de acusa-
ção, general Paul Gorman, revelou-se 
ainda mais duro talvez porque ele foi 
um dos redatores do dossiê do Pentá-
gono. Perfeitamente à vontade, o ge-
neral Gorman precisou d e v á r i o s dias 
para expor a sua tese e desenvolver os 
seus argumentos. Ellsberg e Russo são 
culpados - disse ele - pois os papéis 
do Pentágono permitiram que os ad-
versários pudessem fazer uma idéia 
muito exata da maneira pela qual o 
governo americano reage no mais al-
to nível". Por outro lado, esses do-
cumentos, classificados com o top se-
cret, identificavam vários responsá-
veis da CIA, dando indicações preci-
sas sobre sua maneira de trabalhar, re-
velando até certas cumplicidades de 
países estrangeiros, a Grã-Bretanha, 
por exemplo, que registrou as conver-
sas telefônicas de Kossiguin quando 
este esteve em Londres. 

O interrogatório do general Gor-
man apenas começou. Mas a testemu-
nha ja teve que reconhecer que, em 
suas memórias, o presidente Johnson 
havia cometido o mesmo "crime" de 
Ellsberg e de Russo publicando do 
cumentos tão secretos quanto os do 
Pentágono. 

"Desastradamente" 

As testemunhas dos dois lados se-
rão numerosas. A defesa espera em-
pregar vários argumentos: demonstrar 
a aberração do atual sistema de classi-
ficação dos documentos oficiais, sis-
tema este que permite a um grande 
número de pessoas enterrar por mui-
to tempo qualquer documento incô-
modo para o governo^ demonstrar 
que numerosos funcionários america-
nos recorrem sistematicamente à prá-
tica da "entrega" de documentos; e 
finalmente provar que nos documen-
tos do Pentágono não há nenhuma in-
formação militar que o inimigo possa 
utilizar. Esse último ponto é em parte 
confirmado por um estudo desses do-
cumentos, feito pelo próprio Pentá-
gono após a sua publicaçao. Foi ne-
cessária toda a autoridade do juiz 
Byrne para que o Pentágono se deci-
disse a enviar-lhe uma copia desse es-
tudo que tinha sido "desastradamen-
te" extraviado há meses, segundo 
afirmava a acusação. Ê fácil compreen-
der a pouca pressa do governo lendo 
uma frase como essa: "Uma vez que a 
quase totalidade das informações 
contidas neste documento eram de 
domínio público antes de 1969, é di-
fícil, senão impossível, afirmar que o 
conteúdo desse volume pode ter al-
gum efeito sobre a segurança nacio-
nal." 

É claro que ainda falta definir a 
noção de segurança nacional e saber 
se os verdadeiros acusados do proces-
so de Los Angeles, por trás de El-
lsberg e Russo, não são, na verdade, a 
imprensa e os jornalistas liberais ame-
ricanos que é preciso intimidar, e os 
altos funcionários que é preciso cha-
mar à ordem. 
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Ir devagar para chegar depressa 
DzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

epois do início da Grande Revo-
lução Cultural, em 1966, toda a 

estrutura administrativa da China foi 
alterada de cima a baixo com a cria-
ção dos Comitês Revolucionários, 
formados por militares, técnicos e 
operários. Nesta mudança, os crité-
rios adotados nem sempre foram unij 
formes. Em Xangai, por exemplo, é 
difícil encontrar, entre as fábricas da 
região, alguma semelhança entre os 
vários comitês no que se refere à sua 
composição e estruturação. 

A diversidade é extrema. Não há 
nenhuma regra relativa à fixação do 
número de membros do comitê, nem 
do número de fábricas; não há nada 
referente à composição étnica ou à 
idade dos seus membros. Em Damao, 
uma jovem de 17 anos participa dos 
trabalhos do comitê do partido. Nes-
te estado surpreendente de descentra-
lização administrativa, cada unidade 
compõe livremente seu comitê, com a 
aprovação da instância superior. 

O partido tem nas mãos o contro-
le dos comitês revolucionários. É co-
mum um secretário do partido ocu-
par o mais alto posto do comitê. Ou 
mesmo um dos grandes responsáveis 
dentro do partido exercer a função 
de vice-presidente de um comitê revo-
lucionário. Por outro lado, vários res-
ponsáveis pelos CRs participam das 
decisões do partido. Esta interpene-
tração do Estado e do partido tem 
por objetivo alcançar uma direção 
monolítica do país. A história da Re-
volução Cultural explica «esta confu-
são em termos de responsabilidades. 
Depois de 1966 o partido suspendeu 
suas atividades em várias circunscri-
ções e fábricas. Os Revolucionários" 
tomaram o poder. Por conseguinte, 
com a tarefa de reconstrução do PCC, 
o comitê, com seus antigos membros 
do jpartido e seus novos responsáveis 
saídos da revolução, teve que dar o 
ponto de partida. Em certos casos os 
mesmos locais serviam aos dois orga-
nismos. Em Xangai, uma mesma 
construção majestosa, na beira dos 
cais sombreados do Rio Huangpu, 
abriga comitê e partido. 

Os comitês revolucionários estão 
atualmente nas mãos dos trabalhado-
res, principalmente nas fábricas, onde 
eles ocupam a maioria dos postos. Os 
membros do partido que têm a res-
ponsabilidade de dirigir o comitê são 
recrutados nas fileiras da classe operá-
ria. No entanto, dentro das grandes 
unidades, levando em conta que o 
efetivo de operários chega a dezenas 
de milhares, o número de quadros ad-
ministrativos que exercem as mais al-
tas tarefas parece ligeiramente mais 
elevado. 

Em nossa edição anterior,  publicámos a 
primeira parte do artigo de Alain Buc sobre 
as mudanças polít icas na China,  sete anos 

depois da Revolução Cultural.  Na continuação 
o autor fala dos problemas econômicos 

mente seu delegado para o comitê. 
Em Xangai, a rede de sindicatos é 
completa e há também uma federa-
ção municipal. 

A liga da juventude renasce de 
suas cinzas depois de 1969. Ela reúne 
jovens de 15 a 25 anos. Da mesma 
forma que no partido, as "massas" 
(os outros jovens) têm poder de voto. 
A organização não foi ainda reconsti-
tuída em nível nacional "pois a luta 
entre duas tendências continua": uma 
parcela da juventude contesta as posi-
ções da direção. 

Na guarda vermelha, na liga ou 
nos sindicatos, as discussões e polêmi-
cas são intensas. O "Centro" (o Polit-
buro depurado e a imprensa do Comi-
tê Central do PC) faz apelos à unida-
de, quer reforçar o papel dirigente do 
partido, mas esta campanha que já 
dura vários meses, ainda não se fez 
refletir nas instituições permanentes. 
< Sente-se necessidade, aqui e ali, de 

obter algumas certezas. 
Mas somente a Assembléia Nacioj 

nal, que demora a se reunir, poderá 
fornecê-las. Ela traçara as grandes di-
retrizes políticas, aprovará as institui-
ções e consolidara as conquistas da 
Revolução Cultural. Os capítulos de 
política econômica passarão a ser es-
critos a tinta e não mais a lápis como 
acontece desde muito tempo. 

resolver seus problemas". Pequim não 
envia técnicos, nem dinheiro ou má-
quinas. 

A nova onda 
de terror 
na Irlanda 

Henri Pierre 

l^epois de um fim de semana dos 
• ^mais sangrentos já vistos em Bel-

fast, o governo britânico teme que as 
iniciativas políticas fiquem paralisa-
das por algum tempo. Com efeito, se 
a violência persistir, apesar dos refor-
ços de tropas que certamente serão 
pedidos pelo secretário de Estado pa-
ra a Irlanda do Norte, Whitelaw, é 
provável que o plebiscito sobre a reu-
nificação eventual da ilha, previsto 
para 8 de março, seja adiado. 

O governo esperava que esse ple-
biscito, boicotado pela minoria cató-
lica, ao ratificar a vontade da maioria 
protestante de permanecer no Reino 
Unido, tornaria mais fácil para estes a 
aceitação das propostas ae reformas 
visando aumentar a representação ca-
tólica e quebrar o monopólio político 
protestante. Propositalmente o gover-
no só iria publicar o seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Livro Branco 
sobre as reformas políticas após o re-
sultado do plebiscito. Mas, depois da 
série de assassinatos selvagens cometi-
dos nos últimos dias pelos extremis-
tas dos dois lados, os protestantes en-
dureceram a sua posição e parecem 
pouco dispostos a aceitar um Livro 
Branco que vai sabotar sua suprema-
cia política. 

^ Do lado católico, as posições tam-
bém endureceram. Depois da decisão 
de boicotar o plebiscito, o SDLP 
(Partido Social-Democrata Trabalhis-
ta, católico) que representa a opinião 
católica moderada, está exigindo do 
governo britânico que ponha fora da 
legalidade os grupos protestantes da 
UFV (grupo protestante dissidente) e 
da UDA (Partido Unionista, protes-
tante), a prisão dos seus líderes, bem 
como o confisco, pelas autoridades, 
dos numerosos fuzis e revólveres que 
os "clubes de tiro", protestantes, pos-
suem legalmente. 

Mas o governo britânico não dese-
ja fazer isso, pois iria refazer a unida-
de dos protestantes quando ele quer 
exatamente isolar os extremistas. 
Aparentemente, a única certeza dada 
pelo governo de Londres aos cató-
licos foi a confirmação de que a ma-
nutenção da ordem continuaria sob a 
responsabilidade exclusiva do Exérci-
to britânico. Mas parece que os cató-
licos queriam mais: principalmente 
que os setores católicos das grandes 
cidades deixem de ser patrulhados pe-
las forças de polícia do regimento de 
defesa do Ulster, de maioria protes-
tante. 

Nesse clima de desconfiança gene-
ralizada, e enquanto os extremistas 
dos dois lados recuperam o terreno 
que tinham perdido nos últimos me-
ses, dificilmente as iniciativas políti-
cas podem se desenvolver. A engrena-
gem da violência, premeditada ou 
não, afeta evidentemente a autorida-
de e mesmo o prestígio de Whitelaw, 
que no entanto continua a gozar do 
apoio unânime da Câmara dos Co-
muns. Ele acha que, por enquanto, é 
preciso continuar a mesma política 
sem tomar medidas radicais, deixan-
do passar a tempestade. 

No entanto, admite-se em Lon-
dres que o governo britânico terá que 
enfrentar a crise mais grave desde que 
tomou a si, no fim de março de 1972, 
a responsabilidade direta pela admi-
nistração do Ulster. Por outro lado, 
novas dificuldades são previstas com 
o governo de Dublin, que acaba de 
criticar o governo britânico, convi-

ldando-o a tomar medidas severas con-
tra os terroristas da UDA. O governo 
de Dublin também estaria desconten-
te com a pouca pressa do governo de 
Londres em organizar o Conselho de 
toda a Irlanda, cuja criação figura no 
Livro Branco. O primeiro-ministro 
Lynch, da Irlanda do Sul, devera en-
contrar o primeiro-ministro Heath an-
tes da publicação deste documento, 
mas alguns ministros adiam pouco 
desejável que Lynch se associe muito 
estreitamente às propostas do gover-
no britânico, cuja visão da "dimensão 
irlandesa" do problema do Ulster es-
taria longe de corresponder à visão <le 
Dublin. 

Os chefes na fábrica 

Uma burocracia operária pode 
sempre se reconstituir. O processo já 
se consolidava em certas fábricas em 
1966, quando estourou a Revolução 
Cultural. Os culpados tiveram que se 
submeter ou se demitir. Mas o perigo 
ainda existe. Para preveni-lo, o parti-
do organiza a participação sistemática 
dos quadros no trabalho nas fábricas. 
No 'mínimo um dia por semana. Na 
usina de açúcar de Huhehot, o diretor 
passava dois dias por semana ao lado 
de seus operários, como os outros 
quadros do comitê, e bastava obser-
var seu rosto e suas mãos calejadas 
para acreditar que ele não tinha nada 
de um funcionário público. 

Em outras unidades maiores pare-
ce que o exigido é um dia por sema-
na. Este dia de trabalho varia de acor-
do com as outras obrigações dos qua-
dros - receber um visitante ou ter 
que comparecer a uma conferência 
no exterior. Em volta do comitê revo-
lucionário de uma fábrica e da célula 
do partido gravitam várias institui-
ções, notadamente o sindicato e a or-
ganização da juventude comunista. O 
sindicato se reconstruiu nas fábricas 
nos dois últimos anos. Para alguns, is-
to não passa de uma volta ao passado, 
ao revisionismo de 1966 . . . Na opi-
nião de outros, o sindicato atual deve 
desempenhar um papel político bem 
mais signifiG^tivo que o de antes. Os 
representantes dos operários são em 
numero reduzido dentro do comitê 
revolucionário, para que possam co-
nhecer todos os problemas de seus 
companheiros. É necessária uma orga-
nização ad hoc que nomeie normal-

A situação econômica 

-Não basta esquecer o passado e 
liquidar o conservadorismo para que 
o comunismo vença. É preciso que a 
China passe a figurar entre as socieda-
des industriais. No sul da China, os 
homens substituem os animais que 
são poucos; os caminhões são raros. 
Uma greve de carroças e carrinhos de 
mão paralisaria mais a economia que 
uma falta de gasolina ou uma parada 
no tráfego ferroviário. 

O país está cansado de sua pobre-
za. As disputas políticas, as greves da 
Revolução Cultural, a ajuda ao Viet-
nã e o esforço militar despendido rias 
fronteiras com a URSS arrefeceram o 
entusiasmo de muitos. Será açora — 
espera-se - que a China surgira como 
uma grande potência.^ O desenvolvi-
mento econômico está na ordem do 
dia. A grande ambição^ nacional é 
uma China poderosa e próspera. 

A Comissão do plano econômico 
nacional tem como ardua tarefa orga-
nizar o esforço desta mão-de-obra 
imensa, 400 milhões de trabalhado-
res. Seus dirigentes, o ministro e o 
vice-ministro, foram nomeados ape-
nas há algumas semanas. A estrategia 
do plano pode se resumir primeira-
mente na construção de uma base 
agrícola sólida. Colheitas abundantes 
aumentam a vitalidade do regime, jus-
tificam o coletivismo. Este, declara a 
imprensa, depende do nível de vida 
como um barco do rio. Quando as 
águas sobem o barco anda, quando 
descem, o barco encalha. Seria por-
tanto necessário assegurar cada ano o 
aumento das rendas rurais. Infeliz-
mente a natureza também afeta as co-
lheitas. Por falta de chuvas no último 
outono no norte da China, os reserva-
tórios secaram e em vários distritos se 
plantou menos arroz que no ano pre-
cedente. 

Os cereais têm prioridade. Podem 
ser estocados. Camponeses nos mos-
traram, orgulhosos, as reservas da bri-
gada - enormes quantidades de grãos 
nas granjas coletivas. E assim, pouco 
a pouco, o Estado vai aumentando 
suas reservas. Com 40 milhões de to-
neladas de reserva, a China poderia 
agora suportar, sem muitos prejuízos, 
colheitas catastróficas, como a de 
1960, que conseguiu abalar a econo-
mia e colocar em questão alguns fun-
damentos do socialismo. 

Os esforços para melhorar a hi-
dráulica agrícola já se fazem sentir: a 
péssima colheita de 1972 - 10 mi-
lhões de toneladas a menos que em 
1971 - não é inferior à de 1970, esti-
mada em 240 milhões de toneladas. 
O número que equivale a 300 quilos 

por habitante por ano — 800 gramas 
por dia - parece satisfatório. Mas é 
preciso deduzir os estoques de semen-
tes, as perdas, as reservas para a in-
dústria, o que foi dado ao Vietnã, 
etc. Os riscos de uma guerra contra a 
União Soviética levam também a que 
se faça maiores reservas. Esta é a ra-
zão porque o arroz é um dos únicos 
produtos ainda racionados. 

Para aumentar as rendas é preciso 
mecanizar. E na China há uma terrí-
vel falta de tratores. A produção dos 
veículos aumenta, mas ainda não sa-
tisfaz a demanda. As comunas fazem 
suas reclamações junto aos organis-
mos centrais, mas estes nem sempre 
têm condições de solucionar os pro-
blemas. Os equipamentos pesados são 
os que mais fazem falta. Em compen-
sação, muitas comunas populares po-
dem desde agora construir pequenos 
tratores com três rodas, já bastante 
difundidos nos arredores da cidade e 
nas regiões mais prósperas. As fábri-
cas se multiplicam no campo para 
equipar a agricultura. Sua produção é 
irregular, mas fornece a ferramenta 
essencial - o equipamento simples — 
bombas para a irrigação, por exemplo 
— carroças e naturalmente adubos 
químicos. As pequenas unidades ru-
rais entregaram 7 milhões de tonela-
das de adubos em 1971, ou seia, dois 
quintos da produção nacional. Atra-
vés dè seus lucros acumulados, as fá-
bricas alimentam os orçamentos lo-
cais desde o nível de vila até o de 
prefeitura. 

As fábricas das grandes cidades 
desconcertam o visitante. Ao lado de 
equipamentos modernos, pontes ro-
lantes comandadas por mulheres le-
vando enormes peças de aço reluzen-
te, hangares envelhecidos abrigam tra-
balhadores mais lentos, cujo ritmo é 
muito diferente do que estamos acos-
tumados a ver no ocidente. 

Os camponeses se habituam mal 
ao ritmo de fábrica? Ou a organiza-
ção do trabalho é precária? Com a 
falta de máquinas, a China tem difi-
culdade em tornar sua mão-de-obra 
altamente produtiva. O trabalhador 
não qualificado que recebe um baixo 
salário realiza tarefas menores num 
ritmo moderado. 

Um equipamento mais completo, 
um trabalho mais intenso aumenta-
riam sem dúvida a produção. Mas há 
falta de dinheiro para importar má-
quinas e a China se recusa a comprá-
las a crédito. É uma questão de inde-
pendência: ela prefere esperar e cons-
truir o equipamento com seus pró-
prios meios. 

Esta estratégia de desenvolvimen-
to é bastante original, por exemplo, 
na construção naval: "Segundo a li-
nha de Liu Shao Chi, nos fala o diri-
gente de uma grande estância de Xan-
gai, é melhor comprar navios que ten-
tar construí-los, e melhor ainda é alu-
gar embarcações que comprá-las. Cer-
tamente é mais fácil quando não se 
tem engenheiros, estaleiros ou moto-
res. Mas nós não tínhamos dinheiro 
para efetuar as compras". Uma ofici-
na de reparos começou a trabalhar. 
Em 1958, lançou uma embarcação de 
3 mil toneladas, em 1970 um carguei-
ro de 13 mil toneladas. "Isto nos to-
mou tempo, mas agora nós sabemos 
construir um navio. Os dois carguei-
ros batizados cada ano fazem progre-
dir o comércio exterior do pais. Esta 
é a nossa concepção, é á via chine-
s a . . . " Nenhuma economia de tipo 
capitalista deixaria subsistir um esta-
leiro como esse, pois ela o privaria 
de encomendas e devolveria aos sete 
mil assalariados a condição de desem-
pregados. 

Assim a China não tenta inicial-
mente a pratica de técnicas moder-
nas. O importante para Mao Tsé-Tung 
é que o operário progrida e se familia-
rize pouco a pouco com as ferramen-
tas fabricadas. Na escolha dos meios, 
a descentralização é total. "Trabalhe 
com os recursos locais, diz o Estado, 
e supere as dificuldades por si mes-
mo. Nós não estamos encarregados de 

Apressar-se com lentidão 

As oficinas instaladas pelos traba-
lhadores rurais ilustram também esta 
vontade de "fazer fogo com toda ma-
deira". Uma mulher em cada quatro 
não trabalha normalmente durante o 
dia. As mães de família organizam 
nos bairros pequenos ateliers de cos-
tura e se congregam em torno de uni-
dades para a execução de suas tarefas. 
Na saída de Xangai, vimos uma cente-
na de mulheres confeccionando, com 
instrumentos rudimentares, peças de 
vidro para lâmpadas e bombas desti-
nadas a usina das redondezas. Traba-
lhando algumas horas por dia, elas ga-
nham 1 yuan — menos de 1 dólar. 
Vimos também pessoas aprendendo 
acupuntura e que, se bem que analfa-
betas, podiam curar as pequenas 
doenças do bairro. Outras ainda que 
partiam de bicicleta em direção aos 
subúrbios para colher plantas medici-
nais. 

A Revolução Cultural suprimiu os 
estímulos. As autoridades se pautam 
no interesse que leva o operário a seu 
trabalho, sua vontade ae progredir, 
seu "ativismo". A atitude política" 
do operário determina a produtivid%, T> f 
de. Todo relaxamento no trabalho as-
sume a forma de uma falta política. 

Uma descoberta técnica importan-
te é rapidamente conhecida em todo 
o país. O balanço da fábrica é larga-
mente difundido. As outras empresas 
enviam delegações para obter infor-
mações. As municipalidades e o Esta-
do promovem encontros. Os invento-
res vão às vezes pessoalmente explicar 
suas descobertas. No entanto, o movi-
mento de inovação é limitado pela di-
versidade dos equipamentos, pelos re-
cursos e métodos locais pelo empiris-
mo e a descentralização. Ele se desen-
volve sobre tudo nas fábricas. 

Por outro lado, uma certa vacila-
ção se faz sentir na gestão das empre-
sas. Há muitas discussões, particular-
mente sobre a questão de salários. 
Colocando dé lado a revisão em 1971 
das gratificações mais baixas, há al-
guns anos que as remunerações não 
são alteradas (é com a baixa dos pre-

Ss que o poder de compra aumenta). 

técnicos progrediram e com eles a 
qualificação dos operários. Não será 
justo rever certos salários e aplicar o v 
princípio "a cada um segundo seu% > 
trabalho"? Elementos de esquerda 
contestam este princípio, que reintro-
duz a seus olhos os * estímulos mate-
riais" denunciados recentemente. Mas 
há uma diferença, explica a imprensa, 
entre receber uma justa retribuição 
pelo seu trabalho e escolher um tra-
balho por questões de dinheiro. 

A importância dada ao debate 
mostra que muitos chineses têm difi-
culdades em distinguir as duas posi-
ções. 

Üma coisa é certa: alguns salários 
não correspondem à produtividade 
do trabalho. Alguns assalariados po-
deriam deixar suas fábricas sem que 
isto alterasse a produção. O princípio 
"a cada um segundo seu trabalho" 
não está sendo aplicado com rigor. É 
o caso mesmo de se perguntar se em 
certos locais a preocupação com a 
igualdade não seria excessiva. 

Tanto na indústria como na agri-
cultura, o avanço se faz com muita 
prudência. Não seria conveniente 
que, sob o pretexto de "cortar o rabo 
do capitalismo", se deteriorasse o 
equilíbrio precário instaurado a partir 
da Revolução Cultural. Partir para 
uma marcha forçada em direção ao 
comunismo, afirma o partido, signifi-
caria sufocar o país, multiplicar as 
privações, romper a unidade. 

Desde a implantação do regime, 
alguns se queixam de que se avançou 
muito depressa; a Revolução Cultural 
se encarregou de afastá-los dos cargos 
de responsabilidade. Por outro lado, 
os impacientes, os "esquerdistas" 
consideram inútil o "ganhar tempo". 
O "Centro" os manda de volta a 
Marx e Lênin, afirmando que é preci-
so respeitar as etapas, que a China 
ainda não está madura para o comu-
nismo. Como dizia Talleyrand: "De-
vagar cocheiro, que nós estamos com 
pressa." 



OS BAST I DORES DA CRI SE DO SUPERSÔNICO EUROPEU 

Concorde: um projeto polít ico 
O avião polít ico tinha-se tornado um 

símbolo tão importante da 
indústria européia diante da concorrência 

americana que era rigorosamente 
impossível pará-lo no meio do 
caminho.  O Concorde escapou 

ao controle.  Por Jacques Isnard.  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Logo depois que a Pan Am e a TWA 
(Trans World Airlines) cancelaram 
suas opções de compra do supersô-
nico franco-británico, o efeito psico-
lógico desta decisão fez-se sentir nou-
tras empresas aéreas. A Japan Airlines 
desistiu dos três aparelhos que havia 
encomendado e a Qantas, companhia 
australiana, está inclinada a seguir o 
mesmo caminho. Nos próximos dois 
meses esperam-se novas desistências xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Concorde tem sido alvo das mais 
variadas críticas por seus adver-

sários. Entre estas acusações, muitas 
vezes generalizadas, duas voltam 
constantemente: "avião de prestígio" 
e "avião de bilionários**. Para alguns, 

oira o Airbus - o "ônibus aéreo*' — de 
k grande capacidade, que deveria tfer si-
do construído prioritariamente e com 
urgência, a fim de manter o nível de 
emprego da indústria aeronáutica eu-
ropeia, e antecipar-se à concorrência 
americana, que levou muito tempo 
para se manifestar nesse campo. Para 
outros, o Concorde só poderia ser um 
imenso erro, na medida em que Paris 
e Londres escolhiam ir contra o pro-
cesso de "democratização** cada vez 
mais evidente do transporte aéreo. De 
fato, o supersônico franco-britânico 
é, em primeiro lugar, um "avião polí-
tico", fazendo parte, na opinião de 
numerosos técnicos que provavelmen-
te o lamentam, da herança do general 
De Gaulle. 

"Avião político**: o qualificativo é 
justo sob vários aspectos. Numa épo-
ca em que as relações franco-britani-
cas não primavam pela confiança re-
cíproca e na qual Paris se obstinava 
em não encorajar a entrada do Reino 
Unido no Mercado Comum Europeu, 
achou-se que alguns projetos ambicio-
sos - tanto no campo civil como no 
militar - poderiam selar uma reapro-
ximação entre os dois países que não 
comprometesse o governo francês 
além do que ele desejava. O projeto 
Concorde foi um destes, como o fo-
ram certos programas comuns de ar-
mamentos clássicos. Esta cooperação 
industrial e tecnológica, sem fechar a 
porta a outros acordos mais impor-
tantes, tornava-se, no entanto, um áli-

bi para não ir mais além, poupando 
ao mesmo tempo as susceptibilidades 
políticas dos aois lados da Mancha. 

O Concorde recebeu todas as bên-
çãos necessárias: é verdade que o 
avião ainda não era esse "trambolho*' 

Sue é hqje. Previsões financeiras pru-
entes tinham sido feitas e a adesão 

dos dois países era entusiástica. 
Em seu empenho de fazer um tra-

balho comum, os dois governos talvez 
não tenham escutado, com bastante 
atenção, a opinião de certos especia-
listas. Um "avião político" simboliza 
uma reconciliação, fazendo esquecer 
outros motivos de discórdia. Para tan-
to ele precisa voar tanto como qual-
quer outro avião e precisa ser vendá-
vel Do Concorde se disse que seu 
dossiê político era bem volumoso, 
mas que os estudos técnicos e comer-
ciais prévios o eram muito menos. 
Além do mais, o aparelho evoluiu 
consideravelmente desde os primeiros 
esboços e, contrariamente a toda lógi 
ca, os estudos de mercado se segui-
ram à decisão em vez de precede-la. A 
indústria aeronáutica francesa Ian-

Quem quer 
o Concorde 

As encomendas: 
• Contratos fechados: BOAC - 5; 
Air France - 4. 
• Compromissos de compra: China -
3; Air Iran — 3. Essas encomendas 
têm que ser confirmadas, pois não se 
trata de contratos fechados. 
• Cancelamentos de opção: Air 
Canada - 4; United Airlines - 6; Pan 
Am - 7; TWA - 6; Japan Airlines -

• Opções restantes: BOAC - 3; Air 
France - 4; Continental Airlines - 3; 
American Airlines - 6; Eastern Airli-
nes - 6; Qantas (Austrália) - 4; Mid-
dle East Airlines - 2; Air índia - 2; 
Braniff - 3; Lufthansa - 3; Sabena -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
2. 

çou-se, depois do Caravelle, na aven-
tura do supersônico sem ter bem ex-
plorado suas outras possibilidades de 
sucesso. 

O Concorde nasceu e cresceu nu-
trindo-se de verbas públicas. De vez 
em quando, e alternadamente, cada 
um dos dois governos examinava as 
contas que lhe eram apresentadas e 
ameaçava interromper o projeto. Em 
nenhum momento os dois países esti-
veram de acordo ao mesmo tempo 
para interromper tudo e recomeçar 
sob novas bases. O "avião político" 
tinha-se tornado um símbolo tão im-
portante da cooperação franco-britâ-
nica e da renovação da indústria euro-
péia, diante da concorrência america-
na, que era rigorosamente impossível 
abandoná-lo no meio do caminho, 
sob pena de ser logo acusado, pela 
outra parte, de querer ferir a nova 
forma de "entente cordiale." 

Graças ao otimismo e à autocon-
fiança dos construtores, os governos 
deram carta branca a engenheiros 
sempre "perfeccionistas" e, de demis-
são em demissão, com a cumplicidade 
de parte da opinião pública, alimenta-
da nos seus brios, o Concorde esca-
pou ao seu controle. O avião viveu 
sua própria vida. O desafio técnico -
fazer voar tal massa a duas vezes a 
velocidade do som é sem dúvida uma 
façanha excepcional - foi ganho. E 
muito bem ganho. O desafio comer; 
ciai revelou-se menos feliz. Não é 
agradável para um industrial ficar so-
zinho no mercado - o rival america-
no tinha desaparecido - e menos ain-
da ganhar por antecipação, mesmo 
que a fabricação do Concorde tenha-
se atrasado quanto às previsões: o 
cruzeiro supersônico será muito pro-
vavelmente uma realidade no trans-
porte aéreo, mas talvez só se imponha 
-dentro de alguns anos. Assim, os en-
genheiros e técnicos, por não dispo-
rem ainda de todos os meios para 
concretizar, sem despesas excessivas, 
um autêntico supersônico, entrega-
ram finalmente um produto discuti 
veL 

Ao mesmo tempo, viu-se logo que 
as companhias aéreas não se deixa-
riam convencer facilmente. Elas es-
tão, na maioria, em crise financeira, 
vítimas de uma competição que as es-
gota e pouco interessadas em explo-
rar um avião revolucionário, que é 
um elemento de perturbação nos seus 
hábitos. Além ao mais, o mercado 
americano é exigente: os construtores 
franceses e britânicos são ali desco-
nhecidos, com poucas exceções, e a 

fierra econômica iniciada entre os 

UA e a Europa complica a situação. 
As companhias aéreas americanas 

pagam uma taxa especial quando 
compram material estrangeiro, e não 

gozam de facilidades de financiamen 
to ou de crédito junto aos bancos eu-
ropeus. É claro que franceses e britâ-
nicos tentam organizar sistemas de 
crédito vinculados, mas essas opera-
ções são longas e complexas. Os in-
dustriais europeus acham que devem 
enfrentar uma verdadeira conspiração 
dos EUA, interessados em salvaguar-
dar sua supremacia tecnológica. 

A Air France e a 
BOAC como cobaias 

Nesse caso não é surpresa a atitu-
de das companhias norte-americanas. 
Podendo escolher apenas segundo os 
critérios do lucro, essas companhias 
decidiram esperar que a BOAC ou a 
Air France sirvam de cobaias. Os cli-
entes não se afobam nos escritórios 
do Concorde. Poderão se decidir de-
pois que forem conhecidos os primei-
ros resultados da exploração regular 
do supersônico, pois Henri Ziegler, 
diretor-geral da Societé Nationale In-
dustrie lie Aérospatiale (SNIAS) afas-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Depois da Air Canada e da United 

Airlines, a Pan Am tornou-se a 
terceira companhia aérea a dizer ofi-
cialmente "não" ao Concorde. A 
Trans World Airlines (TWA), que ti-
nha ainda várias semanas para se pro-
nunciar definitivamente, fez saber 
que adotaria uma posição idêntica. 
As duas primeiras companhias agiram 
com discrição, explicando em poucas 
palavras suas razões. A Pan Am agiu 
oem diversamente: ela não é apenas a 
companhia de mais prestígio e que te-
ve, várias vezes, um papel pioneiro -
foi a primeira a introduzir o Boeinç-
707 e o Boeing-747 no transporte aé-
reo internacional — é a que, para jus-
tificar sua decisão de renunciar ao 
Concorde, emitiu publicamente o jul-
gamento mais severo contra o super-
sônico franco-britânico. Afinal, a Pan 
Am terá o mérito de ter dito em alta 
voz o que muitas empresas aéreas ca-
lavam até agora. 

Aliás é isso que mais faz refletir 
na atitude da Pan Am. Sua negativa 
se apóia em considerações técnicas e 
é categórica, mesmo deixando, por 
cortesia, uma porta de saída: o Con-
corde, na sua versão atual, sofre de 
insuficiência no seu raio de ação, de 
fraqueza na sua capacidade de carga 
em mercadorias e de custos de explo-
ração demasiado elevados, que reper-
cutiriam inevitavelmente no preço da 
passagem. Os industriais certamente 
acharão essa apreciação de conjunto 
excessiva e já o disseram. Correm o 
risco de uma desilusão, se acreditam 
que essas observações não são com-
partilhadas por outros clientes. 

De maneira esquemática, calcu-
lou-se que, pelo preço de um supersô-
nico que transporta 110 passageiros 
- ou seja cerca de 300 milhões de 
francos, inclusive peças de reposição 
e diversos acompanhamentos — uma 
companhia poderia adquirir dois 
Boeing-747 e meio (900 lugares ao 
todo) ou três trirreatores de médio 
curso do modelo DC-10 ou Tristar 
(600 a 700 lugares). O que representa 
para uma empresa um investimento 

Sor lugar-passageiro, no caso do 
oeing-747, oito vezes menor do que 

o do Concorde. A comparação é ins-
trutiva. 

O supersônico voa duas a três ve-
zes mais rápido: é sem dúvida sua úni-
ca vantagem. Mas a decisão negativa 
das companhias norte-americanas aca-
ba de provar que esse argumento da 
rapidez continua, por enquanto, 
pouco importante e pouco sedutor. A 
Pan Am e as outras fazem uma aposta 
diferente e parecem aceitar o risco 
de, no momento em que o Concorde 
atravessar o Atlântico, em 1975, com 
as cores da BOAC e da Air France, 
ver uma parte de sua clientela apres-
sada e rica de primeira classe preferir 
o supersônico e, assim, abandonar os 
aviões subsônicos clássicos. Esses via-

tou a perspectiva de um abandono 
puro e simples. Sendo essa a posição 
destas companhias, dentro de um cer-
to prazo, de imediato sua recusa de 
encomendas e as outras desistências 
que se preparam vão tumultuar a ati-
vidade mdustrial das companhias eu-
ropéias mais atingidas: British Air-
craft Corporation, Rolls Royce, 
SNIAS e Societé Nationale d'Étude 
et de Construction de Moteurs 
d'Aviation (SNECMA), sem contar 
seus fornecedores. No momento, es-
tão sendo montados 16 exemplares 
de série e há provisões de matéria-pri-
ma para mais seis. O Concorde sus-
tenta 60 mil pessoas dos dois lados da 
Mancha. 

A construção aeronáutica britâni-
ca, que emprega 220 mil pessoas, fi-
cará seriamente desorganizada, pois a 
produção de sobressalentes é rara. Na 
França, a ameaça também é direta: o 
Airbus, os poucos Concordes enco-
mendados, projetos espaciais incertos 
e o material militar não bastarão para 
ocupar os 100 mil trabalhadores da 
industria aeronáutica. 

jantes representam cerca de 8 a lü% 
do tráfego e as tarifas respectivas são, 
em regra geral, 50 a 60% mais eleva-
das do que as da classe turista. A tais 
passageiros, a Air France promete 
oferecer, dentro de dois anos, uma 
passagem de Concorde 10% mais ba-
rata do que a da primeira classe do 
avião subsônico e com conforto equi-
valente. Os viajantes farão sua esco-
lha, profetiza Pierre-Donatien Cot, di-
retor-geral da Air France. 

As reflexões da Pan Am sobre a 
capacidade de carga de mercadorias e 
o raio de ação do Concorde se origi-
nam de um exame atento das caracte-
rísticas técnicas do aparelho. 

No percurso Paris-Nova York (cer-
ca de seis mil quilômetros), o super-
sônico transporta uma carga-merca-
doria que é uma parte muito pequena 
do seu peso total de decolagem: essa 
carga é calculada em 8,5%, quando, 
na mesma distância, um Boeing-747 
pode carregar até 23% de seu peso 
total. Conforme o conforto que as 
empresas queiram oferecer a <sua 
clientela, e sob a condição de respei-
tar mais do que habitualmente as li-
mitações de bagagens, o Concorde de-
veria transportar entre 106 e 128 pas-
sageiros, que passarão por privilegia-
dos numa hora em que se acentua o 
transporte de massa e o charter (vôo 
fretado). 

Se precisasse atravessar de um só 
vôo, sem escala, a distância Nova 
York-Roma ou Nova York-Viena, tal-
vez mesmo Nova York-Frankfurt, ou 
Paris-Pointe-à-Pitre, o Concorde, na 
sua versão atual, não o conseguiria, 
ou então teria que substituir uma par-
te de seus passageiros por combustí-
vel A desvantagem é séria e, afinal, 
dá o sentido a uma das críticas funda-
mentais da Pan Am: o Concorde está 
longe de ter o desempenho dos apare-
lhos subsônicos em serviço e, assim, 
não é um verdadeiro avião interconti-
nental. Poderia sê-lo dentro de uma 
década, com o apoio técnico e finan-
ceiro de vários países, além da Grã-
Bretanha. Esse super-Concorde, sobre 
o qual os construtores começam a fa-
lar, seria mais pesado e de mais longo 
curso, sem ser mais rápido, ou então 
um supersônico chamado de segunda 
geração e que o* industriais america-
nos não perderam completamente a 
esperança de conceber um dia. 

Note-se que nem a Pan Am, nem a 
rWA, nem as outras duas companhias 
falaram sobre os problemas particu-
lares do meio-ambiente para explicar 
a sua recusa. Esse silêncio pode pare-
cer paradoxal, quando se conhece a 
intensidade das lutas que dividem os 
americanos quanto ao assunto. Mas 
os construtores do Concorde não te-
riam razão para concluir daí que con-
seguiram tranqüilizar as empresas aé-
reas e a opinião pública. 

O monopólio dos supersônicos 

A perspectiva de numerosas dis-
pensas de trabalho em conse-

qüência de uma quebra no ritmo de 
produção não parece ter afetado a de-
terminação do governo britânico em 
manter seu apoio total ao programa 
Concorde. "Levamos um golpe muito 
duro, mas não mortal". Esse é o tema 
prioritário nos comentários feitos-em 
particular pelos meios oficiais, aos 
quais as decisões das companhias nor-
te-americanas não parecem irrevogá-
veis. aErecisamos agüentar o golpe, 
acrescentam, para depois revelar o 
blefe norte-americano..." 

O ministro da Aviação britânico, 
Heseltine, reafirmou a confiança e to-
tal apoio do governo aos construtores 
em suas negociações comerciais e, na 
Câmara dos Comuns, manifestou a es-
perança de que as "duas companhias 
norte-americanas decidam, mais tar-
de, fazer pedidos de Concorde". Essa 
também é a opinião de diversos jor-
nais, entre os quais o Times, que, na 
conclusão de seu editorial, calcula 
que as grandes companhias norte-
americanas não renunciarão definiti-
vamente à "igualdade tecnológica", 

Henri Pierre 
coisa a que já estão habituadas. "Pa-
radoxalmente, frisa o Times, quanto 
menos Concordes haja em vôo, maio-
res serão as possibilidades de um su-
cesso comercial para as companhias 
que os utilizarem ( . . . ) " . Finalmen-
te, as pressões comerciais obrigarão as 
companhias norte-americanas a re-
considerar sua atitude. Por enquanto, 
o que elas fizeram foi oferecer as nos-
sas companhias um monopólio super-
sônico numa bandeja de prata . . . " . 

Por outro lado, o relativo otimis-
mo dos meios oficiais foi solidificado 
pela constatação de que a Câmara dos 
Comuns, quase por unanimidade, es-
timulou o governo britânico a perse-
verar. Quanto à forma de o fazer,-a 
oposição trabalhista pede que sejam 
feitas explicações detalhadas, a come-
çar pelo ex-ministro da Tecnologia, 
Anthony Wedgwood-Benn, que, na 
sua condição de deputado por Bris-
tol, onde o Concorde está sendo fa-
bricado, não pode senão recomendar 
a execução do programa. Enfim, ex-
cetuando um pequeno grupo que, em 
nome da proteção ao meio-ambiente, 
faz desde há muito tempo campanha 

contra o Concorde, a opinião pública, 
de um modo geral, é favorável à con-
tinuação do trabalho. O Sun - jornal 
diário, popularesco, de grande tira-
gem - foi o único a recomendar o 
abandono do projeto. 

Sir George Edwards, presidente da 
British Aircraft Corporation (BAC), e 
parceiro industrial da Societé Natio-
nale Industrielle Aérospatiale 
(SNIAS), anunciou, em sua conferên-
cia de imprensa, que estava sendo pla-
nejada uma diminuição no ritmo da 
produção e que isso, inevitavelmente, 
afetara os centros de fabricação de 
Bristol e Toulouse. Os sindicatos, de 
qualquer maneira, já formaram um 
comitê de ação, receosos de que seja 
mantida uma única cadeia de produ-
ção em Toulouse. Esta medida, se ve-
rificada, seria originada pela própria 
França, que faria valer o fato de que 
a construção dos motores é feita na 
Inglaterra. O líder dos delegados das 
oficinas do centro de Filton, perto de 
Bristol, não perdeu tempo em decla-
rar que os sindicatos "lutariam" para 
garantir o emprego dos trabalhadores 
britânicos. 

A meticulosidade dos 
clientes americanos 



DEPOIS DO GOLPE NA GRÉCI A E DOS EXPURGOS EM PRAGA 

4 Amer ica Lat ina segundo Cost a-Gravas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ramos alguns pequenos 
^ durante a filmagem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Estado de Sítio", diz 
liretor deste filme. "Em 

acusavam-nos de fa-
ivorável à CIA porque 
arincipal, desempenha-
Montand, é simpático, 
os, na esquerda, censu-
)reparar uma obra que 
upamaros e a luta ar-
stes comentários con-
taram Salvador Allen-
na idéia pessoal. Janta-
?m Santiago. Ele leu o 
e eu havia preparado 
Solinas. Allende disse: 
mo um romance poli-
:entou: "do ponto de 

não há nada a di-

* |^ |ósenc 
Rlprobk 

no Chile d 
Costa-Grav 
alguns me 
zer um filr 
o personag 
do por Yv 
Em outros 
ravam-nos 
glorificava 
mada. Tod 
traditórios 
de a forma; 
mos com e 
argumento 
com Franc 
"Isto se lê 
ciai*'; e aci 
vista políti 
zer . . . " 

Costa-Gr as espera com tranqüi-
lidade as rei ões que a crítica de O 
Estado de Si o não vai deixar de pro-
vocar. Com a aparência um pouco 
cansada, a voz grave, a fisionomia pá-
lida, ele faz lembrar um escritor que 
acaba de escrever um excelente ro-
mance e que sabe disso. Filme poli-
cial? Talve quanto à progressão 
dramática, ao ritmo, ao suspense, à 
intensidade dos diálogos, ao desfecho 
trágico e esperado. Filme político? 
Sem dúvida alguma, e Salvador Allen-
de tinha razão: não há um único deta-
lhe que tenha sido imaginado. Muitos 
espectadores ficarão chocados com 
certas cenas ie violência ou de tortu-
ra, e dirão tritar-se de política de fic-
ção. E, no en canto, O Estado de Sítio 
se inspira com extremo rigor num 
drama político autêntico: o seqüestro 
e a execução pelos tupamaros, em 
agosto de 1970, em Montevidéu, de 
Dan Mitrione, funcionário da AID -
Agency for International Develop-
ment - e cidadão norte-americano. 

Costa-Gravas não aceita de modo 
algum esta etiqueta de ficção-políti-
ca. "Este filme, diz ele, representa pa-
ra mim quase 18 meses de trabalho. 
Eu fui duas vezes ao Uruguai. Encon-
trei homens políticos, escritores, ad-
vogados, jornalistas, testemunhas. 
Consultei os jornais da época. Estava 
tudo lá: os debates no Parlamento, a 
denúncia das tor turas . . . " 

Polêmico desde a sua concepção até sua realização,  
o mais recente filme do diretor grego Costa-Gravas,  

que já recebeu um Oscar,  estreou na semana passada em 
Paris,  provocando uma violenta divisão de opiniões na 

esquerda francesa.  Nesta entrevista azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mareei Niedergang,  o 
diretor de O Est ado de Sít i o defende o chamado cinema 

"militante" ou "simpat izante".  A estréia de seu filme 
coincidiu com o lançamento de duas outras películas 

abordando temas latino-americanos: Méxi co Insurret o 
de Paul Leduc e Pr imeiro Ano de Patrício Guzman,  em 
que são narradas as experiências da esquerda chilena.  

Em 1970, no auge da luta contra 
os tupamaros, é verdade que vozes 
corajosas se levantavam no Parlamen-
to, nos meios políticos e na imprensa 
para denunciar os abusos da polícia e 
a limitação progressiva das liberdades 
públicas. 

Costa-Gravas não podia evidente-
mente sonhar em rodar O Estado de 
Sitio no próprio local. Mas ele queria 
um cenário latino-americano. "Por-
que este filme é a realização de um 
sonho muito antigo. Já em 1947, 
quando estava na Grécia, fiquei mui-
to impressionado com o desempenho 
do embaixador dos Estados Unidos, 
John Peurifoy. Era um diplomata que 
não procurava dissimular suas inter-
venções diretas em assuntos internos 
gregos. Mais tarde, Peurifoy foi à 
Guatemala e organizou a queda do 
governo progressista de Arbenz Guz-
man . . . 

Em 1954, na Guatemala, Peuri-
foy, embaixador do charme e do cho-
que, manobrava efetivamente nos 
bastidores os fios da conspiração nor-
te-americana contra o governo. Após 
a queda de Arbenz, ele exaltava seus 
méritos publicamente: "Fiz o que pu-
de", dizia ele. Peurifoy, quando en-
viado à Tailândia, morreu de maneira 
bastante misteriosa. Acidente? Aten-
tado? Costa-Gravas não tem a respos-
ta, mas seguiu sua idéia. "A partir 
deste momento, eu pensei num filme 
que ilustrasse a maneira pela qual os 
Estados Unidos intervêm nos assun-
tos de muitos países do mundo, não 

exclusivamente da América Latina. A 
maneira pela qual eles formam os 
agentes secretos, os policiais, os tor-
turadores. Para mim, o episódio dos 
tupamaros é somente um pretexto, 
um dado revelador. A questão é mui-
to mais vasta. A AID, acusada no fil-
me, não passa de um dos órgãos ofi-
ciais dos Estados Unidos que permite 
o controle indireto das estruturas de 
poder de um país. Na Grécia, hoje, é 
por exemplo a Fundação Ford que 
desempenha também este p a p e l . . . " 

As reservas do PC 

Excluindo-se o Uruguai, restava xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA
gouca escolha. "Era necessário, diz 

osta-Gravas, um mínimo de liberda-
de de ação e uma estrutura cinemato-
gráfica". No Chile, o caráter explosi-
vo do filme provocou tempestades 
antes mesmo das primeiras cenas se-
rem rodadas. O Partido Comunista 
chileno já havia deixado claro em 
1971 sua insatisfação diante da libe-
ração em Santiago de A Confissão, 
.denúncia da inquisição stalinista atra-
vés do drama vivido por Artur Lon-
don. A imprensa de direita chilena ti-
nha, por outro lado, exaltado a obra. 
Em abril de 1972, quando Costa-Gra-
vas desembarca em Santiago com sua 
equipe, o Partido Comunista lamenta 
publicamente que o filme projetado 
seja consagrado a um tipo de ação 
violenta que ele condena. 

Os comunistas estão em crise com 
o Movimento da Esquerda Revolucio-
nária (MIR), que vê o governo Allen-
de com menosprezo e acha que um 
confronto definitivo e violento com a 
burguesia é inevitável. 

Em O Estado de Sitio, baseado na 
luta de um grupo revolucionário arma-
do e clandestino contra a ordem esta-
belecida e a influência americana, os 
comunistas vêem então, e não sem ra-
zão, um reflexo de suas próprias di-
vergências com a extrema esquerda 
chilena. Os atores recrutados por Cos-
ta-Gravas abandonam a filmagem em 
curso. Os técnicos idem. O Exército 
chileno, preocupado em ser neutro, 
recusa finalmente a prestar sua ajuda. 
Todas as armas utilizadas no filme 
são importadas da França. Um voto 
do Parlamento de Santiago permite 
entretanto a Costa-Gravas dispor 
por um dia da sala do Congresso chi-
leno. 

Apesar destas dificuldades, cenas 
como a da cidade subitamente cerca-
da, as buscas, as prisões, os protestos 
dos professores e dos estudantes, os 
cursos de torturas, a Academia de Po-
lícia de Washington, a mudança do 
aeroporto do Texas onde se ensina a 
técnica da provocação policial, a fria 
execução de membros do Partido Co-
munista, e as execuções sumárias de 
militantes revolucionários mal saídos 
da prisão por policiais do "esquadrão 
da morte* são absolutamente verídi-
cas. 

O T ERCEI RO F I LME POLÊMICO DE MARCO BELLOCCHI O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A revolta contra o pai 
Jean de Baroncel l i  

Marco Bellocchio não chegou a 
sair de sua adolescência, do 

meio provinciano e burguês onde nas-
ceu, da educação religiosa que rece-
beu. Depois de Mãos nos Bolsos e A 
China Está Perto, Em Nome do 
Pai (seu filme mais recente, e atual-
mente em exibição em Paris) constitui 
o terceiro elemento de um truculen-
to ajuste de contas. Mais implacá-
vel e corrosivo do que os outros dois, 
esse filme é prova de uma maturidade 
intelectual e de um domínio profis-
sional que confirmam a personalidade 
excepcional do jovem realizador ita-
liano. 

Ao mesmo tempo simples e com-
plexa, evidente e ambígua, a narração 
obedece a uma progressão interna 
que a faz passar do realismo anedó-
tico (e, em parte, autobiográfico) a 
uma espécie de expressionismo febril 
cuja violência pulveriza os elementos 
românticos e nos carrega para o lado 
da alegoria. 

O filme começa por uma descri-
ção, um quadro de costumes. Esta-
mos em 1958 num colégio religioso 
católico. Disciplina militar (os inter-
nos usam uniforme), métodos de en-
sino esclerosados, sermões moralistas 
(sobre "o perigo da masturbação"). 
No cume da hierarquia, o prefeito, o 
reitor, os professores, todos padres, 
que se caracterizam por certos traços 
de temperamento, de vício, de mania 
ou de obsessão. Depois os alunos, fi-
lhos de famílias abastadas, massa 

amorfa e preguiçosa que, de vez em 
quando, se libera da repressão através 
de badernas e de gestos puerilmente 
biasfematórios (é costume cuspir no 
busto do fundador ao subir para o 
dormitório). No porão, finalmente, 
os empregados, órfãos ex-delinqüen-
tes, recolhidos por caridade e trata-
dos com igual desprezo por professo-
res e alunos. 

A revolta 

Eis as estruturas e o "clima" do 
colégio. Bellocchio os descreve acu-
mulando aspectos ridículos ou insóli-
tos, sempre significativos. Mas, desde 
as primeiras imagens, um garoto cha-
ma a atenção. É diferente dos outros, 
no físico e no moral. Grande, louro, 
o olhar frio, a arrogância de um ar-
canjo caído (seu nome não é Ânge-
lo? ), espírito rigoroso, inflexível, ló-
gico. Ele bate no seu pai que lhe deu 
uma surra; nas filas, apesar das or-
dens, ele fica de cabeça erguida; uma 
noite ele se recusa a deixar-se trançar 
a chave. Ele domina o seu amigo 
Franco, mais ideólogo e dado a velei-
dades. Mas os dois juntos represen-
tam o fermento da revolta latente 
que vai explodir. 

O ódio de Ângelo e de Franco pe-
lo colégio tem a mesma causa. Um e 
outro estão conscientes de que a edu-
cação que estão recebendo é um ver-
dadeiro empreendimento de castra-
ção intelectual, de que a marca que 
querem imprimir neles pode conde-
ná-los, por toda a vida, ao medo e à 

covardia, de que o respeito do "Pai" 
é o símbolo de sua submissão futura. 
Também estão de acordo quanto ao 
pretexto que vai lhes servir para pro-
vocar a rebelião e que é a representa-
ção de um espetáculo teatral na festa 
do colégio. Mas, enquanto Franco 
considera o espetáculo como uma 
ocasião de desmascarar o sistema po-
li tico-religio so a que seus compa/ihei-
ros estão submetidos, Ângelo quer 
provocar na assistência um traumatis-
mo que lhe permita "tomar o poder." 

A imaginação 

É a partir desse momento que Bel-
locchio muda de registro e o filme 
adquire um caráter quase onírico. A 
representação escandalosa imaginada 
por Ângelo (no estilo do Grand-Gui-
nol e de Fausto) é seguida de uma 
série de acontecimentos dramáticos: 
morte de um padre, meio louco, cujo 
cadáver Ângelo, disfarçado em ca-
chorro, carrega para cima e para bai-
xo uma noite inteira; suicídio de um 
empregado homossexual; greve nos 
escritórios, sob a liderança do mais 
contestador dos empregados. Na con-
fusão geral, Ângelo dita suas reivindi-
cações ao vice-reitor, e Franco se es-
força em vão para unificar a subleva-
ção dos alunos e dos empregados. Fi-
nalmente, a direção do colégio demi-
te o empregado recalcitrante e faz al-
gumas concessões reformistas, não 
deixando dúvidas de que serão segui-
das de insidiosa repressão. "Nós ainda 
estaremos de pé quando você for pó" 
- declara a Ângelo o vice-reitor. 

A denúncia de um sistema educa-
tivo destinado a sustentar e prolongar 
o poder religioso, paternalista e con-
servador, que reina na Itália, inspira 
também a Bellocchio uma reflexão 
sobre o papel da arte e dos intelec-
tuais em geral na luta política. Refle-
xão pessimista, pois a concepção 
"idealista" defendida por Franco se 
revela tão estéril quanto a concepção, 
violentamente pragmática, preconiza-
da por Ângelo, e a tentativa de união 
entre os intelectuais (os alunos revol-
tados) e o proletariado (os emprega-
dos) é um fracasso*Em Angelo, aliás, 
que no fim do filme derruba a "árvo-
re da superstição", a tentação de um 
neo-fascismo (o da tecnocracia) pare-
ce evidente. É à ciência mais do que à 
política que caberá amanhã impor a 
ordem e uma certa forma de felicida-
de. Bellocchio se esforça em vão por 
nos fazer compreender que ele não 
compartilha deste ponto de vista. É 
sob essa ameaça que termina o filme. 

A obra 

A riqueza de intenções do filme 
torna, às vezes, obscuro o seu objeti-
vo. Mas o furor, a veemência do autor 
transpiram nas imagens. Como ele 
mesmo reconhece, Franco e Ângelo 
coabitam nele. A Franco poder-se-ia 
atribuir a primeira parte do filme, de-
monstrativa e sarcastica; a Ângelo, a 
segunda, mais terrorista e caótica. O 
conjunto é uma obra cujo sopro nos 
carrega, cuja força subversiva nos aba-
la e cuja ousadia nos seduz. Marco 
Bellocchio tirou suas mãos dos bol-
sos. E golpeia com toda a força. 

Tudo é verdade, exceto que todos 
estes acontecimentos que se desenro-
laram num período de dois ou três 
anos são apresentados num curto pe-
ríodo de 10 dias. 

"Eu sei, diz Costa-Gravas. Mas 
não há nada no filme que não tenha 
sido dito e repetido. Eu me dediquei 
a estudar com atenção estes 10 dias 
de agosto de 1970, que foram marca-
dos pelo seqüestro de três personali-
dades, a morte de Dan Mitrione, a 
prisão de Sendic e de Bidegain, dois 
importantes dirigentes tupamaros. 
Naquele momento, o governo Pa-
checo Areco,'do Uruguai, quase de-
mitiu-se. Tudo foi suspenso. O resto, 
os assassinatos e as torturas virão de-
pois, estavam anunciados nestes acon-
tecimentos . . . " 

A dialética da violência 

Sem dúvida. Os revolucionários, 
assim como os policiais, não pode-
riam evitar os excessos da violência. 
A morte de Mitrione, em agosto de 
1970, traumatizou a opinião uru-
guaia. A reputação dos tupamaros 
caiu radicalmente. Bem mais tarde, 
Raul Sendic, um dos fundadores do 
movimento tupamaro, teve a oportu^r 
nidade de dizer (pergunta-se se ele e^® 
tava sendo sincero naquele momento) 
que "a morte de Mitrione fora um 
acidente devido a elementos incon-
trolados do movimento". Costa-Gra-
vas não pretende ser neutro na ques-
tão. Ele fez uma obra de simpatizante 
ou mesmo de militante. Ele a assume. 
"Evidentemente, se eu tivesse que es-
colher entre os tupamaros e as autori-
dades legais, eu escolheria os tupama-
ros . . . " 

O final de O Estado de Sítio ilus-
tra uma outra ambigüidade. Os olha-
res dos militantes tupamaros no aero-
porto, observando a chegada do novo 
"conselheiro" americano, deixam a 
perceber que tudo sem duvida vai re-
começar. Ora, em janeiro de 1973, a 
violência dos tupamaros é brutalmen-
te combatida. A maioria dos seus diri-
gentes são mortos, no exílio ou na 
prisão. A guerrilha urbana "estilo 
MLN (Movimento de Libertação Na-
cional)" não se propagou pela Amé-
rica Latina. 'Talvez, diz Costa-Gra-
vas. Mas a idéia ficou." 

É claro que o essencial no Estado 
de Sítio não é o episódio uruguaio. A \ 
América puritana e generosa que dis-
tribui seus excedentes de leite em pó 
é a mesma América que exporta a 
tortura e "conselheiros" peritos em 
técnicas contra-revolucionárias. No 
mundo inteiro. Em alguns países, os 
fundos da AID são efetivamente des-
tinados, em sua maior parte, à moder-
nização das forças policiais. 

No Estado de Sítio, o interrogató-
rio — ou melhor, o dialogo - é entre 
um americano bem tranqüilo e seguro 
de si e jovens revolucionários, que 
têm o rosto encoberto por um capuz. 
Como Dan Mitrione, o funcionário de 
Washington é "também" um policial. 
Por que teria medo? De sua ''prisão 
do povo" ele pode ouvir os rumores 
da cidade em estado de sítio por sua 
causa. Quando ele compreendeu que 
iria morrer, Mitrione chorou. Mas ele 
se recompôs. "Nós não temos mais 
nada a nos dizer", declara, resignado, 
o agente americano no Estado de Si-
tio. Em A Esperança, Hernandez, ca-
minhando para a morte pelas ruas de 
Toledo, pensava a mesma coisa com 
outras palavras: "Todos morrerão. 
Um pouco mais cedo, um pouco mais 
tarde. Que importância. . ." 
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Balaguer : um 
novo Trujillo ? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uma velha canoa abandonada na 
praia de Caracoles, tendo em seu inte-
rior documentos de origem cubana, 
serviu na semana passada de pre-
texto ao governo dominicano para 
deflagrar uma vasta operação militar 
contra um suposto grupo guerrilheiro 
recém-chegado ao país sob o coman-
do do coronel Francisco Framino 
Caameno, e contra centenas de polí-
ticos oposicionistas. 

Mas nem a canoa, e nem as mortes 
de três ou quatro oficiais dominica-
nos em "choques" com os guerrilhei-
ros convenceram os políticos contrá-
rios ao presidente Joaquim Balaguer 
de que tudo não passou de uma ma-
nobra destinada a neutralizar os focos 
de insatisfação tanto civis como mili-
tares, onde a possível reeleição do 
atual presidente por mais sete anos é 
considerada como uma "tentativa de 
imitação da ditadura trujillista." 

O misterioso desembarque de 
guerrilheiros, cujo número é conside-
rado mínimo e incapaz de resistir ao 
cerco militar, somado ao fato de que 
o governo mostrou mais energia na 
perseguição a políticos como Juan 
Bosch, líder do Partido Revolucioná-
rio Dominicano (oposicionista de es-
querda), reforçou indícios de que os 
objetivos de Balaguer seriam silenciar 
e prender os responsáveis pela unifi-
cação dos partidos antigovernistas 

ntrários à reeleição de Balaguer. 
Bosch, presidente deposto em 

1963 por um golpe militar, uniu-se 
recentemente a Luis Amiama Tio, o 
mais importante remanescente do 
grupo que assassinou o ditador Leoni-
das Trujillo, em 1958. Ambos logo 
depois receberam a adesão de Fran-
cisco Lora, ex-vice-presidente no pri-
meiro mandato de Balaguer, forman-
do uma frente contra a reeleição do 
atual presidente dominicano. Embora 
esta aliança seja considerada por mui-
tos como ecletica e instável, em São 
Domingos ela foi recebida como uma 
alternativa viável ao continuísmo ba-
laguerista. 

Coincidindo com a mobilização 
oposicionista, o governo alternou nas 
primeiras semanas de janeiro passado 
vários comandos militares. O general 

Neit Nivar Seijas, braço direito de Ba-
laguer há vários anos, foi removido 
do Comando da Polida no final de 
janeiro e transferido para o cargo de 
ministro da presidência. A manobra 
teve duplo efeito: impediu que o 
prestígio de Seijas viesse a ameaçar o 
de Balaguer; e transformou-o numa 
espécie de alternativa militar, caso o 
presidente dominicano não consiga 
reeleger-se e ampliar de quatro para 
seis anos o seu novo mandato. 

Para jornais americanos como o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Washington Po st, a importância dada 
pelo governo dominicano ao desem-
barque guerrilheiro e o fato do co-
mando do grupo insurrecional ter si-
do atribuído ao coronel Francisco 
Caamano, líder da facção "constitu-
cionalista" contrária ao governo direi-
tista na guerra civil de 1965, supera 
em muito a realidade dos fatos, "dan-
do a entender que existem intenções 
ocultas no misterioso episódio." 
Caamano está desaparecido desde 
1970, havendo os rumores mais con-
traditórios a seu respeito, variando 
desde o seu assassinato por agentes 
americanos até um confortável exílio 
em Havana. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAMBOJA 

As opções 
polít icas 

de Sihanouk 

O príncipe Norodom Sihanouk, 
chefe de Estado do Camboja no exí-
lio, revelou, no dia 7 de fevereiro, 
que um dos assuntos que Kissinger es-
pera discutir com os chineses, duran-
te sua visita a Pequim, é a situação do 
Camboja. Sihanouk negou, no entan-
to, os rumores de um encontro com 
Kissinger que, segundo se dizia, ocor-
reria entre o fim da visita do diploma-
ta a Hanói (13 de fevereiro) e sua 
chegada em Pequim (dia 15). 

Afirmando que "os frutos para 
uma reunião do Camboja com os 
EUA ainda não estão maduros", Siha-
nouk acrescentou <jue os EUA è 
"algumas outras potências" gostariam 
de promover negociações (do tipo das 
que houve em Paris) entre os Estados 
Unidos e seu fantoche (Lon Nol) e 
Sihanouk. O líder de Camboja negou 
categoricamente a idéia de negociar 
com o regime de Lon Nol, e afirmou 
que nessa política ele é apoiado pelos 
seus aliados — República Democráti-
ca do Vietnã e China. 

De acordo com Sihanouk, "certas 
potências" estavam fazendo pressão 
para que o tema Camboja fosse discu-
tido na conferência _dos 12 países, 
que começara no dia 26 de fevereiro, 
em Paris. A conferência, prevista em 
uma das cláusulas do acordo de ces-
sar-fogo, tem por finalidade assegurar 
a execução dos acordos. Os partici-
pantes dessa conferência serão os se-
guintes: os membros da Comissão Mi-
litar Quidripartite (EUA, Saigon, a 
RDV e o Governo Revolucionário 
Provisório - GRP), os membros da 
Comissão Internacional de Controle e 

Supervisão (Hungria, Polônia, Canadá 
e Indonésia), e mais a URSS, Inglater-
ra, China, França e ONU. 

Ainda segundo Sihanouk, mesmo 
que a questão do Camboja fosse le-
vantada na conferência, a RDV e a 
China — conforme lhe tinham assegu-
rado categoricamente - rejeitariam a 
discussão, a menos que o Camboja es-
tivesse representado. E mais: aqueles 
dois países insistiriam em que somen-
te o Governo Real de União Nacional 
(GRUNC) poderia representar o Cam-
boja. Tanto a RDV quanto a China 
recusariam participar de qualquer 
conferência em que o Camboja esti-
vesse representado por Lon Nol. 

"Jamais negociarei direta ou indi-
retamente com a camarilha de Lon 
Nol" - afirmou Sihanouk num ban-
quete oferecido a jornalistas visitan-
tes. "Podemos negociar diretamente 
com os norte-americanos, mas os re-
sultados jamais poderiam incluir a 
aceitação de um compromisso com 
Lon Nol, que os EUA tentam promo-
ver." 

Sihanouk disse que os chineses 
apoiariam sua posição, e diriam a Kis-
singer que os representantes do Cam-
boja" são o Governo Real de União 
Nacional e Sihanouk, e que os EUA 
devem reconhecer essa realidade. O 
problema do Camboja jamais poderia 
ser resolvido de outro modo. 

Com relação ao pedido de Lon 
Nol, para a instalação de uma Comis-
são Internacional de Controle e Su-
pervisão, para estabelecer e controlar 
um cessar-fogo no Camboja, Siha-
nouk afirmou: "Rejeitamos esta 
idéia. Se essa comissão entrasse no 
nosso país, seus membros seriam con-
siderados invasores. Somos um país 
soberano e não queremos ser contro-
lados." 

O serviço secreto particular de Si-
hanouk -em Phnom Penh, segundo o 
príncipe me afirmou, informou re-
centemente sobre a chegada de mui-
tos assessores militares dos EUA, em 
roupas civis, juntamente com grandes 

desembarques de equipamento mili-
tar norte-americano. Isso constitui 
uma violação direta do acordo de Pa-
ris. 

Sihanouk repetiu sua intenção de 
visitar áreas de resistência dentro do 
Camboja antes de maio, quando par-
tirá em viagem por países africanos. 
(Wilfred Burchett) 

CHIPRE 

A guerra 
"sant a" 

de Grivas 

Vinte e quatro postos, policiais, 
em todas as cinco províncias de Chi-
pre, foram atacados por guerrilheiros 
na semana passada, na madrugada do 
dia em que o arcebispo Makarios, de 
59 anos, foi aclamado novo presiden-
te cipriota, na ausência de candidatos 
opositores. A ofensiva dos guerrilhei-
ros da EOKA (organização clandesti-
na liderada pelo general grego George 
Grivas, que defende a anexação de 
Chipre à Grécia contra os desejos de 
uma minoria de turcos residentes na 
ilha) foi o mais violento ataque já rea-
lizado pelos advèrsários do prelado 
ortodoxo, que governa o país há qua-
se 10 anos e quer mantê-lo indepen-
dente da Grécia. 

Preparando seu exército de 2 mil 
homens nas montanhas, Grivas preo-
cupa-se menos com a aclamação de 
Makarios do que com as negociações 
lentas e meticulosas entre as comuni-
dades grega e turca, que já duram 
quatro anos, visando a unificação po-
lítica e administrativa de Chfere. O 
líder do grupo grego de negociadores, 
Glafcos Clerides, afirmou que "há 
mais possibilidades de alcançarmos 
um acordo agora do que jamais hou-
ve". Seu companheiro turco, Rauf 
Denktash, é mais cauteloso nas afir-
mações: "As dificuldades que temos 
pela frente são mais fundamentais do 
que os pontos em que já concorda-
mos até agora." 

Um dos pontos principais das ne-
gociações é o referente à força poli-
cial que seria formada, quando se 
conseguisse a unificação. Como con-
cessão, os gregos aceitariam uma for-
ça policial nacional com uma partici-
pação turca de 20% (equivalente ao 
número de turcos em relação, a gre-
gos), em todos os níveis. As áreas tur-
cas seriam policiadas por guardas 
turcos, sob o comando de oficiais 
também turcos. 

Sabendo-se que os guerrilheiros de 
Grivas têm condições de controlar 
uma boa parte da ilha (os últimos ata-
ques tiveram como objetivo simples-
mente mostrar a facilidade com que 
podem atuar), um grave problema se 
apresenta aos líderes gregos e turcos: 
será que o velho general de 74 anos 
poderia tornar a ilha incontrolável, 
caso não conseguisse impedir a execu-
ção de um acordo entre Clerides e 
Denktash? 

O negociador grego não parece le-
var a ameaça a sério, pois afirmou 
que "se for encontrada uma solução 
satisfatória, Grivas não poderia fazer 
praticamente nada". E justificou sua 
opinião: "Muitos dos que estão sob 
seu comando pendem mais para a 
Grécia do que para Grivas. Hesitariam 
em opor-se a Atenas, e saberiam que 
não teriam apoio da pátria grega. 
Acredito que não será fácil convencer 
o povo da necessidade do derrama-
mento de sangue, quando a maioria 
dos cipriotas sabe que a EOKA não 
tem o apoio do governo grego, e que 
uma nova guerra entre as comunida-
des grega e turca poderia levá-los à 
autodestruição." 

PRI SI ONEI ROS 

Os bons 
juros de 

uma guerra 

Ronald L. Ridgeway não morreu 
em 1968, no Vietnã, como pensavam 
a Marinha e a companhia de seguros 
- seu nome consta na lista divulgada 
pela RDV, entre outros prisioneiros 
de guerra que serão libertados. 

Acontece que, em 1968, seus pais 
— divorciados há oito anos - recebe-
ram US$5 mil cada, pela morte do 
filho, e ag«ra terão que devolver o 
dinheiro para o governo. A sra. Mil-

dred Ridgeway já disse que, embora 
tenha aceitado sua parte, em 1968, 
nunca acreditou que o filho estivesse 
morto. E já vai prevenindo: "Quando 
me deram o dinheiro, eu falei para o 
agente de seguros: Se o meu filho 
aparecer, eu não vou ter condições de 
devolver os cinco miL" 

Enquanto uns perdem, outros ga-
nham: uma lei aprovada pelo congres-
so em 1970 prevê o pagamento de 
cinco dólares (Cr$ 31,00) por cada 
dia em que o prisioneiro de guerra 
passou na prisão. Além disso, os pri-
sioneiros que voltarem agora para os 
EUA receberão também seus soldos, 
economias e bônus acumulados en-
quanto estiveram nas prisões norte-
vietnamitas. Três quartos dos prisio-
neiros estão presos há quatro anos ou 
mais, o que dá pelo menos sete mil 
dólares (Cr$ 43.400,00) em bônus, 
individuais. 

PORTUGAL.  sronlihedcaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA

Z 

Os "alunos 
vigilantes" 
de Lisboa 

O governo português acaba de 
criar a categoria de funcionário pú-
blico denominada "vigilante escolar". 
O decreto minucioso, definindo fun-
ções, salários e prerrogativas desses 
Vigilantes" foi publicado no Diário 

do Governo de 18/1/73. Os "vigilan-
tes" poderão usar uniformes normais 
de servidores universitários (batas 
brancas? ), e entre suas funções estão 

discipli-
es-

colares. 
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rííSu0 ^ d e preservar a "segurança, discq 
Cmpre. O ^ e ordem" nos estabelecimentos 

Os vigilantes deverão "lavrar au-
tos sempre que presenciarem ou ve-
rificarem infrações", assim como 
apontar os "culpados" e nomear tes-
temunhas da ocorrência ("se possí-
vel", esclarece o decreto-lei). Seus sa-
lários serão pagos das verbas universi-
tárias, devidamente "reforçadas", e 
os vigilantes gozarão de prioridade 
nas listas de promoção, embora suas 
funções, noutros países, recebam no-
mes bem menos pomposos. 

VI ET NÃ 

Lavando 
a roupa 

suja 

Quem é realmente o acusado de 
negligência e conivência com torturas 
de suspeitos de pertencerem ao viet-
cong? O soldado mais condecorado 
da guerra da Coréia (mais de 25 me-
dalhas, incluindo 3 Silver Stars, uma 
Bronze Stars e 4 Purple Hearts), coro-
nel Herbert, que no Vietnã também 
desenvolveu heróicas missões? Ou se-
riam dois altos oficiais, general Bar-
nes (superior de Herbert no Vietnã) e 
coronel Franklin? 

Após 12 anos de treinamento e es-
pionagem para os EUA, o coronel 
Anthony B. Herbert foi para o Viet-
nã, em 1968, onde assumiu o coman-
do de um batalhão da 173.a Brigada 
Aérea, comandada pelo general John 
W. Barnes. No primeiro mês, o bata-
lhão de Herbert matou mais inimigos 
do que os outros quatro batalhões da 

fe brigada juntos, e fez 90 prisioneiros, 
enquanto os outros, somente 11. De-
pois de muitas medalhas e elogios, 
Herbert foi afastado para um serviço 
burocrático e finalmente aposentou-
se. Escreveu um livro, Soldier, em 
que conta, por exemplo, torturas a 
suspeitos de pertencerem ao vietcong 
(surras, choques elétricos), praticadas 
por interrogadores norte-americanos, 
com a aprovação dos seus superiores. 

Há alguns dias, em programa de 
televisão nos EUA, Herbert explicou 
que seu afastamento do comando do 
batalhão deveu-se ao fato de ele, 
constantemente, denunciar crimes de 
guerra e atrocidades aos superiores. 
Junto com a explicaçao, e claro, vai 
uma acusação de negligência a seus 
superiores mais diretos, que imediata-
mente também correram à televisão 
para negar as acusações, aproveitando 
para dizer algumas coisas a respeito 
de Herbert. 

Além de afirmarem que as acusa-
ções são uma "farsa, uma vingança 

ue vem um ano e meio atrasada" 
erbert foi afastado em meados de 

1971), o general e o coronel acusados 
trouxeram consigo para diante das câ-
maras um ex-piloto de helicóptero da 
173.a Brigada, Mike Plantz, e outros 
militares, que acusaram Herbert de 
ter assistido à tortura de uma enfer-
meira do vietcong sem expressar o 
mínimo gesto de repulsa ou oposição. 

Segundo Herbert, o ex-piloto e os 
outros militares ou estão enganados 
ou são pressionádos pelo Exército. 

F RAN ÇA 

O "maio" 
de Georges 
Pompidou 

Segundo Pompidou, a Franc 
sará por um novo "maio de 196 a , se 
a União das Esquerdas (formada pe-
los Partidos Socialista e Comunista 
franceses) vencer as eleições parla-
mentares de 4 a 11 de março. 

Nas críticas que fez ao programa 
da União <Jas Esquerdas, Pompidou 
não deixou de comentar que "a segu: 

rança da França implica a aliança da 
França com os Estados Unidos, e o 
objetivo dos comunistas é promover 
o desaparecimento das alianças." 

Quanto à situação interna da 
França, Pompidou prevê o que cha-
mou de "transtorno completo das 
instituições atuais": "Dizem-nos (a 
União das Esquerdas) que, desautori-
zados pelo Parlamento, o governo so-
cial-comunista renunciaria. Mas o 
programa comum ressalta que esse 
governo vai fundamentar seu apoio 
nas massas. O que significa isso? Sig-
nifica que, se desautorizado pelos ci-
dadãos ou pelo Parlamento, o Partido 
Comunista não admitirá sua derrota e 
apelara às massas, isto é, à grevy geral 
- por meio da Confederação Geral 
dos Trabalhadores — e às agitações, 
como já vimos em maio de 1968 e 
como já se viu em todos os países nos 
quais o Partido Comunista conquis-
tou o poder, representado apenas 
uma minoria da opinião pública". En-
cerrou seu pronunciamento dizendo 
que o programa comum da esquerda 
tende a instituir na Assembléia Nacio-
nal a "ditadura dos Partidos Socialis-
ta e Comunista." 

Pesquisas de opinião pública enco-
mendadas por jornais parisienses na 
semana passada indicam'que Pompi-
dou tera realmente com que se preo-
cupar, pois a União das Esquerdas, se-
gundo essas pesquisas, leva uma van-
tagem de cerca de 10% sobre os gaul-
listas. 

EUA 

Policiais brancos: 
o novo alvo da outra 

rebelião negra 

Haverá uma conspiração negra 
contra policiais brancos nos Estados 
Unidos? Esta pergunta começou a 
ser feita na semana passada em cará-
ter oficial, em quase todos os coman-
dos de polícia em diversos Estados 
norte-americanos, depois que em vá-
rias cidades começaram a se registrar 
tiroteios em que os negros procura-
vam alvejar especificamente os 
brancos de patrulhas policiais. 

As primeiras dúvidas surgiram de-
pois do violento cerco a um negro en-
trincheirado num hotel em Nova Or-
leans, e ganharam consistência depois 
do assalto a uma loja de armas em 
Nova York, e mais recentemente nu-
ma série de incidentes em Wash-
ington, em que .morreram quatro 
policiais brancos. 

Embora o número de baixas na 
polícia tenha decrescido de 125 em 
1971 para 11 em 1972, nas 10 maio-
res cidades norte-americanas, segundo 
as autoridades, os tiroteios tomaram 
uma feição diferente na medida em 
que passaram a ser executados por 
membros do Exército Negro de Li-
bertação, uma dissidência dos Pante-
ras Negras, que começou a agir no fi-
nal de dezembro do ano passado. Es-
te grupo, ao qual são atribuídas as 
mortes de oito policiais, é formado 
de mais ou menos 100 ex .nteras 
que não aceitaram a linha moderada 
da organização. 



Peron e seus 44 muchachos" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
EGIT O 

Intelectuais 
sob o impacto 
da perseguição xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
medo está tomando conta do 
Egito. No fim do ano passado, 

foram presos uns 120 estudantes e 21 
intelectuais, em batidas que atingiram 
a própria universidadde Ein-Chams, e 
que certamente serão condenados. 
Agora, foi publicada uma lista de 64 
pessoas que foram expulsas da União 
Socialista Árabe, partido único do 
Egito. Trata-se de jornalistas, artistas, 
poetas, escritores, dramaturgos, todos 
pertencentes aos meios de esquerda e 
extrema-esquerda. 

Mais cedo do que se esperava fo-
ram executadas as ameaças formula-
das pelo presidente Sadat, em seu dis-
curso de 31 de janeiro, dirigido aos 
egípcios que zombavam dos princí-
pios da União Socialista Árabe ou 
que forneciam à imprensa estrangeira 
* informações deformadas." 

O comitê dos secretários da União 
Socialista Árabe, que preparou a pri-
meira "lista negra % deu a entender 
que membros de organizações políti-
cas e de organizações auxiliares tam-
bém serão expurgados numa segunda 
lista. 

Apesar das referências de Sadat, 
em seu discurso, à "direita reacioná-
ria", foram a esquerda estudantil e os 
intelectuais de esquerda os primeiros 
a ser atingidos. O governo não hesi-
tou nem mesmo em expulsar jornalis-
tas de seus jornais e em privá-los de 
sua profissão. Na realidade, sua ex-
pulsão do partido único constitui 
uma condenação política proferida 
em nome de uma ideologia, "a alian-
ça das forças trabalhadoras", cujos 
contornos são dificilmente definíveis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Le Monde). 

SUÉCIA 

O "amor 
livre" já 
é legal 

O governo sueco apresentou, no 
começo deste mes, um projeto 

de lei reformando os estatutos do ca-
samento e do divórcio, que datavam 
de 1910 e 1920. Após três anos de 
estudo, uma comissão parlamentar ti-
nha proposto, no ano passado, tornar 
o casamento civil facultativo e insti-
tuir um simples registro, mas o gover-
no considerou que uma tal medida se-
ria contrária a uma convenção da 
ONU. Em seu projeto, propõe manter 
o casamento civil mas simplificar a 
cerimónia. O casamento religioso 
continua sendo evidentemente facul-
tativo, mas os padres das comunida-
des "marginais poderão igualmente 
unir os casais - e não mais apenas os 
pastores da Igreja Luterana do Esta-
do. 

Em caso de divórcio, a separação 
de corpos durante um ano será substi-
tuída por um "prazo de reflexão" de 
seis meses, para os casais sem filhos, 
doŝ  quais somente um cônjuge quer o 
divórcio, e para os casais com crian-
ças com idades inferiores a 16 anos. 
Passado esse prazo, o cônjuge que pe-
diu o divorcio poderá obtê-lo. 
Quando os dois cônjuges estiverem de 
acordo em se separar e não tiverem 
crianças de menos de 16 anos pode-
rão obter o divórcio imediatamente. 
O tribunal terá apenas que estabele-
cer a guarda da criança e a atribuição 
eventual de uma pensão. 

No que se refere à guarda das 
crianças, o pai poderá reivindicá-la 
em pé de igualdade com a mãe. Até 
agora, era a mãe que obtinha a guarda 
na maioria dos casos. Uma vez que a 
noção de "culpabilidade" dos pais 
não é mais considerada, a criança será 
confiada aos cuidados do "mais 
apto". A atribuição da guarda de uma 
criança nascida fora do casamento se-
rá julgada segundo os mesmos crité-
rios. A união livre, já aceita graças a 
outras disposições legais, fica assim 
definitivamente reconhecida. . 

O projeto de lei será discutido du-
rante a atual sessão do parlamento e 
poderia entrar em vigor a 1.° de janei-
ro de 1974. Os social-democratas, os 
centristas e os liberais estão de acor-
do quanto às grandes linhas da refor-
ma; a principal oposição deverá vii 
dos moderados. 

Alberto Carbone 
analisa as posições 
dos guerrilheiros 

"de Perón" diante 
das eleições 

presidenciais do 
dia 11 de março 

O que querem os guerrilheiros ar-
gentinos? Há uns quatro anos 

esta pergunta vem percorrendo as fi-
leiras da esquerda tradicional e vem 
despertando a atenção - talvez com 
maior intensidade que outros proble-
mas — dos chefes militares que se su-
cederam no governo. 

Enquadradas numa clandestinida-
de rígida, e com uma formação celu-
lar semelhante à usada pelos argelinos 
na sua luta urbana contra os franceses 
ou a dos tupamaros uruguaios, as 
guerrilhas argentinas duvidam que as 
eleições de 11 de março permitam ao 
peronismo chegar ao governo, e mui-
to menos tomar o poder, como afir-
mam os jovens justicialistas. As For-
ças Armadas Peronistas (FAP), For-
ças Armadas Revolucionárias (FAR) 
e os "Montoneros", pelo contrário, 
escolheram o caminho longo e difícil 
da "guerra prolongada" de desgaste 
contra as Forças Armadas argentinas, 
por eles definido como um "corpo re-
pressor a serviço do imperialismo." 

Daí que, como parte integrante 
do movimento peronista (o ex-presi-
dente as define como t4formações es-
peciais" ou simplesmente "tos mu-
chachos"), estas organizações se en-
contram numa posição política deli-
cada diante das eleições. Não podem 
automarginalizar-se de um processo 
no qual o peronismo participa maci-
çamente, nem podem renegar suas 
concepções basicas, radicalmente 
opostas a qualquer possibilidade de 
uma "tomada pacífica" do poder. 

As três organizações peronistas 
mais importantes tomaram, com pe-
quenas diferenças secundárias, em re-
lação às eleições, uma atitude de 
apoio à candidatura de Hector J. 
Campora. Enquanto isto, duas organi-
zações marxistas (Forças Armadas de 
Libertação (FAL) e Exército Revolu-
cionário do Povo - ERP — não vin-
culadas diretamente ao peronismo, 
parecem ter optado pelo voto em 
branco, em contraposição às FAR, 
que quando executaram em dezem-
bro passado o almirante Emilio Beris-
so, acusado de responsável pela morte 
de 16 guerrilheiros presos em Trelew, 
deixaram um comunicado que dizia: 

Depois de manter-se 
numa posição crítica 

a Allende durante dois 
anos,  a esquerda radical 

vai agora votar com 
os socialistas e 

cristãos de esquerda,  
ambos no governo 

Oex-presidente e líder da Demo-
cracia Cristã (PDC), Eduardo 

Frei Montalva, qualificou as eleições 
parlamentares do dia 4 de março pró-
ximo como "as mais importantes do 
Chile neste século". Com conceitos 
semelhantes, os dirigentes da Unidade 
Popular, e até do ultra-rebelde Movi-
mento de Esquerda Revolucionária 
(MIR), frisaram o caráter decisivo das 
eleições que se aproximam. 

Paradoxalmenté, uns e outros já 
parecem seguros sobre quais serão os 
resultados das urnas: a coalizão gover-
namental aumentará o número dos 
seus deputados, mas dificilmente al-
cançará a metade mais um. Mas o pa-
radoxo ainda não é esse: mesmo no 
caso de ser impossível arrebatar a 
maioria parlamentar ao bloco de par-
tidos da oposição, o Chile parece ter 
chegado ao ponto em que direitas e 
esquerdas disputam, palmo a palmo, 
a faixa de indecisos capaz de conver-
ter-se no árbitro final da "via chile-
na" para o socialismo. 

Dentro dessa perspectiva, a Unida-
de Popular parece estar disposta a 
avançar com tirmeza. Solidamente ga-

"Campora no governo, Perón no po-
der." 

As palavras de ordem, levantadas 
pelas três organizações armadas pero-
nistas colocam em primeiro lugar a 
necessidade de libertar imediatamen-
te seus companheiros presos, em 
"condições sub-humanas . Estas mes-
mas palavras de ordem foram reco-
nhecidas por Hector Campora e Sola-
no Lima, candidatos à presidência e 
vice-presidência pelo peronismo, que 
as proclamam em todas as tribunas 
militares. Isto despertou a irritação •  
dos grupos militares mais "duros", 
que qualificam os guerrilheiros de de-
linqüentes "comuns" e se opõem à 
revogação das medidas judiciais ex-
cepcionais adotadas até agora. Desta 
forma, os militares impuseram entre 
as cinco condições para a "institucio-
nalização" uma cláusula a este respei-
to, e, na verdade, muitos observado-
res afirmam que grande parte da ativi-
dade política, das decisões adotadas e 
das taticas dos diferentes grupos anti-
peronistas na Argentina giram atual-
mente em torno do que a guerrilha 
faz ou deixa de fazer. 

No mês de janeiro a atividade 
guerrilheira registrou um auge repen-
tino. Juntam-se aos desarmamentos 
de policiais (que ficam sem suas ar-
mas e uniformes) vários seqüestras de 
executivos de firmas estrangeiras, que 
permitiram à guerrilha obter uma so-
ma calculada extra-oficialmente em 
uns dois milhões e meio de dóla-
res.Do mesmo modo, multiplicaram-
se os atentados contra os chefes mili-
tares e dirigentes de sindicatos des-

rantido pelo respaldo que lhe é dado 
pelas Forças Armadas, particularmen-
te pelo Exército, sob o comando do 
atual ministro do Interior, general 
Carlos Prats González, o presidente 
Salvador Allende recebeu, na semana 
passada, uma solidariedade inespera-
da: a da esquerda extra-parlamentar, 
constituída majoritariamente pelo 
MIR. O secretário-geral dessa organi-
zação, Miguel Enriquez, anunciou pu-
blicamente a decisão de apoiar, com 
todas as forças disponíveis, os candi-
datos do Partido Socialista (PS) e do 
Partido de Esquerda Cristã (PIC) nas 
próximas eleições. Esses partidos for-
mam a ala mais radical da Unidade 
Popular. 

A posição assumida pelo MIR sig-
nifica que, pela primeira vez na histo-
ria do país, forças revolucionárias se 
agrupam numa mesma trincheira, no 
caso liderada pelo presidente Allende. 
O peso eleitoral do MIR é de pouca 
importância mas, em compensação, 
sua capacidade de agitação e sua in-
fluência ideológica dentro da própria 
Unidade Popular sempre foram consi-
deradas importantes. 

Esses dois apoios - do Exército e 
dos empedernidos críticos da extre-
ma-esquerda — colocariam o governo 
socialista em muito melhores condi-
ções para enfrentar seus principais ad-
versários. E o gabinete de Allende dá 
mostras de estar disposto a tanto. 

Na primeira semana deste mês, 
um discurso presidencial inusitada-
mente enérgico para uma«conjuntura 
pré-eleitoral sacudiu a opinião públi-

contentes com as designações de can-
didatos para o peronismo. As FAR 
eliminaram o almirante Berisso, os 
"Montoneros" metralharam o auto-
móvel do sindicalista Luis Guerrero, 
candidato a governador por uma fra-
ção do peronismo comandada pelo 
fazendeiro Manuel de Anchorena, 
que pouco depois foi expulso do jus-
ticialismo peto próprio Perón. Na Se-
gunda-feira 22, outro comando 
"montonero" crivou de balas os diri-
gentes sindicais Julian Moreno e Ar-
gentino Deheza, por "terem traído o 
movimento operário e o peronismo", 
ao firmarem pactos secretos com o 
governo e com os patrões. 

Os dois dirigentes foram colabora-
dores muito chegados de Augusto 
Vandor, uma das figuras mais contro-
vertidas do sindicalismo burocrático, 
que também foi morto por um co-
mando guerrilheiro em 1970. Vandor 
brigara com a direção do ex-presiden-
te, e ao morrer deixou uma fortuna 
pessoal de dois milhões de dólares. 

O resultado final de algumas des-
tas ações parece ter sido "desanimar" 
os membros do aparato sindical do 
peronismo e "convencê-los" da neces-
sidade de não romper com a frente 
eleitoral montada por Perón. O pró-
prio oficialismo se preocupa com a 
influência que os grupos armados 
exercem sobre a juventude peronista, 
que em todos os atos eleitorais canta 
slogans sobre alguns dos episódios 
guerrilheiros mais comentados no 
momento. O mesmo acontece nos es-
tádios de futebol e noutros lugares de 
concentração. 

ca. A idéia central da peça oratória de 
Allende foi a seguinte: serão usados 
todos os recursos legais para acabar 
com a sabotagem permanente que a 
direita, através da estrutura comercial 
e financeira, leva a cabo contra o pro-
cesso revolucionário; mas se a direita 
persistir em seu objetivo de frear a 
marcha para o socialismo, o povo chi-
leno usará inclusive da violência para 
derrotá-la. 

É que, além dos debates parla-
mentares, a maior debilidade do go-
verno chileno está precisamente nas 
dificuldades para controlar os meca-
nismos da comercialização e das fi-
nanças, convertidos em verdadeiro 
bastião da direita. Com esses recursos 
nas mãos, os dirigentes da oposição 
agravam principalmente o problema 
da escassez de artigos de primeira ne-
cessidade, promovem o mercado ne-
gro e, conseqüentemente, o aumento 
do custo de vida. Inflação e escassez 
se transformam, por sua vez, na me-
lhor propaganda contra o governo. 

Com menos de 100 milhões de 
dólares em reservas disponíveis -
quase a décima parte do valor normal 
de suas exportações anuais — e com 
uma dívida externa acima de três bi-
lhões de dólares, com um ritmo infla-
cionário que já se coloca em termos 
de recorde mundial (150% no ano 
passado), são os efeitos internos dessa 
crítica situação econômica a verda-
deira espada que pende sobre o gover-
no da Unidade Popular. 

Como afastar essa ameaça é um 
assunto que supera necessariamente a 

Num longo comunicado enviado à 
imprensa, logo depois do atentado 
contra Guerrero, os "Montoneros" 
descrevem a conjuntura eleitoral cO-
mo "uma situação de traição inter-
na", que, somada às cláusulas proibi-
tivas impostas, pela ditadura militar, 
transformam p processo eleitoral nu-
ma trapaça!**. Em seguida afirmam 
que, se os candidatos chegarem ao go-
verno, seu primeiro ato como gover-
nantes deve ser: "Liberdade para os 
presos políticos, líderes sindicais e es-
tudantis; anistia para os perseguidos; 
suspensão de todas as leis e tribunais 
repressivos; aumento imediato de sa-
lários; fim do desemprego e rompi-
mento dos compromissos internacio-
nais assinados às custas do povo." 

Do mesmo modo advertem que, 
"não sendo possível a manutenção de 
candidaturas leais e revolucionárias, 
seja pela traição interna ou pelas tra-
paças da ditadura ou pelas duas jun-
tas, devemos considerar que o futuro 
governo não vai satisfazer as legítimas 
expectativas populares." 

Todos estes indícios permitem as-
segurar que um simples "reformis-
mo" peronista possivelmente poderá 
desencadear dissidências sérias entre 
os grupos armados e a direção polí-
tica. O bispo católico Jeronimo Po-
destá, de inclinações peronistas, afir-
ma que 4"Campora não tem peso polí-
tico próprio e depende de Perón em 
tudo. Mas não seria a primeira vez 
que um homem como Campora, con-
siderando-se sua fidelidade peronista 
uma vez com as rédeas do goverí^ 
nas mãos, acabe cedendo ante a pres-
são das Forças Armadas. Neste caso, 
as guerrilhas teriam um papel de con-
trapeso." 

O poderio real (ou seja a capacida-
de operativa e de fogo) das guerrilhas 
urbanas argentinas foi estudado mi-
nuciosamente pelos órgãos tle segu-
rança. Calcula-se que, no total, todos 
os grupos contem com uns 10 mü 
partidários, a diferentes níveis de 
compromisso, desde os militantes 
clandestinos, os grupos "intermediá-
rios", até a periferia que sustenta a 
infra-estrutura. Afirma-se, em alguns 
círculos bem informados, que a dis-
tribuição majoritária destes partidá-
rios é para o grupo "Montoneros." 

Mas, ao mesmo tempo, sem ter 
atingido o poderio técnico e militar 
que tiveram os tupamaros uruguaios, 
a guerrilha argentina tem a seu favor 
algo que, do ponto de vista da estra-
tégia guerrilheira, é capital: a oportu-
nidade e a capacidade de inserir-se 
nas massas através do peronismo e 
atuar entre elas como "um peixe den-
tro d'água." 1 

perspectiva eleitoral. A maioria dos 
observadores não comprometidos 
concorda em #que, depois de 4 de 
março, haverá uma redefinição das 
alianças táticas e estratégicas entre as 
diversas forças políticas, o que, em 
última instância, vai definir o cami-
nho a ser adotado. 

A política do Partido Comunista 
(PC) - força hegemônica nà coalizão 
- é a mesma ha vários meses: assegu-
rar uma "frente ampla" que inclua os 
setores majoritários da Democracia 
Cristã, atualmente em dura oposição, 
para garantir — junto aos trabalhado-
res organizados e às Forças Armadas 
— um. avanço lento mas seguro do 
processo revolucionário. 

A tal política se opõem muitos se-
tores, dentro e*fora da Unidade Popu-
lar. O PS - sempre ciumento de seu 
principal aliado - contestou inclusive 
a presença das Forças Armadas no ga-
binete e também a possibilidade do 
PC promover um entendimento com 
o PDC sobre as empresas desapropria-
das. 

Mas será o jogo das tendências in-
ternas dentro da maior organização 
de oposição - o PDC - que vai abrir 
o caminho para as alianças. Um im-
portante setor, encabeçado pelo can-
didato presidencial (em 1971), Rado-
miro Tomic, aguarda os resultados 
das eleições para decidir sobre isso, 
exigindo que o seu partido (PDC) se 
defina rompendo com a direita ou, se 
preciso, eles romperão com o partido. 
(A.C.) 

Os novos aliados de Allende 

A guerra < 
As tribunas dos atos pré-eleitorais 

peronistas estão sempre rodeadas por 
uma imensa maioria de jovens. Este 
fenômeno (possivelmente inédito na 
América Latina, uma vez que o pero-
nismo está banido há 18 anos) é um 
dos que mais chamam atenção no 
complexo (às vezes absurdo) processo 
de "institucionalização " argentino. 

As palavras de ordem que os rapa-
zes gritam são, em geral, de apoio ao 
ex-presidente Perón, mas fundamen-
talmente de apoio às organizações 
guerrilheiras que atuam na Argentina. 
Estes são alguns dos slogans: 

"Duro, duro, duro, viva bs "mon-
toneros" que mataron a Aramburu" 
- (O general Pedro Aramburu foi 

os slogans 
morto por um comando dos "monto 
neros". Fora um dos principais prota-
gonistas da "Revolução Libertado-
ra"). 

"Sanchez, Berisso, el pueblo asi lo 
quiso" - (O general Juan Carlos San-
chez e o almirante Berisso eram, res-
pectivamente, comandante do II 
Exército e chefe da inteligência naval 
Ambos foram mortos por guerrilhei-
ros). 

"Al gorila Berisso le gustaba fusi-
larfpor eso lo limpiaron los comandos 
de las FAR" 

"FAR, FAR, Montoneros, son 
nuestros companeros" 

"Campora presidente, libertad a 
bs combatientes* 
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Bernardo Bertolucci zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"Quando estava filmandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Prima, 

em 1963/64, minha posição era mui-
to parecida com a dos estudantes do 
maio de 68 francês. A crítica ao PC 
como partido burguês em dissolução 
era a mesma. E não sem razão. Quan-
do esse filme foi estreado em Paris, 
no começo de 1968, teve um enorme 
êxito, sobretudo no Quartier Latin. O 
que eu dizia se sentia, se apalpava no 
ar. Curiosamente, nessa mesma época 
eu entrava no PC. Falava com os jo-
vens e os achava iguais ao que eu era 
em 1963. Eu já jião era o mesmo. 
Vivia os acontecimentos de maio de 
68 com uma espécie de vertigem. Tu-
do isso explica por que o filme, quan-
do foi estreado pela primeira vez na 
Itália, em 1964, foi um fracasso: era 
cedo demais." 

Depois de seu primeiro êxito in-
ternacional com O Conformista (que 
mais do que um filme sobre o fascis-
mo era sobre a burguesia), Bertolucci 
se dedica a uma tarefa de cinema po-
lítico, de propaganda para o PC: A 
Saúde Está Doente, sobre a dramática 
situação dos hospitais e a necessidade 
de uma reforma sanitária, e um do-
cumentário sobre o trabalho domés-
tico. 

Cinema "pessoal" 

"Nessa época eu estava convenci-
do da impossibilidade de fazer uma 
cinematografia política séria, dentro 
do sistema industrial, e da necessida-
de de uma saída. Sabia muito bem 
que isso era uma ação de tipo esqui-
zofrênico: por um todo, continuar fa-
zendo filmes integrados no sistema e, 
por outro, trabalhar na construção de 
uma opção cinematográfica. Pode pa-
recer uma contradição, mas apenas 
em nível pessoal, pois nasce de uma 
tomada de consciência sobre os pro-
blemas de um cinema político." 

De Qualquer maneira é justamente 
nesses filmes "integrados , ou me-
lhor, "pessoais", que tomam forma e 
movimento os fantasmas intelectuais 
e existenciais de Bernardo Bertolucci. 

"Seu caráter é cheio de contradi-
ções - dizem os amigos que o conhe-
cem bem. Ele é muito fechado, tími-
do até, ambora procure superar essa 
timidez com as maneiras rudes carac-
terísticas dos tímidos.' Seus mecanis-
mos psicológicos são complexos e ter-
minam por lhe dar muita insegurança 
e mergulhá-lo em crises difíceis." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Tango de Bertolucci: 
arte ou pornografia? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

continua na página 18 

é é ^ ^ e o tribunal de Bolonha conde-
® n a r Último Tango como porno-

gráfico - dizia recentemente Bernar-
do Bertolucci à correspondente de 
OPINIÃO na Itália, Vanna Brocca -
a lei manda que todas as cópias e ne-
gativos do filme sejam destruídos. 
Nesse caso, eu gostaria de levar uma 
cópia para queimar no Campo dei 
Fiori, onde a Contra-Reforma quei-
mava os hereges"! O tribunal acabou 
não condenando o herético tango de 
Bertolucci e, em vez de Campo dei 
Fiori, o mais comentado diretor de 
cinema da atualidade rumou para No-
va York, onde, no último dia 1?, O 
Último Tango em Paris estreou com 
exclusividade no pequeno cinema 
Trans-Lux East, com mais de 100 mil 
dólares de ingressos vendidos anteci-
padamente, ao preço de 5 dólares ca-
da um. 

Em seu conjunto, são paradoxais 
as aventuras por que passou Último 
Tango. Estreado em novembro em 
seu país de origem, os italianos não 
tiveram nem uma semana para vê-lo 

^ o o i s a magistratura o julgou réu pre-
i^Pumível de imoralidade e o apreendeu 

para submetê-lo a processo, posterior-
mente sustado. Mas esse era apenas 
mais um escândalo a somar-se, como 
mais um elemento de popularidade, 
às críticas sempre exaltadas, debates, 
mesas-redondas, que se sucediam, no 
mundo inteiro, sobre o último filme 
de Bertolucci. 

Tudo começou no dia 14 de outu-
bro do ano passado, quando Último 
Tango foi exibido no Alice Tully Hall 
como representante não oficial da 
Itália ao X Festival Cinematográfico 
de Nova York. Ingressos e convites 
foram disputados como se fossem ra-
ríssimas moedas de ouro. Muitos jor-
nalistas ficaram de fora e os que con-
seguiram entrar saíram entre deslum-
brados e decepcionados. Todos ha-
viam disputado convites e ingressos 
pensando nas imagens belíssimas e na 
lucidez política de O Conformista 
(1970) e saíram discutindo sobre se-
xo e pornografia. 

As razões do escândalo 

tiM- O que os privilegiados espectado-
^ ^ res do Festival de Nova York viram -

cenas de masturbação, nudismo fron-
tal, sodomia - costuma ser o café-
com-leite dos pornofilmes que infes-
tam os cinemas de Manhattan. Mas, 
de qualquer maneira, o Último Tango 
representava a ascensão das permissi-
vidades do cinema marginal a aristo-
cracia cinematográfica. E a guerra co-
meçou. Pauline Kael, crítica da revis-
ta New Yorker, abriu as baterias com 
um longo ensaio, exaltando o filme 
com afirmações pouco habituais em 
sua respeitada e mal-humorada colu-
na: "Em quase 20 anos de crítica ne-
nhum outro filme me causou tão for-
te impressão ( . . . Comparativamen-
te, considero-o tão importante e ori-
ginal para o cinema como a Sagração 
da Primavera, de Stravinsky, para a 
música ( . . . ) Marlon Brando atinge 
uma nova dimensão na arte de repre-
sentar." 

Outros elogios exaltados começa-
ram a entulhar a imprensa norte-ame-
ricana. Para a estréia comercial do fil-
me, há duas semanas, a distribuidora 
United Artists comprou uma página 
do The New York Times e nela repro-
duziu, na íntegra, o artigo de Pauline 
Kael. As duas mais importantes revis-
tas semanais do país, Time e News-
week, deram ao assunto quase que a 
mesma importância de uma eleição 
presidencial. A primeira, inclusive, 
dedicou a Marlon Brando uma capa e 
sofreu pesados ônus por essa ousadia 
editorial: 350 leitores, sentindo-se ul-
trajados, cancelaram suas assinaturas 
e o departamento de publicidade re-
gistrou um cancelamento de anúncios 
já programados da ordem de 400 mil 
dólares (Cr$ 2.500,00). 

Poucas vozes de autoridades em 
estética e cinema se levantaram para 
condenar o tango de Bertolucci. A 
crítica mais violenta que o filme 
sofreu até agora partiu do inglês 

O grande debate sobre 
o Últ imo Tango 
em Paris — um 

marco na história do 
cinema.  Sergio Augusto.  

David Leitch (New Statesman) que, 
além de considerar o trabalho de Ber-
tolucci banal, classificou de "fraudu-
lenta" a publicidade armada em tor-
no da fita, em parte com razão: Mar-
lon Brando, ao contrário do que se 
anunciou, só aparece nu de costas. 
Outros críticos importantes que tam-
bém não gostaram do filme: Andrew 
Sarris (The Village Voice) e Stuart 
Byron (Rotting Stone). 

Momentos antes de viajar de Ro-
ma para Nova York, Bertolucci mos-
trava-se atônito com o vendaval de xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

Êrós e contras. "Bastou a censura ita-
ana ameaçar que se eu não cortasse 

certas cenas, aqui e ali, apreenderiam 
o filme, para que toda a minha segu-
rança, cnada por um mês de críticas 
favoráveis, americanas e francesas, 
caísse por terra. Quanto maior satis-
fação e contentamento experimenta-
va pelo meu êxito e pela amizade de-
monstrada por jornalistas e críticos, 
tanto pior me sentia: tinha vertigens, 
dores de cabeça, mal-estar. E estou 
com um medo terrível de me sentir 
mal em Nova York durante a es-
tréia", disse a Vanna Brocca. 

Alberto Moravia: "O 
filme foi considerado 
pornográfico porque 
não está baseado nos 
valores da pequena 
burguesia italiana.  
Não foi feito um 

juízo moral,  mas um 
juízo de conservadora 

aversão ao novo. " 

Mas tudo correu bem. O novo me-
nino-prodígio do cinema, que a 16 de 
março completará 32 anos, experi-
mentou com todos os requintes pos-
síveis o doce sabor do sucesso na 
América - um sucesso que lhe era 
devido desde 1965, quando ele exi-
biu, no mesmo Festival de Nova 
York, o excelente Prima delia Rivolu-
zione. 

Antes do Tango 

Nascido em Parma, no mesmo ano 
em que Orson Welles preparava Cida-
dão Kane, filho do poeta e crítico 
Attilio Bertolucci, mudou-se com 11 
anos para Roma onde recebeu uma 
educação cosmopolita exemplar. Aos 
14 e 15 anos, filmou pequenos do-
cumentários sobre porcos e telefé-
ricos. Aos 21, ganhou o prêmio Via-
reggio por uma coletânea de poesias. 
Aos 22, dirigiu seu primeiro filme im-
portante, La Comare Secca (A Coma-
dre Magra, paráfrase para designar a 
morte), com argumento e cenografia 
de Pier Paolo Pasolini de quem se tor-
nara amigo, protegido e colaborador. 
Com Prima delia Rivoluzione (uma 
espécie de adaptação livre da Cartu-
cha de Parma de Stendhal com um 
amargo desfecho no melhor estilo do 
Flaubert de Educação Sentimental), 
foi descoberto pela crítica. Acusado 
de "perigoso e lunático subversivo" 
pela direita e de "individualista, errá-
tico e enamorado da cultura burgue-
sa" pela esquerda radical, não dimi-
nuiu a marcha nem desviou-se do ca-
minho. Realizou La Via dei Petrolio 
para a TV italiana (65-66),// Fico In-
fruttuoso (episódio de Amore e Rab-

Pode-se dar algumas interpreta-
ções dessas contradições. Ao longo de 
todos os seus filmes, nota-se uma fun-
ção de catarse, de libertação, própria 
da violência expressada, como se Ber-
tolucci exorcizasse suas obsessões exi-
bindo-as publicamente. 

O tema da morte (segundo Coc-
teau, fazer filmes é surpreender a 
morte no trabalho), istç e, a luta en-
tre Eros, o princípio da vida, e Tha-
natos, o princípio dá morte, está pre-
sente desde A Morte do Porco, que 
ele filmou quando tinha 15 anos, 
com uma 16 mm, até Último Tango 
em Paris, passando por O Conformis-
ta e Partner, juntamente com o tema 
da alteridade e com o do encontro 
entre duas gerações, mais evidente do 
que nunca em A Estratégia da Ara-
nha, produzido originalmente para a 
TV italiana. 

Sobre esse último filme, também 
recém-lançado em Nova York, Berto-
lucci comenta: "O senso de responsa-
bilidade que lhe dá o fato de saber 
que, nesse momento, você tem rçiais 
espectadores do que terá, no cinema, 
durante toda a sua vida, é terrível. 
Quando vi A Estratégia na tevê pensei 
no meu barbeiro, no garagista, no 
porteiro, em pessoas em que nunca 
tinha pensado, e tive medo de suas 
reações. Para um diretor cinematográ-
fico como eu, acostumado a fazer fil^ 
mes para um público muito limitado, 
eram problemas novos, que me deram 
um novo senso de responsabilidade. 
Sem repudiar nada, compreendi tudo 
o que eu havia feito ate aquele mo-
mento era algo de gratificante -e pro-
tetor, uma cinematografia de detesa, 
nada generosa.-

Na origem de A Estratégia estava 
um problema edipiano muito forte. 
Não foi por acaso que eu realizei esse 
filme durante os primeiros meses de 
um tratamento psicanalítico em que 
o primeiro ponto enfrentado foi a re-
lação com o pai. Mas eu acho que, 
nos personagens dos pais de meus fil-
mes, o que se pode individualizar é 
uma relação mais ampla com aqueles 
que são nossos pais sociais e cultu-
rais". Jean-Luc Godard, por exemplo. 

Outro tema onipresente é o da 
dualidade, claramente autobiográfica, 
do intelectual de esquerda dividido 
entre a sua arte e os canais pelos 
quais se expressa, e sua militancia 
prática. O próprio Bertolucci, com ir-
resistível candura, çonfessa que sem-

bia, 67), Partner (68), O Conformista 
(70), La Strategia dei Ragno (A Es-
tratégia da Aranha, 70) - versão mais 
ou menos livre do conto Tema dei 
Traidor y dei Héroe, de Jorge Luis 
Borges) e finalmente o. Último Tango. 

"Meus filmes — explica Bertolucci 
- fazem parte da minha vida e, como 
todos os cineastas da minha geração, 
eu às vezes me torno um pouco obs-
curo, hermético. Refiro-me às cita-
ções cinematográficas e literárias (as 
primeiras mais que as segundas) a que 
costumo recorrer com freqüência. Fa-
lo citações porque os filmes que te-
nho visto formam parte da minha rea-
lidade, como as pessoas que encon-
trei, os países que visitei, as músicas 
que oqvi; os invernos da minha infân-
cia, as ferias de*verão. É como se eu 
tivesse citando o meu avô." 

Durante anos, Bertolucci viu uma 
média de quatro filmes por dia. De 
tudo, como qualquer aficionado cine-
chibista: Dreyer, musicais, Eisenstein, 
Renoir, dramalhões, Rossellini, Mizo-
guchi, Murnau, Lubitsch, Lang, 
Hawks, Ford. Em seus filmes — onde 
uma aguda consciência histórica e so-
cial consegue conviver com uma nos-
tálgica tendência ao imobilismo - as 
citações e referências ao que ele viu e 
absorveu desafiam a percepção mais 
apurada dos eruditos. Algumas mais 
evidentes: os poetas românticos e 
simbolistas (Lorca, Dylan Thomas, 
Rimbaud, Baudelaire), Ibsen (há um 
diálogo de Espectros em Partner) e 
Shakespeare (a apresentação de 
Macbeth, via Verdi, em Prima deOa 
Rivoluzione-, o assassinato do profes-
sor Quadri em O Conformista). As ci-
nematográficas vão da mais explícita 
(em Partner, um carrinho de bebê 
desliza por uma escadaria, em meio a 
uma passeata de estudantes, como na 
cena clássica de Encouraçado Potem-
kim nas escadarias de Odessa) à mais 
rebuscada (em Prima, Bertolucci re-
força os sentimentos anormais de um 
personagem levando-o a assistir Rio 
Vermelho, de Hawks, um manifesto 
de solidariedade masculina interpreta-
da por alguns críticos como de fundo 
homossexual). 

Arte ou pornografia? 

Sexo, história, política, passado, 
família, amizade, todas as possíveis 
novidades oferecidas no Último Tan-
go já estavam presentes em graus di-
versos de intensidade, nos filmes an-
teriores do cineasta. 

O escritor e crítico Alberto Mora-
via, de quem Bertolucci adaptou II 
Conformista ao cinema, encarregou-
se de iniciar a polêmica na Itália. Nas 
páginas do conservador e prestigioso 
Corriere delia Sera escreveu: "Creio 
que não Jhá pornografia nem nos fil-
mes de arte nem nos outros. Em lugar 
de pornografia eu falaria de vulgpida-
de, e contra a vulgaridade só há dois 
remédios: a educação estética e o té-
dio. Nos EUA os filmes não são cen-
surados mas criticados. Se depois al-
guém vai ao cinema e assiste a um 
espetáculo feio é punido em sua igno-
rância. A definição do que é porno-
gráfico não cabe a um censor ou a um 
magistrado; cada cidadão formula 
conforme sua consciência. 

No caso de Último Tango - acres-
centa Moravia - a apreensão e a acu-
sação de pornografia nascem de uma 
ideia muito própria que tem do sexo 
uma certa sociedade provinciana e 
tradicional. O filme foi considerado 
pornográfico porque não está basea-
do nos valores da pequena biuguesia 
italiana. Não foi feito um juízo mo-
ral, mas um juízo de conservadora 
aversão ao novo." 

E Bertolucci seguramente não é 
um conservador. Uma decidida mili-
tância de esquerda, no PCI — depois 
abjurada como t4perda de tempo" e 
"idiotice adolescente" - pode defi-^ 
ní-lo por um lado. Mas o outro - o 
intelectual livre de preconceitos, uma 
personalidade complexa, fechada, in-
quieta - é o lado mais próximo da 
verdadeira face de Bertolucci. 



Flash Gordon no museu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nos últimos pnos,  
analisar histeria em 
quadrinhos virou 

modismo intelectual.  
Por Sérgio Augusto.  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Paralelamente à Exposição Histó-
ria em Quadrinhos e Figuração Narra-
tiva - a mesma que saiu do Louvre 
em 1967 para chegar a São Paulo em 
70 e só agora ao Museu de Arte Mo-
derna do Rio - a Cinemateca inicia, 
no próximo sábado, um ciclo de fil-
mes baseadps em personagens dos 
quadrinhos, com entrada franca, uma 
conferência do crítico Moacy Cirne, e 
com final marcado para o dia 24, à 
meia-noite (veja programação com-
pleta no Guia do Rio, ao todo). É a 
segunda vez que o MAM carioca, sem-
pre incentivado pelo conservador de 
sua cinemateca, Cosme Alves Neto, 
abre espaço para uma mostra de qua-
drinhos. Quem viu a primeira, precá-
ria, realizada^ há quatro ou cinco 
anos, não terá muitas surpresas com 
esta. Quem não viu a outra ou <juem 
jamais viu uma exposição do eenero 
não deve perder a oportunidade de 
conhecer um dos marcos históricos 
do culto aos quadrinhos (quando de 
suazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA première no Louvre, críticos de 
arte cruzaram armas pelos jornais), 
carito este desenvolvido há quase 10 
/4iios na Europa, para horror de al-
guns intelectuais rabugentos e espan-
co de milhões de leitores tradicionais. 

As exposições da 
desenhos dos 

quadrinhos pretendem 
mostrar que aí 

também houve gênios.  

Em qualquer circunstância, uma 
exposição de quadrinhos tem o dom 
de ser uma contrafação cultural is ta. 
O hábito (sim, já se tornou um hábi-
to) de se destacar um quadrinho em 
particular de seu contexto gráfico-
textual (uma tira, uma página, um gi-
bi inteiro), ampliá-lo muito além de 
suas proporções naturais e dispô-lo, 
junto aos demais, como quadros e 
painéis, é uma atitude, no mínimo 
contraditória, de afrontar o elitismo 
dos museus e lamber-lhes os pedes-
tais. Não há mais o que discutir sobre 
a "artisticidade" dos quadrinhos. Nos 
últimos anos uma epidemia de textos 
sobre o assunto assolou a Europa e as 
Américas com a violência de um tu-
fão e a rapidez de uma gripe. E, a 
julgar peto longa ausência de anticor-
pos (no Brasil não se registrou nenhu-
ma oposição), acredita-se que a epide-
mia tenltt cumprido o seu proposito. 

A história em quadrinhos é um gê-
nero essencialmente narrativo. Como 
tal, sua finalidade é contar uma histó-
ria na qual o homem, um super-ho-
mem, ou uma criatura com caracte-
rísticas humanas (Pato Donald, Mi-
ckey, o Gato Felix, etc.) catalisam to-
dos os segmentos do discurso narrati-
vo e a empatia dos leitores. Existem 

r „ B I D S TO CONQUE«. . WORLDS I « Mtt„o„... yvutsronmjihfecaZVSMJHCB
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várias maneiras de se contar uma his-
tória - o relato verbal, a mímica, a 
dança, o cinema, o drama, a literatura 
- e como gênero narrativo os quadri-
nhos possuem um sistema implícito 
de regras e unidades: sua significação 
procede de uma seqüência de imagens 
fixas (cada uma delas representandc 
um momento da história) e organiza-
das numa sucessão em geral corres-
pondente ao desenvolvimento crono-
lógico dessa história. Isolando-se uma 
imagem fixa - um quadrinho - po-
demos distinguir os elementos básicos 
informacionais desse gênero narrativo: 
os verbais (as palavras contidas no 
balão, as indicações acessórias de 
tempo, lugar e continuidade forneci-
das pelo autor) e os icônicos (o ges-
tual dos personagens ou até mesmo as, 
observaçoes verbais quando estas ad-
quirem um papel de acessório gráficc 

- as onomatopéias). A combinação 
(ou a justaposição) desses elementos 
com outras combinações, segundo 
u^na cadeia de imagens fixas que ex-
pressam um momento vivido pelo (s) 
personagem(ns), é o princípio formal 
elementar da narrativa em quadri-
nhos. As exposições, grosso modo, 
suprimem essa combinação. O que ve-
mos são quadros de uma pop art in-
voluntária e sem sentido, salvo o de 
mostrar, com algum complexo de in-
ferioridade, como na história dos 
quadrinhos também houve Da Vincis, 
Donatelos, Brueghels e Picassos. 

Como diversos outros gêneros nar-
rativos de consumo de massa, os qua-
drinhos estão presos a alegorias e ima-
gens populares arquetípicas que, peto 
tradição, se associaram a determina-
das situações: psicológicas, morais, 
sobrenaturais e de comportamento. E 
são ainda, de certa.forma, universais: 
uma criança é capaz de compreender 
o sentido de uma história estrangeira, 
não traduzida, se tiver um mínimo de 
intimidade com o gênero. O persona-
gem dos quadrinhos é um tipo, isto é, 
uma soma de certas aspirações indivi-
duais e/ou coletivas, numa comunida-
de e num momento histórico. Imobi-
lizado em sua armadura emblemática 
(que o torna facilmente reconhecível 
e estimula o mecanismo de identifica-
ção herói-leitor), o personagem dos 

Os desenhistas de 
quadrinhos,  

simplificando a trama,  
evidenciaram o 

esquema ideológico 
dessas narrativas: 

uma visão do mundo 
onde todas as 

ocorrências 
representam sempre a 
mesma situação,  com 

personagens que 
reagem sempre 

conforme os mesmos 
estímulos.  

quadrinhos oscila entre as leis da esté-
tica aristotélica (sua trajetória ficcio-
nal articula-se segundo uma sucessão 
rígida de acontecimentos, peripécias, 
padecimentos, culminando com a ca-
tarse final: redenção ou fracasso), o 
princípio kantiano da causalidade ( o 
quadrinho precedente determina o se-
guinte), um código de ética rígido (o 
Bem vence o Mal, não há crime per-
feito, ambição = destruição) eumco-
digo específico de figuração narrativa. 

Criadas para tornar mais rendosa a 
indústria de vender notícias (joynais, 
revistas), as histórias em quadrinhos 
raramente conseguiram fugir à exi-
gência de oferecer um ritmo unifor-
me ao seu discurso narrativo, distri-
buindo o suspense com regularidade a 
fim de prender a atenção dos leitores. 
Numa de suas formas larvares (os an-
tigos folhetins), os quadrinhos ti-
nham os seus efeitos de tensão e sus-
pense multiplicados, resultando, às 
vezes, no congestionamento da maté-
ria e na complicação excessiva do en-
trecho. Os desenhistas de quadrinhos 
saíram pelo todo mais fácil: simplifi-
caram a trama. Desse modo, ficou 
mais evidente o esquema ideológico 
sustentado pela estrutura narrativa: 
uma visão de mundo segundo a qual 
todas as ocorrências representam 
sempre a mesma situação, com perso-
nagens que reagem sempre conforme 
os mesmos estímulos 

Essa concessão à simplificação 
pressupõe uma ordenação social que 
se projeta, imutavelmente, no futuro 
(atribuindo a todas as leis um caráter 
de eternidade) e impõe uma atitude 
anti-histórica, cujo fundamento não 
permite uma radical transposição dos 
princípios maniqueístas Bem e Mal, o 
primeiro identificado com a civiliza-
ção, a lei, os bons costumes, o segun-
do com uma criminosa, logo conde-
nável, vontade de perturbar o curso 
das relações sociais vigentes. Assim, à 
figura heróica de mocinho contra-
põe-se à de um supervilão (Mandra-
ke-Cobra, Flash Gordon-Ming, Ca-
pitão Marvel-Silvana). Há muitas ex-
ceções mas elas contam pouco numa 
exposição como a do Louvre-MAM e-
num mercado como o nosso, domina-
dos por super-heróis superestabeleci-
dos. 

Como os quadrinhos, o cinema é 
um gênero narrativo preso a dados 
iconológicos populares e a persona-
gens arquetípicos. Os valores são os 
mesmos, os manipuladores (leia-se os 
americanos) idem, diferindo apenas 
num ponto, fundamental, acrescen-
te-se: a linguagem. Vários críticos 
têm insistido no equívoco de aproxi-
mar demais os quadrinhos do cinema. 
Não há dúvida que suas histórias cor-
rem paralelas. Qualquer evolução cro-
nológica dessas duas formas aparenta-
das de arte popular recorre a fontes e 
momentos comuns e convergentes: 
signos e figuras das grutas paleolíti-
cas, o mito platônico da caverna, os 
mosaicos bizantinos, a tapeçaria de 
Baieux, a Via Sacra, a lanterna mági-
ca do padre Kircher, as imagens de 
Èpinal, as fotos instantâneas de Muy-
bridge. Mas o sistema de regras e uni-
dades do cinema é outro, aliás mais 
rico, porque suas imagens, além de di-
nâmicas, pressupõem uma gestualida-
de completa, apêndices sonoros (ruí-
dos, música, fala) e, salvo os desenhos 
animados, um processo mais direto 
de identificação consumidor-persona-
gem. Para facilitar sua tarefa, os crí-
ticos dos quadrinhos começam por 
reduzir o filme a um fotograma, co-
mo se o cinema fosse um auadrinho 
projetado sob a forma de slide. Con-
sumada a castração, partem para 
curiosas mas irrelevantes compara-
ções: o plongée e a profundidade de 
campo foram criados por Christophe 
nas historietas da família Fenouillard 
(1889, 16 anos antes da invenção do 

Os filmes baseados 
em personagens 

de quadrinhos sempre 
saíram perdendo 
para os originais.  

cinema); a câmara-olho só chegou aos 
quadrinhos depois de 1945, através 
das aventuras de Steve Canyon, de 
Milton Caniff. 

A mostra de filmes baseados em 
personagens dos quadrinhos, além de 
acentuar as divergências fundamen-
tais entre uma e outra forma de lin-
guagem, colocará o espectador diante 
de uma triste realidade: apesar da ri-
queza de sua figuração narrativa, o ci-
nema, à exceção dos desenhos anima-
dos, sempre saiu perdendo para os 
quadrinhos. Nostalgia e camp-mania à 
parte, os seriados de Flash Gordon 
não sustentam qualquer tipo de com-
paração com as criações originais de 
Alex Raymond. O mesmo pode ser 
dito de Brick Bradford, Buck Rogers, 
Super-Homem, Batman, Mandrake e 
Dick Tracy. O motivo é simples: ne-
nhum desses heróis mereceu uma pro-
dução mais ambiciosa (criativa princi-
palmente^ de Hollywood e sucursais. 
E é possível que algum arquibandido 
dos gibis tenha feito feitiço contra o 
cinema, pois até cineastas de maior 
porte artístico, como Joseph Losey e 
Roger Vadim (este menos), se deram 
mal em suas ambiciosas mas pouco 
criativas investidas no mundo dos 
quadrinhos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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continuação da página 17 

pre contestou o mundo burguês em 
que nasceu e que é o seu, sem no 
entanto poder esquecer suas "doçu-
ras" e "ócios." 

Projetos para o futuro? 

Não é tão natural como poderia 
parecer que haja um filme no futuro 
de Bertolucci Como ele mesmo diz: 
"Cada vez que eu terminava um filme 
pensava que era o último e que nunca 
mais faria outro. Agora, peto primeira 
vez, acontece o contrário. Sim, acho 
que farei outro. Já tenho alguma 
idéia. Uma história de garotos, de 
classes sociais muito diversas, que vi-
vem na mesma época e cujas vidas se 
entrelaçam. Um e rico, é o dono; ou-
tro é camponês, mas não sei exata-
mente . . . 

Sem dúvida, a validade de Último 
Tango não se esgota nas salas de cine-
mas. Como toda obra de arte, ele 
adquire uma dimensão cultural e so-
cial que penetra muito mais fundo no 
tecido da civilização em que nasce. 
Como em toda obra de arte, a socie-
dade pode ser condenada ou exalta-
da. 

Para Alberto Moravia, que tem si-
do um dos críticos mais atentos desse 
fenômeno cultural, não há dúvida: 
"Se Eros, que é o princípio da vida 
no sentido mais largo, esta confinado 
entre as quatro paredes de uma habi-
tação despojada de qualquer atributo 
de civilização, enquanto fica com 
Thanatos tudo o que não é sexo, quer 
dizer, toda a vida social, então não 
pode haver crítica mais áspera à civili-
zação ocidental do que essa. Eros se-
ria o único fato positivo dessa civili-
zação, o único meio de que o homem 
dispõe para se expressar e recuperar a 

realidade em sua totalidade. Todo es-
forço para dár à sociedade um senti-
do jjositivo seria vão e ligado à morte, 
a Thanatos". Essas considerações só 
fazem reforçar a validade de,Último 
Tango como reflexo do mundo oci-
dental 

"Por outro lado - acrescenta Mo-
ravia - gostaria de Trisar uma coisa. 
Se hoje consentimos em representar o 
sexo, isso não se deve a um clima de 
relaxamento ou de "permissividade", 
mas a outro motivo. O tema sexual 
foi, durante séculos, considerado um 
assunto sobre que não se podia falar 
porque era considerado imoral. Mas, 
por que imoral? Finalmente, quando 
tudo já foi dito, deve-se responder: 
imoral porque era o único meio de 
dar-se um prazer que não era social-
mente útil. Agora, nos nossos dias, a 
sexualidade foi recuperada (recorde-
se Lawrence) como um fato "moral". 
Mas, por que "moral"? A essa per-
gunta, depois de pensar bem, deve-se 
responder: moral porque socialmente 
útil, qUer dizer, um meio de expres-

são individual e de comunicação so-
cial. Acho que não se diz nada de n o 
vo ao afirmar que o sexo, no mundo 
moderno, transformòu-se de fato so-
cialmente não útil em 'ato socialmen-
te útil, também porque os outros 
meios de expressão e comunicação, a 
começar pela palavra, se gastaram, se 
tornaram opacos, surdos e automá-
ticos, e conseqüentemente já não per-
mitem expressar e comunicar. 

No filme de Bertolucci, os dois 
protagonistas não apenas têm prazer 
no sexo, mas, através deste, se expres-
sam e comunicam. Fora dessa relação 
sexual são incapazes de autenticidade 
e de espontaneidade. Último Tango 
em Paris é, definitivamente, um filme 
sobre o sexo como meio de expres-
são, uma vez que as relações sociais 
tradicionais já não são expressivas 
nem comunicativas." 

Apesar disso tudo, a United Artists 
não pretende trazer o filme para o 
Brasil. E cjuase certo que a censura 
considerara Último Tango indigno de 
ser visto pelos brasileiros. 

GUIA DO 
RIO wvutsrponmljigfedbaVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA

C I N t M A 

MAI S FORTE QUE A V I NGANÇA 
(.Jeremiah Johnson) — De como um 
soldado sem exército e sem passado 
se transforma num hippie avant la let-
tre, tentando domar no peito a natu-
reza hostil das Montanhas Rochosas 
(cerca de 1830). O mal do diretor 
Sydney A Noite dos Desesperados 
Pollack é acreditar que Robert Red-
ford pode ser um novo Gary Cooper, 
sem perda de substância, e as odis-
séias intimistas, indeléveis aos lugares 
comuns dos faroestes sobre solitários 
heróicos e taciturnos. 
SANGUE DO MEU SANGUE (House 
of Strangers, 1949) — A ascensão e as 
decepções familiares de um poderoso 
chefão (Edward G. Robinson) em 
Nova York nos anos 30. Ainda: Susan 
Hayward e Richard Conte. Direção 
de Joseph L. Mankiewicz. Cinemate-
ca, segunda-feira, 12, 18h30m. 
BOXE POR AMOR [Battling Butler, 
1927) — Um clássico da comédia. De 
e com Buster Keaton. Complemento: 
Buster Keaton Rides Again, docu-
mentário do canadense John Spot-
ton, realizado durante as filmagens de 
The Railroader, curta-metragem que 
Keaton estrelou para o National Film 
Board em 65. Cinemateca, terça, ^ 
I8h30m. Repete sábado. 17, 16h. V 
PERSONAGENS DA HIST ÓRIA EM 
QUADRI NHO NO CI NEMA - Mos-
tra programada pela Cinemateca do 
MAM. Palestra e debates com Moacy 
Cirne. Entrada franca. (Ver artigo 
nesta página). A programação: Sába-
do, 17, 20h30m - Os Ciúmes de Bus-
ter (Buster's Bust Up), de Gus Meins 
(1925); Garo Félix Vingativo (Ohm 
Sweet Ohm), de Pat Sullivan (28); 5? 
episódio do seriado Flash Gordon no 
Planeta Mongo, de Frederick Stepha-
ni, com Buster Crabble (36); Charlie 
Chan a o Gato Chinês íThe Chinese 
Cat). de Phil Rosen (44). Segunda-fei-
ra, 19, 20h30m - O Reizinho Aman-
te da Arte (The Little King in Art for 
Arts Sake), de George Stallings (34); 
A Morte Caminha pelos Trilhos (12° 
episódio do seriado O Vigilante, de 
Wallace Fox, 47); Joe Sopapo Cam-
peão (Joe Palooka Champ), de Regi-
nald LeBorg (46). Terça, 20, 20h30m 
- O Museu de Betty Boop (Betty 
therly Love), de Max Fleischer (36); 
O Bamba do Regimento (The Sad 
Sack), de George Marshall, com Jern' 
Lewis (60); A Vingança do Dr. Toboi\ 
nono episódio do seriado Hop Harri-
gan, de Derwin Abrahams (46). Quin-
ta, 22,18h30m - Buck Togers, em 12 
episódios, de Ford L. Beebe e Saul 
Goodkin. Sexta, 23, 18h30m - um e-
pisódio do seriado Flash Gordon Con-
quistando o Mundo, de Ford L. Bee-
be e Ray Taylor (40); Modesty Blai-
se, de Joseph Losey (66). Sábado, 24, 
16h — Asterix, o Gaulês, de Goscinny 
e Uderzo (1969). Sábado, 24h, no Ci-
nema-1 — Barba rei la, de Roger Va-
dim (67). 

Sergio Augusto 

SHOW 

Sérgio Ricardo — Famoso pelo violão 
que atifou no público num remoto 
festival, Sérgio Ricardo é um compo-
sitor que já conta com uma bagagem 
razoável. Embora recentemente tenha 
declarado a OPINIÃO preferir gravar 
discos a fazer shows — por causa de 
sya timidez — Sérgio resolveu voltar 
ao contato com o público. O show 
apresenta músicas de sua autoria e é 
dirigido por Renato Rocha. Participa-
ção de Piri, Franklin, Cássio, Fred e 
Paulinho Camafeu. Teatro Cachimbo 
da Paz, Visconde de Piraiá, 351. In-
gressos Cr$ 20,00 e Cr$ 10,00 (estu-
dantes). 

Gal Costa — Ao contrário de Sérgio 
Ricardo, Gal Costa apresenta seus 
shows com alguma freqüência. Agora, 
em pleno verão, ela volta a mostrar 
sua famosa espontaneidade. O show 
tem a direção musical de Gilberto 
Gil, contando ainda com a presença 
de Dominguinho (acordeon), Luís Al-
ves, (baixo), Roberto Silva (bateria), 
Toninho Horta e Chico Batera (per-
cussão). Teatro Tereza Rachel, Si-
queira Campos, 143. 
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O fato de criar sua filha dentro de 
uma caixa com a temperatura 

sempre estável, o que em 1945 provo-
cava toda espécie de comentários, ou 
de ensinar pombos a jogar pingue-
pongue valeria certamente ao psicólo-
go Burrhus Frederick fjkinner, profes-
sor em Harvard, uma reputação de 
excêntrico. 

Skinner invoca a autoridade da 
ciência para dizer que termos como 
"Uberdade " e "dignidade" não pas-
sam de mitos formados ao longo da 
história, que devem ser substituídos 
por um controle racional do compor-
tamento. Com isso abre um debate 
que vai muito além da mera excentri-
cidade de um psicólogo, e que tem 
levado a posições radicais: ou bem se 
acusa Skinner de totalitarismo, ou 
bem ele é saudado como o mensagei-
ro de uma nova sabedoria. 

As idéias básicas de Skinner - o 
fundamental é a conduta e esta é de-
terminada estritamente pelo meio-
ambiente - opõem-se tanto à tradi-
ção humanista de um modo geral co-
mo à teoria psicanalítica de Freud. 
Ambas consideram o neo-behavioris-
mo de Skinner uma teoria repressiva, 
onde não cabe a contestação, e acu-
sam-na de reduzir os conflitos huma-
nos a meros esquemas de adaptabili-
dade social 

A popularidade de Skinner, no en-
tanto, se deve menos às suas idéias 
dentro da psicologia - que eM certo 
sentido são a continuação natural do 
trabalho dos behavioristas do século 
XIX - do que às ousadas declarações 
com as quais costuma chocar a opi-
nião pública e conquistar fervorosos 

^tàeptos 
Noam Chomsky, colaborador do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^Wew York Review of Books, famoso 
lingüista e professor do MIT (Massa-
chussets Institute of Technology), 
analisa o livro de Skinner e asas con-
trovertidas repercussões. Chomsky, 
responsável por uma revolução no es-
tudo da lingüística, é autor de Lin-
guagem e Pensamento e Lingüística 
Cartesiana •  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Há um século atrás uma voz do 
liberalismo britânico descrevia o 

homem chinês como "uma raça infe-
rior de orientais maleáveis". Nesse 
mesmo período, a antropologia tor-
nou-se uma disciplina profissional, 
"intimamente associada à ascensão 
de uma ciência das raças". Apresenta-
da às afirmativas da antropologia ra-
cista do século XIX, uma pessoa ra-
cional fará duas espécies de pergun-
tas: Qual o status científico dessas 
afirmativas? Quais as necessidades 
sociais ou ideológicas a que elas ser-
vem? As perguntas são independen-
tes logicamente, mas a segunda delas 
só ganha destaque com a ruína das 
pretensões científicas. O debate sobre 

^ÊÊÊ status científico da antropologia ra-
^ P i s t a do século XIX não está mais se-

riamente em questão, e sua função 
social não é difícil de perceber. Se o 
chinês é maleável por natureza, então 
que objeção pode haver ao controle 
exercido por uma raça superior? 

Imagine agora uma versão amplia-
da da pseudociência do século XIX: 
não são apenas os rústicos chineses 

* que são maleáveis por natureza, mas 
todas as pessoas. A ciência descobriu 
que é uma ilusão falar em "liberda-
de" e "dignidade". A ação de uma 
pessoa é totalmente determinada por 
seu patrimônio genético e pela histó-
ria do "reforço . Portanto devemos 
fazer uso da melhor técnica compor-
tamental para moldar e controlar os 
comportamentos em vista do interes-
se comum. 

Novamente, podemos nos pergun-
tar o significado exato e o status cien-
tífico da afirmativa, e as funções so-
ciais a que serve. Novamente, se o sta-
tus científico é irrisório, é particular-
mente interessante analisar o clima 
no qual essa afirmativa é levada a sé-
rio. 

Em suas especulações sobre o 
comportamento humano, que devem 
ser nitidamente separadas de suas in-
vestigações experimentais sobre o 
comportamento condicionado, B. F. 
Skinner apresenta uma versão parti-
cular da teoria da maleabilidade hu-
mana. A recepção do público ao seu 
trabalho é assunto de algum interesse. 
Skinner já foi condenado como pro-
ponente de um pensamento totalitá-
rio e louvado por sua defesa de uma 
sociedade rigidamente controlada. 
Ele é acusado de imoralidade e elogia-
do como o porta-voz da ciência e da 
racionalidade nos problemas huma-
nos. Ele parece estar atacando os va-
lores humanos fundamentais, exigin-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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B.F. Skinner: além ou 
aquém da liberdade ? 

Para Skinner liberdade e dignidade são apenas mitos.  
Uma forma racional de controle deve substituí-los.  

Por Noam Chomsky,  dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA New Yor k Review of  Books.  

do controle em lugar da defesa da li-
berdade e da dignidade. Há algo de 
escandaloso em tudo isso, e como 
Skinner invoca a autoridade da ciên-
cia, alguns críticos criticam a própria 
ciência, ou "a visão científica do ho-
mem" por servir de base a essas con-
clusões, enquanto outros asseguram 
que a ciência triunfará sobre o misti-
cismo e a fé irracional. 

Uma análise cuidadosa mostra que 
a aparência é enganadora. Skinner na-
da fala sobre liberdade e dignidade, 
embora use as palavras "liberdade" e 
"dignidade" com diversos, estranhos 
e idiossincráticos sentidos. Suas espe-
culações são vazias de conteúdo cien-
tífico e nem mesmo sugerem o esbo-
ço geral de uma possível ciência do 
comportamento humano. Além disso, 
Skinner impõe algumas limitações ar-

O MI T O DA LI BERDADE,  B. F.  
Skinner (Edições Bloch,  168 páginas,  
Cr $ 17,00) 

mos um modo de controle por ou-
tro". A única tarefa séria, então, seria 
designar controles menos "adversos" 
e mais eficientes". As linhas gerais de 
uma tecnologia já estão claras". Te-
mos a tecnologia necessária, tanto 
física quanto biológica e comporta-
mental, para nos salvarmos; o proble-
ma é como fazer as pessoas usarem-
na." 

Segundo Skinner, o comporta-
mento é moldado e mantido por suas 
conseqüências, que, à medida que são 
investigadas, vão substituindo como 
explicação de comportamento o que 
antes era atribuído à "personalidade, 

bitrárias à pesquisa científica que pra-
ticamente garantem o fracasso cons-
tante. 

Quanto ás suas implicações so-
ciais, a ciência do comportamento 
humano de Skinner, sendo tão vazia, 

é simpática tanto ao progressista co-
mo ao fascista. Se um certo compor-
tamento e uma tecnologia a ele rela-
cionada puderem realmente prover o 
racional e os meios para controlar o 
comportamento, o que, de fato, ficou 
demonstrado, ou mesmo plausivel-
mente sugerido? 

Skinner nos assegura repetidamen-
te aue sua ciência do comportamento 
esta progredindo vigorosamente e que 
nela existe uipa efetiva tecnoloeia de 
controle. É certo, diz ele, que todo 
controle é exercido pelo ambiente". 
Conseqüentemente, "quando se mu-
da o controle passando-o para uma 
pessoa, nós simplesmente substituí-

Skinner 

estado de espírito, objetivos e inten-
ções." 

Uma vez que a ciência do compor-
tamento adota a estratégia da Física e 
da Biologia, o agente autônomo pelo 
qual o comportamento sempre foi 
justificado é substituído pelo meio-
ambiente, no qual as espécies evoluí-
ram e no qual o comportamento do 
indivíduo é moldado e mantido. 

Desse modo, uma "análise com-
portamental" substitui as justificati-
vas tradicionais de "estado de espíri-
to, sentimentos e outros aspectos do 
homem autônomo. Na verdade, ela 
está bem mais adiantada do que ima-
ginam seus críticos". O comporta-
mento humano é função de "condi-
ções ambientais ou genéticas" e não 
se devia levantar tantas objeções 
quando "a análise científica atribui o 
comportamento a condições externas 
às pessoas" ou quando a tecnologia 

do comportamento aperfeiçoa o siste-
ma de controle. 

De acordo com Skinner, não só 
tudo isso foi demonstrado como será 
inevitavelmente estabelecido à medi-
da que a ciência do comportamento 
progredir. "É na própria natureza da 
investigação cientifica que se obtém a 
melhor explicação de por que as fun-
ções do homem autônomo são deter-
minadas pelo ambiente. Através da 
análise experimental, conclui-se que o 
comportamento originalmente atri-
buído ao homem autônomo é um 
produto dq meio-ambiente". Além 
disso, a psicologia algum dia explicará 
porque o comportamento esta efeti-
vamente ligado às ocorrências que an-
tecederam aquela da qual ele foi uma 
conseqüência." 

Todas essas afirmações podem ser 

Skinner: "A ciência descobriu 
que é uma ilusão falar em 
"liberdade" e "dignidade".  
A ação de uma pessoa é 
determinada por seu 
patrimônio genético e pela 
história do "reforço".  
Portanto devemos usar 
a melhor técnica 
comportamental para moldar 
e controlar comportamentos 
pensando no interesse comum" 

Chomsky: "Há algo de 
escandaloso em tudo isso.  
E como Skinner invoca a 

autoridade da ciência,  
alguns crít icos criticam 

a própria ciência,  ou 
"a visão científica do 
homem" por servir de 

base a essas conclusões,  
enquanto outros asseguram 

que a ciência triunfará 
sobre o misticismo irracional" 

Skinner já foi condenado 
como proponente de um 
pensamento totalitário 
e louvado por sua defesa 
de uma sociedade controlada.  
Ele é acusado de imoralidade 
e elogiado como porta-voz 
da ciência e da racionalidade 
nos problemas humanos.  Ele 
parece atacar os valores 
fundamentais,  exigindo 
controle em vez de liberdade 

divididas em duas categorias. À pri-
meira é aquela sobre o que já foi des-
coberto e, a segunda, sobre o que a 
ciência devera descobrir em seu pro-
gresso inexorável. É provável que a 
esperança ou medo ou resignação de-
correntes das afirmações de Skinner 
resultem, em parte, da tese de aue o 
progresso científico demonstrara ine-
vitavelmente que o controle é exerci-
do pelo meio-ambiente e que a possi-
bilidade de escolha do "homem autô-
nomo" é uma ilusão. 

Os itens da primeira categoria po-
dem ser avaliados de acordo com a 
evidência que eles apresentem. No es-
tágio atual, esta tarefa é bastante sim-
ples, já que não existem evidências, o 
que ficara mais claro quando citar-
mos exemplos específicos. Na verda-
de, a questão da evidência é secundá-
ria, uma vez que os postulados se 
mostram triviais e incoerentes, depois 

de analisados. As afirmações sobre a 
inevitabilidade das descobertas futu-
ras são ainda mais ambíguas. Será que 
Skinner quer dizer quej por uma 
questão de necessidade, a ciência dej 
monstrará que o comportamento é 
totalmente determinado pelo ambien-
te? Se é isso, sua teoria pode ser des-
prezada por ser puramente dogmáti-
ca, e portanto estranha à "natureza 
da investigação científica". Ê inclusi-
ve concebível que o avanço científico 
demonstre que não se pode prever o 
futuro de um organismo ainda que se 
disponha de todos os seus dados ge-
néticos e se conheça toda a sua histó-
ria pessoal. 

Mas talvez Skinner esteja restrin-
gindo o termo "compreensão científi-
ca" à previsão do comportamento a 
partir de condições ambientais. Se íor 
assim, a ciência terá que provar, no 
futuro, que a "compreensão científi-
ca do comportamento humano" é in-
trinsicamente limitada. Por enquanto, 
nós não possuímos virtualmente ne-
nhuma evidência científica e nem 
mesmo os germes de uma hipótese in-
teressante sobre como o comporta-
mento humano é determinado. Con-
seqüentemente, podemos tão-somen-
te expressar nossas esperanças e dúvi-
das sobre o que alguma ciência do fu-
turo poderá demonstrar. De qualquer 
forma, as afirmações de Skinner são 
dogmáticas ou desinteressantes, de-
pendendo da maneira pela qual as in-
terpretamos. 

O dogmatismo do pensamento de 
Skinner é amplamente manifestado 
na tese de que "o objetivo da análise 
científica é explicar como o compor-
tamento de um indivíduo está rela-
cionado às condições sob as quais a 
espécie humana evoluiu e às condi-
ções sob as quais as pessoas vivem". 
Obviamente, o objetivo da análise 
científica é descobrir os fatos e expli-
cá-los. Suponhamos que o cérebro 
humano realmente funcione por prin-
cípios físicos que permitam a livre es-
colha, adequada à situação mas ape-
nas marginalmente afetada pelas con-
tingências do meio. O objetivo da 
analise científica não é - como pensa 
Skinner - demonstrar que as condi-
ções ambientais determinam o com-
portamento humano e sim descobrir 
se elas o fazem ou se são de alguma 
forma significativas, o que é bastante 
diferente. Se o ambiente não determi-
na o comportamento, como parece 
plausível, o objetivo da análise cien-
tífica" será esclarecer as questões e 
descobrir uma teoria inteligível que 
explique os fatos. Certamente ne-
nhum cientista concordara com Skin-
ner na necessidade a priori de que a 
investigação científica leve a uma 
conclusão particular, especificada 
com antecedência. 

A ciência do 
comportamento exclui 

caráter e sentimento 

Afim de defender a teoria de que 
a ciência demonstrara que o 

comportamento é uma função de 
ocorrências antecedentes, Skinner diz 
que a Física só avançou quando "pa-
rou de personificar as coisas" e de 
atribuir-lhes desejos, sentimentos, im-
pulsos e propósitos". A partir deste 
raciocínio, ele conclui que a ciência 
do comportamento so progredirá 
quando deixar de personificar as pes-
soas e de referir-se a seus "estados in-
ternos". Não há dúvida de que a ciên-
cia avançou ao deixar de considerar 
que o desejo de uma montanha de 
cair é um fator determinante de seu 
comportamento, porque, na verdade, 
as montanhas não tem tais desejos. 
Para que o argumento de Skinner te-
nha alguma validade é preciso que ele 
prove que as pessoas não possuem 
mais desejos, impulsos, sentimentos 
nem propósitos do que uma rocha. 
Mas se, neste aspecto, uma pessoa for 
diferente de uma rocha, a ciência do 
comportamento terá que considerar o 
fato. 

Do mesmo modo, Skinner está 
certo ao dizer que "a Física moderna 
e a maior parte da Biologia" não dis-
cutem estas questões como uma "cri-
se de fé ou uma perda de confiança". 
Mas também do mesmo modo não se 
pode inferir daí nada sobre a ciência 
do comportamento. Skinner faz no-
tar que a Física e a Biologia não pro-
grediram por observar mais atenta-
mente a * alegria" de um corpo que 
cai ou a natureza dos espíritos vitais, 
"e nós nãp precisamos tentar desco-

continua na página 20 
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O debate sobre as teses de B.F.Skinner 
vai muito além da psicologia: é uma questão 

polít ica.  O controle racional que ele acha 
que deve substituir nossa falsa liberdade 

seria o início de um "Admirável Mundo Novo' 
ou seria o mundo perfeito 
sonhado pelos utópicos? utponligdcaVUSC

continuação da página 19 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

brir o que são realmente a personali-
dade, os estados da mente, os traços 
de caráter, os sentimentos, os planos, 
os propósitos, as intenções e outros 
requisitos de um homem autônomo 
para fazer uma análise científica do 
comportamento." 

Tudo isso seria bastante verdadei-
ro se a personalidade, os traços de ca-
ráter, etc., não fossem mais reais que 
a "alegria" de um corpo que cai. Mas 
se as premissas estão erradas, certa-
mente precisamos descobrir quais são 
os "requisitos do homem autôno-
mo". Skinncr poderia argumentar, 
mais racionalmente, que a sua "ciên-
cia" não ignora estes "requisitos" e 
sim os considera de outro angulo. Po-
demos discutir diretamente qual seria 
a substância de tal argumento. 

Chomsky: a concepção 
de ciência de Skinner 

,  é esdrúxula zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Emuito difícil alegar que a ciência 
avançou apenas por repudiar as 

hipóteses relativas aos "estados inter-
nos". Ao rejeitar o estudo dos postu-
lados estados interiores, Skinner não 
só revela sua hostilidade à "natureza 
das investigações científicas" como à 
prática comum da engenharia. Por 
exemplo, Skinner acha que a "teoria 
da informação" deparou-se com um 
grave problema quando um transfor-
mador interno teve que ser inventado 
para converterzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA input em output. 

Esta é uma maneira estranha de 
descrever a questão. Suponhamos que 
um engenheiro receba um aparelho 
cujas funções ele desconhece e que, 
pela experimentação, ele consiga ob-
ter informação sobre suas relações in-
put output. O engenheiro certamente 
não hesitaria em construir uma teoria 
dos estados internos do iiparelho c 
depois testá-la cm outros casos. Ele 

Chomsky 

poderia também continuar e tentar 
determinar os mecanismos que fun-
cionam nas formas descritas por sua 
teoria dos estados internos e os prin-
cípios físicos em questão, deixando 
aberta a possibilidade de que novos e 
desconhecidos princípios físicos esti-
vessem envolvidos - uma questão 
particularmente importante no estu-
do do comportamento dos organis-
mos. Sua teoria dos estados internos 
poderia muito bem ser a única direti-
va útil para futuras pesquisas. Ao ob-
jetar a priori esta estratégia de pesqui-
sa, Skinner está meramente conde-
nando a sua estranha "ciência do 
comportamento" à contínua ineficá-
cia. 

Nós não podemos especificar, a 
priori, que postulados e hipóteses são 
legítimos. O apriorismo de Skinnér 
não é mais legítimo que o protesto de 
que a Física clássica não e "ciência" 
porque se baseia na "força oculta da 
gravidade". Se um conceito ou um 
princípio podem ser encaixados nu-
ma teoria, eles não podem ser excluí-
dos em termos metodológicos, como 
Skinncr insiste. De modo geral, a con-
cepção de Skinner da ciência é bas-
tante esdrúxula. Seus pressupostos 
metológicos apriorísticos anulam to-
das as teorias científicas, exceto as 
mais triviais. Além disso, ele faz es-
tranhos vaticínios como o de que "as 
leis da ciência são descrições de con-
tingências do reforço", que eu, feliz-
mente, deixo para outros decifrar. 

Ê importante ter em mente que as 
críticas de Skinner não definem a 
prática da ciência do comportamen-
to. Na verdade, aqueles que se qualifi-
cam de "cientistas do comportamen-
to" ou mesmo "behavioristas" diver-
gem extremamente em suas constru-
ções teóricas. Um deles, W. Quine, 
que já tentou trabalhar no campo de 
Skinner, define "behaviorismo" sim-
plesmente como a exigência de que 
conjecturas c conclusões possam ser 

verificadas pela observação. Como ele 
próprio faz notar, qualquer oessoa ra-
zoável é um "behaviorista . A pro-
posição de Quine significa a negação 
do behaviorismo como uma teoria 
substancial. Qualquer que seja a fun-
ção que o behaviorismo tenha preen-
chido no passado, ele se tornou nada 
mais que um conjunto de restrições 
arbitrarias a uma construção teórica 
"legítima". Não há razão, no estudo 
do homem e da sociedade, para acei-
tar um tipo de raciocínio que ne-
nhum físico toleraria. 

Skinner refuta seus 
crít icos acusando-os de 

instabilidade 

Consideremos mais cuidadosa-
mente o que Skinner quer dizer 

quando afirma que o comportamento 
e controlado do exterior e é uma fun-
ção de condições genéticas e ambien-
tais. Será que ele acredita que o co-
nhecimento integra] destas condições 
permitiria, em princípio, fazer previ-
sões específicas a respeito de como 
uma pessoa vai agir? Certamente 
não. Skinner quer dizer que as condi-
ções genéticas e ambientais determi-
nam "reações prováveis". No entan-
to, ele é tão vago sobre tal noção que 
não fica' claro se suas afirmações de-
terministas levam a alguma conclu-
são. 

Ninguém duvidaria que minha de-
cisão de ir ou não à praia depende da 
temperatura, ou que o fato de eu esj 
crever em inglês e não em chinês é 
"determinado" pela minha experiên-
cia passada, ou ainda que minha ten-
dência a escrever em linguagem hu-
mana ao invés de em qualquer outro 
sistema imaginário é 4 deteiminada" 
pela minha constituição genética. Di-
ficilmente precisa-se de ciência do 
comportamento para deduzir estas 
coisas. Mas quando tentamos obter 
previsões mais específicas, não acha-
mos virtualmente nada. E, pior ainda, 
descobrimos que as limitações aprio-
rísticas de Skinner sobre a investiga-
ção "científica" impedem que ele 
formule mesmo os conceitos relevan-
tes de sua teoria. 

Consideremos, por exemplo, a no-
ção de que "eu escrevo em inglês e 
não em chinês". Caracterizando "in-
glês" e "chinês" por uma teoria abs-
trata a respeito dos estados interiores, 
poderemos atribuir um significado es-
pecial a esta noção, sem que ele tenha 
o menor valor para a previsão do 
comportamento. Mas, para Skinner, 
até este resultado secundário é impos-
sível, porque o que chamamos de 
"conhecimento do francês" é, para 
ele, "um repertório adquirido quando 
uma pessoa aprende a falar francês". 
Desse modo, o fato de falar francês 
ou outras línguas será definido por 
referência a tais "repertórios." 

Mas o que significa dizer que uma 
palavra em inglês que eu nunca ouvi 
ou pronunciei pertence ao meu "re-
pertório", enquanto que nenhuma 
em chinês pertence? Os skinnerianos, 
neste ponto da discussão, apelam pa-
ra a "similaridade" ou "generaliza-
ção", mas sempre sem caracterizar 
precisamente porque uma nova pala-
vra ou uma nova frase é "similar" a 
exemplos familiares ou é "generaliza^ 
da" a partir deles. A razão disso é 
simples. Tanto quanto se sabe, as pro-
priedades relevantes só podem ser ex-
pressas por teorias abstratas (a gramá-
tica, por exemplo) que descrevem es-
tados interiores, e estas teorias são 
excluídas a priori da "ciência" de 

Skinner. A conseqüência imediata é 
que os skinnerianos podem resvalar 
para* o misticismo ("similaridades" e 
"generalizações" não especificadas) 
sempre que õ debate chegar ao mun-
do dos fatos. Embora o exemplo da 
linguagem seja talvez o mais claro de-
les, não há razão para supor que ou-
tros aspectos do comportamento hu-
mano, mais complicados, serão arre-
batados pela "ciência" construída pe-
las restrições apriorísticas dos skinne-
rianos. 

A resposta de Skinner às críticas 
sobre estas questões é particularmen-
te elucidativa. Ele argumenta que ata-
cam a sua "descrição científica do 
homem" porque ela destruiu "refor-
ços cristalizados" e porque ela faz 
com que o "comportamento anterior-
mente moldado pela crença e admira-
ção seja totalmente extinto, uma vez 
que uma pessoa não pode mais ser 
acreditada ou admirada por suas 
ações". E as extinções, segundo Skin-
ncr, freqüentemente provocam "críti-
cas agressivas". Ele também acusa seu 
críticos de serem "emocionalmente 

instáveis", citando comentários de 
Arthur Kocstler e Peter Gay, que cha-
mam o behaviorismo de uma monu-
mental trivialidade" construída sobre 
"ingenuidade inata" e "falência inte-
lectual". Skinner nem ao menos tenta 
combater estas críticas apresentando 
resultados relevantes, resultados que 
não sejam uma monumental triviali-
dade. Ele é incapaz de perceber que 
as objeções à sua "descrição científi-
ca do homem" não derivam da "ex-
tinção" de certo tipo de comporta-
mento ou de espíritos anticientificos, 
mas da sensibilidade em distinguir 
ciência da trivialidade e do erro ób-
vio. 

Skinner não compreende a crítica 
básica às suas teses: quando elas são 
interpretadas literalmente, são clara-
mente falsas, e quando interpretadas 
à sua maneira metafórica e vaga, elífc 
não passam de um frágil substituto 
dô  chamado senso comum. Estas 
críticas não podem ser anuladas por 
meio de magia verbal, isto é, pela me-
ra reiteração de que o método de aná-
lise skinneriano é científico e que os 
que não concordam com isso são an-
ticientíficos. Do mesmo modo, Skin-
ner alega que a definição de Koestler 
do behaviorismo está 70 anos atrasa-
da, mas não indica quais as descober-
tas científicas dos últimos 70 anos 
que Koestler ignorou ao fazer sua de-
finição. Na verdade, as descobertas da 
ciência do comportamento que não 
são triviais nada têm a ver com os 
problemas que Skinner discute. 

É por este motivo que Skinner as-
segura que "não é preciso conhecer 
os detalhes da análise científica do 
comportamento"; detalhes que ele 

realmente jamais apresenta. Não é a 
profundidade ou a complexidade de 
sua teoria que impede Skinner de 
"decifrá-la" ponto por ponto. Jac-
ques Monod, por exemplo, apresen-
tou recentemente em um trabalho so-
bre Biologia e relações humanas to-
dos os detalhes das descobertas da 
Biologia moderna que ele achou rele-
vantes para suas especulações (muito 
claramente identificadas). Devo acres-
centar, para me tornar bastante claro, 
que não critico Skinner pela ausência 
de descobertas significativas na ciên-
cia do comportamento em compara-
ção com a Biologia, por exemplo, mas 
sim por suas categorizações irrespon-, 
sáveis sobre a "ciência do comporta-
mento." 

Sc por acaso um físico garantisse 
que ninguém precisaria se preocupar 
a respeito das fontes mundiais de 
energia porque ele demonstrou em 
seu laboratorio que os moinhos de 
vento suprirão todas as necessidades 
futuras aa humanidade, ele teria que 
provar com evidências a sua tese 
ou os outros cientistas imediata-
mente denunciariam este pernicioso 
nonsense. Mas nas ciências do com-
portamento à situação é bem diferen-
te. Não se exige demonstração alguma 
da pessoa que afirma ter descoberto 
a técnica de comportamento que re-
solverá os problemas do mundo e a 
ciência que revela os fatores determi-
nantes do comportamento humano. 
Espera-se em vão que os psicológos 
deixem claro para o público cm geral 
os limites reais do que se conhece 
atualmente. Esta é uma situação des-
favorável, em vista do prestígio da 
ciência e da tecnologia. 
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"Tudo lá é bom e fácil 
não precisa se comprar 

não há fome nem doença 
o povo vive a gozar, 

tem tudo e não falta nada 
sem precisar trabalhar." (São Saruê) 

DzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
estoando da cantilena quotidia-
na de exaltação do produto na-

cional bruto, do produto interno bru-
to, da produção e do consumo, a Re-
vista Vozes (primeiro número deste 
ano) traz uma mensagem de esperan-
ça na "felicidade mundial bruta". A 
utopia não morreu. Ao contrário, es-
tá bem viva. No editorial, Clarêncio 
Neotti situa didaticamente o tema: 

"Embora presentes ao longo de 
toda a História e emergentes em to-
das as culturas, é nos períodos movi-
mentados, quando, levadas por cir-
cunstâncias convergentes ou díspares, 
as massas populares se revolucionam 
para subir, que surgem os grandes 
movimentos utópicos. O nosso tempo 
é um deles. E falar em utopia ou so-
bre utopias é falar a linguagem de ho-
je e de amanhã de manhã. A palavra 
tem raiz grega mas só foi cunhada em 
1516, por Tomás Moras. Topos é lu-
gar, país, região. U (ou) é partícula 
negativa. U-topia literalmente signifi-
ca não-lugar, não-país, não-região. 
Mas, ainda assim, um lugar imaginá-
vel, um estado de ser, um modelo a 
conquistar. Enquanto uns lutam para 
se manter na liderança do mundo al-

nçado, vivendo e pregando ideolo 
outros, levados por sua capacida-

de criativa, refazem a imagem da per-

A a n ç 

feição social projetando utopias, que 
Mannheim vê como "um instrumento 
de descoberta da realidade concreta, 
e um motor que leva à ação no senti-
do de transformar o que existe." 

Na verdade, a utopia é algo bas-
tante realista. Tomás Münzer, um dos 
utopistas clássicos do Renascimento, 
contemporâneo de Lutero e de To-
más Moras, morreu de arma na mão 
lutando por suas idéias contra uma 
coligação dos príncipes alemães. O 
ideário de Münzer era muito simples: 
ele desejava uma sociedade em que 
não houvesse diferenças de classes, 
nem propriedade privada, nem um 
poder estatal alienado nas mãos de 
uma classe dominante, oposto e 
alheio ao povo. Na sua Cidade os tra-
balhos e os bens seriam comuns e ha-
veria a mais completa igualdade. 

O outro Tomás, o Moras, também 
foi um homem com a cabeça no lugar 
até ser decapitado por ordem de Hen-
rique VIII. Foi membro do Parlamen-
to da Inglaterra e presidente da Câ-
mara dos Comuns. No seu Livro de 
ouro, tão útil quanto festivo sobre a 
melhor organização do Estado e so-
bre a nova ilha Utopia, publicado em 
1516, também ele condena a proprie-
dade privada e a sociedade de classes, 
preconizando uma sociedade sem 
ricos nem pobres, onde todos traba-
lham. 

O terceiro Tomás da tríade utópi-
ca é o Campanella, frade dominicano 
calabrês que, em 1599^ chefiou uma 
revolta contra o domínio espanhol. 
Por conta disso passou 27 anos preso zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Só não seria utopista 
quem está satisfeito 
da vida e contente 
com a ordem ou a 

desordem estabelecida.  
Os que não questionam, 

não duvidam, não se 
angustiam.  

TEMPO E UTOPIA vários autores 
(Revista de Cultura da Editora Vozes, 
janeiro de 1973) 

e aproveitou o ócio forçado para es-
crever á sua Cidade do Sol, onde 
também contesta a propriedade priva-
da como fonte dos males da socieda-
de estabelecida. Os felizes habitantes 
da sua Cidade só trabalhariam quatro 
horas por dia, pois ele acreditava que 
o progresso da ciência e da técnica 
libertaria o homem da escravidão do 
trabalho. 

Dentro dessa tradição utopista do 
Renascimento, que e estudada por 
Maurício Tragtenbei^, podem ser in-
seridas as duas utopias brasileiras, da 
literatura de cordel do nordeste, que 
são descritas por Mário Pontes: O Ho-
mem Que Enganou a Morte no Reino 
da Mocidade, de Olegário Fernandes 
(São Caetano, Pernambuco) e Viagem 
a São Saruê, de Manuel Camüo dos 
Santos (Campina Grande, Paraíba). 

No meio de um povo dos mais insatis-
feitos com o seu presente (origem do 
fenômeno utopia para Jerzy Szachi) 
há uma infinidade de histórias desse 
tipo: viagens a reinos encantados, on-
de o trabalho e a sociedade estão or-
ganizados de maneira mais justa, on-
de ninguém é escravo de ninguém, 
onde todos são irmãos como se esti-
vessem num bumba-meu-boi, num 
coco, num pastoril, numa ciranda. 
Outro mito, estudado por Maria Isau-
ra de Queiroz, está mais dentro da 
mitologia dos povos primitivos. É o 
mito guarani da Terra sem Males: os 
índios da fronteira do Paraguai com o 
Brasil migram periodicamente nf d u 
reção do oceano, onde haveria, segun-
do sua tradição, uma terra sem sofri-
mento, sem doença, onde há perfei-
ção, harmonia e imortalidade. 

Nesse número de Vozes, Marçal 
Versiani considera a utopia, dentro 
da corrente de Ernst Bloch, como o 
"amadurecimento do homem na ca-
pacidade de instalar-se no provisó-
rio". Para ele, "construir uma utopia 
significa repensar o horizonte de vida 
em que se viveu até então, significa 
recusar a topia, isto é o quadro de 
referências recebido culturalmente, 
ou mesmo adotado livremente em um 
determinado momento da existên; 
cia". Só não seria utopista quem está 
satisfeito da vida e contente com a 
ordem ou a desordem estabelecida. 
Os que não questionam, não contes-
tam, não duvidam, não se angustiam. 
Utopistas certamente seriam, por 
exemplo, os cientistas do Massachu-

setts Institute of Technology que di-
vulgaram, em 1969, uma declaração 
em que dizem: "O mau uso do conhe-
cimento científico constitui uma 
ameaça de primeira grandeza a pesar 
sobre a existência da humanidade." 

Fausto Cunha, falando das uto-
pias do século passado, levanta a 
questão dtf oposição entre socialismo 
utópico e socialismo científico. _ { 
Aquele visaria resolver amanhã os 
problemas de hoje, ao passo que este 
estaria armado teórica e praticamente 
para resolver agora mesmo os proble-
mas de hoje. Mas a oposição entre os 
dois socialismos é mais aparente que 
real. O socialismo científico seria, pa-
ra usar uma expressão de frei Leonar-
do Boff (que escreve o artigo seguin-
te), uma utopia tópica, uma utopia 
que passou a ser realidade concreta 
em alguma parte do mundo e conse-
qüentemente deixou de ser utopia pa-
ra ser topia. 

Mas Leonardo Boff, que publicou, 
no ano passado, um livro que causou 
muita celeuma na Igreja, Jesus Cristo 
Libertador, aplica esse conceito de 
utopia-topia ao cristianismo, que se-
ria a religião na qual a utopia se tor-
nou topia: "Desde que Cristo ressus-
citou, a luz ilumina os recônditos 
mais obscuros da casa da vida huma-
na. A morte já não podia tragar tanta 
vida e tão grande amor. Sua ressurrei-
ção realizou a utopia". Libertar-se da 
(ei da morte: a utopia-mestra de toda 
a história humana. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Juracy Andrade 

A poesia das terras-do-sem-fim 

COBRA NORAT O E OUT ROS POE-
MAS,  Raul Bopp (Civilização Brasilei-
ra,  150 páginas,  Cr $ 18,00) 

Imaginemos, à maneira de Bor-
ges, que um grupo de nossos 

críticos e cronistas literários fizesse-
um pacto secreto para inventar um 
livro de poesia e seu correspondente 
autor. De início, sem maior estarda-
lhaço, seria publicada num jornal 
uma resenha sobre o imaginário livro, 
a que não faltaria o indefectível "a 
obra de Fulano de Tal já tem assegu-
rado um lugar à parte em nossa litera-

tura ." 
• Depois viriam os ensaios, artigos, 
entrevistas e uma possível monogra-
fia, onde seriam destacadas aquelas 
"características" de tal maneira vagas 
que servem para todos os escritores e 
não são verdadeiramente próprias a 
nenhum. 

Ao cabo de alguns anos, obra e 
autor estariam consagrados. Seriam 
estudados "em nossas faculdades de 
Letras - nas quais, fora o trabalho 
mais atualizado de alguns professores, 
predominam os ensaios e as teorias 
acima da pesquisa de texto - e os 
estudantes secundários saberiam na 
ponta da língua o nome da obra e a 
data de nascimento e morte do autor, 
bem como a "escola literária" a que 
pertencia. 

A fantasia ocorre a propósito do 
lançamento da nona edição de Cobra 
Norato, de Raul Bopp. Não a propó-
sito do texto, claro, ja suficientemen-
te estudado e valorizado, com toda a 
justiça, pela crítica, mas de uma "Re-
lação das Edições de Cobra Norato" 
que o livro traz. Nela constatamos 
que um poema consagrado da nossa 
literatura só conseguiu,Vo longo de 
42 anos, o total irrisório de 11 mil 
leitores, admitindo-se que todos os 
exemplares foram lidos, tf que não é 
nada provável. 

Se isso mostra que somos um po-
vo sem poesia, ou que talvez tenha-
mos encontrado outras formas de ma-
nifestação poética - quem sabe o li-
rismo de TV do gênero novelas, Flá-
vio e Só o Amor Constrói - fornece 
argumentos para mostrar também a 
falência (e falácia) do ensino de lite-
ratura no BrasU. Quantos milhares de 
professores formados em Letras an-
dam por aí? Quantos jovens são obri-
gados a cursar uma cadeira de litera-
tura no curso secundário? Prova isto 
e outras coisas mais, inclusive que a 

Raul Bopp 

fábula que fizemos não é tão absurda 
assim. 

Editado pela primeira vez em 
1931, Cobra Norato é considerado 
um dos poemas mais representativos 
do Modernismo em sua primeira fase. 
Baseia-se em elementos da mitologia 
amazônica, particularmente na tenda 
da "Cobra Norato" (Honorato), co-
bra-d'água que costuma transformar-
se à noite em rapaz para ir dançar nas 
festas da beira ao rio. Nestas ocasiões 
deixa seu couro na margem. 

Com estes elementos, um "eu" 
poético empreende uma fantástica 
viagem pelas "terras-do-sem-fim", va-
le dizer, a Amazônia: 

"Agora sim 
me enfio nessa pele de seda elásti-
ca 
e saio a correr mundo 
vou visitar a Rainha Luzia 
Quero me casar com sua filha." 
E se inicia a caminhada surrealista 

através da "floresta cifrada", onde va-
mos encontrando "rios afogados/be-
bendo o caminho" e "árvores prenhas 
sentadas no escuro", numa crescente 
sexualização da natureza: 

"Ai, eu era um rio solteiro 
Vinha bebendo o meu caminho 
mas o mato me entupiu 
agora estou com o útero doendo 
ai ai" 

Do que resulta uma apreensão te-
lúrica da paisagem e da fecundidade 
amazônica. O crítico Othon Moacyr 
Garcia vê nele "o único e verdadeiro 
poema épico da literatura brasileira 
(porque popular pela essência do te-
ma e pela feição da forma ver-
bal) . . 

Raul Bopp, como se sabe, esteve 
ligado tanto à corrente nacionalista 
quanto à corrente antropofágica de 
Oswald de Andrad, não tendo, no en-
tanto, assumido integralmente os pos-
tulados de nenhuma. Em conseqüên-
cia, sua obra poética é, se assim se 
pode dizer, um ponto neutro entre as 
duas correntes, pois, se está isenta do 
ufanismo vazio de uma, falta-lhe a 
destratividade iconoclasta da outra. É 
provável que muitos vejam nisso um 
defeito. 

Seja como for, o lançamento de 
um livro de poesia no Brasil é, em 
princípio, um fato, positivo. E este, 
porque, além de suas qualidades lite-
rárias, incorporou ao universo poé-
tico-ficcional um tema raro e atual: a 
Amazônia, sua fertilidade, suas len-
das, seus mistérios, elementos, enfim, 
que uma colonização a machado e fo-
go começa a destruir. 

Marci l io Ei ras Moraes 

Hitler : a Psicanálise 
contra a História 

Em 1938 a Alemanha estava lou-
ca. Os jovens cantavam na rua 

canções ufanistas, os governantes pro-
clamavam as "provas" da superiorida-
de racial e do avanço econômico, e as 
ruas estavam cheias de cartazes com 
frases do tipo "ame-a ou vá para o 
campo de concentração". O resultado 
de toda essa loucura é amplamente 
conhecido e até a História oficial dá, 
sobre ele, uma visão não de todo va-
ga. Mas o que conduziu a Alemanha à 
loucura? Eis uma pergunta que ci-
neastas e a maioria.dos escritores aue 
se dedicaram ao assunto não soube-
ram ou não quiseram responder. 

Para aquele tipo de historiador 
preferido por nossas escolas, a Histó-
ria é feita apenas pelos personagens 
que a povoam. Exemplos: a Indepen-
dência do Brasil foi um ato individual 
de D. Pedro I. Ou, então, o que levou 
a Alemanha à loucura foi um louco, 
Adolf Hitler. Desde o fim da guerra, 
uma caudalosa corrente de pensado-
res está empenhada em provar esta úl-
tima tese. Na vanguarda dessa corren-
te aparecem alguns seguidores de um 
homem que, nos anos'30, teve que 
juntar seus trapinhos em Viena para 
fugir do nazismo: Sigmund Freud. 

De acordo com algumas interpre-
tações da teoria psicanalítica, o ho-
mem viveria no melhor dos mundos 
não fosse ele um monstro que só pen-
sa em safadeza. Se algo está errado é 
dentro dele, e não ao seu redor. To-
dos os atos de qualquer homem estão 
explicados "nas sombras de suas ori-
gens". E como Hitler praticou atos 
terríveis, os adeptos deste gênero de 
Psicanálise passaram a procurar as 
mais terríveis "sombras" nas suas ori-
gens. 

Provavelmente, dos que se empe-
nharam nesse trabalho nenhum foi 
tão longe quanto Jacques Brosse em 
Hitler Antes de Hitler. Neste livro, o 
ditador nazista se transforma numa 
autêntica ilustração das teorias freu-
dianas. Nenhuma delas foi esquecida: 
o ego, a mãe, a fase pré-edipiana, o 
pai dominador. Falos enormes pare-
cem brotar de cada página: Hitler 
odiava o pai e amava a mãe, mas so 
nhava ser possuído por ela - queria 
também ser a própria — e acabou h o 
mossexual latente, misógino e impo-
tente. Sob o microscópio da Psicaná-
lise, Hitler cresce como "caso clí-
nico". Por exemplo: ele "perseguia 

HI T LER ANT ES DE HIT LER,  Jac-
ques Brosse.  (Artenova,  287 págipas,  
Cr $ 20,00) 

no judeu o próprio pai". Ao renun-
ciar ao álcool e ao ramo, "o jovem 
Hitler não se aceitava como adulto, 
como homem, de alguma maneira se 
castrava". Na infancia, ele gostava de 
Geografia e História, mas isso "tam-
bém traía as implicações inconscien-
tes: a História, para a criança, é a his-
tória de suas relações originais com a 
mãe, e a Geografia, sendo a ciência da 
terra, é a anatomia da mãe." 

Empenhado em provar que Hitler 
era um monstro, Brosse trata como 
uma verdadeira comadre de esquina 
assuntos como adultério, incesto, etc. 
e assume um tom moralista que deixa 
evidente o caráter não científico de 
suas teses. Para compensar, capricha 
nos detalhes que bem poderiam ser 
utilizados no próximo romance de 
Cassandra Rios: desde a avó de Hitler, 
que trabalhou como doméstica na ca-
sa de um judeu e "evidentemente 
manteve relações sexuais com o filho 
deste", até a melíflua ternura que 
Adolf sentia pelos garbosos rapazes 
da juventude hitlerista. 

A julgar pelo que diz Jacques 
Brosse, a Alemanha em 1938 era o 
melhor dos mundos. O único proble-
ma é que havia um louco no poder. 
Em seu livro, não há a menor indica-
ção sobre o que acontecia no país, e 
o que levou Hitler^ao poder. Tudo 
ocorre nos subterrâneos da mente do 
ditador e nas suas relações com a fa-
mília. Hitler Antes de. Hitler é, por-
tanto, um livro perigoso, pois esca-
moteia uma grande (e óbvia) verdade: 
Adolf Hitler foi apenas um dado na 
loucura nazista. Um dado catalisador, 
é verdade; mas, mesmo sem Hitler, a 
Alemanha teria ido igualmente longe, 
pois os sistemas totalitários sempre 
sabem encontrar o dado catalisador 
certo na hora exata. E o pobre Adolf, 
tão cheio de si, foi, na verdade, ape-
nas um instrumento das chamadas 
forças ocultas. Coitada da "senhora 
sua mãe." 

Aguinal do Si l va 
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As bolinhas legais GUIA DE 
SÃO PAULO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CINEMA 

Jean Cocteau - Pressegue a retros-
pectiva de Jean Cocteau, promovida 
pelo Museu de Arte Contemporânea 
— MAC — em colaboração com a em-
baixada da França, por ocasião do 
10.° aniversário da morte do cineasta 
francês. Nesta 5.a-feira, dia 15, às 
20h,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Les Parents Terribles (Pecado 
Original), de 1948, com Jean Marais, 
Josette Dav e Yvonne de Bray. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Festival do Cinema Francês — Tam-
bém em colaboração com a embaixa-
da da França, a Sociedade Amigos da 
Cinemateca — SAC — está apresen-
tando este mês uma seleção de impor-
tantes realizações francesas, inéditas 
no Brasil. Dia 13, 3.a-feira, Gôto, l'Ile 
d'Amour, de Walerian Borowszyk, 
com Pierre Brasseur; dia 15, 5.a-feira, 
L'Invitée, de Vittorio de Seta; dia 16, 
6.^feira, Benito Cereno, de Serge 
Roullet, baseado em Herman Melvil-
le, com Ruy Guerra (1969); os filmes 
serão exibidos na versão original. Para 
os sócios da SAC, na Sala Mario de 
Andrade do Cine Belas Artes, às 
20h30m. 

Esta Pequena é uma Parada — (What's 
up, Doe? ) — Na nova fita de Peter 
Bogdanovich, uma homenagem às co-
médias dos anos 30. Mais especial-
mente ao Levada da Breca, de Ho-
ward Hawks, de 1938, com Katherine 
Hepburn e Cary Grant. Continuando 
a linha de pesquisa dos antigos filmes 
americanos, que fizeram dele o dire-
tor mais badalado dos Estados Uni-
dos atualmente, com Última Sessão 
de Cinema, Peter Bogdanovich revisi-
ta, com êxito, os ingredientes da co-
média sofisticada norte-americana, 
que com Howard Hawks teve os seus 
melhores momentos. Com Barbra 
Streisand e Ryan O'Neal. Nos Cines 
Ipiranga, Astor e Vila Rica. 

T EAT RO 

Alpha-Beta — O notável desempenho 
de Nathalia Timberg talvez seja a úni-
ca desculpa razoável para que se pos-
sa assistir a esta montagem de Alpha-
Beta, do inglês E. A. Whitehead. No 
mais, a arrastada e melancólica dispu-
ta de um casal em crise, argumento 
que não chega nem a valer a inevitá-
vel comparação com Virgínia Woolf, 
a irmã mais velha, mais bonita e, co-
mo se não bastasse, mais inteligente. 
No Teatro de Arena. 

T V 

Band XIII — Sem patrocinador e sem 
IBOPE, colocando-se no que se pode 
chamar de linha desprotegida da tele-
visão, ainda assim vai ao ar todos os 
sábados, o Band XIII, programa onde 
os alunos da Faculdade de Comunica-
ções da USP estão tendo a oportuni-
dade de fazer o que manda sua imagi-
nação, dizer o que pensam, sem es-
quecer os recursos do meio de comu-
nicação que estão usando. Uma espé-
cie de contracultura a favor da cultu-
ra, o programa tem de tudo, desde 
filmes experimentais até entrevistas 
com astrólogos. Sem nada de definiti-
vo fica a proposta para um caminho. 
Aos sábados, 17h30m, canal 13. 

SHOW 

Novos Baianos — Parece que chegou 
mesmo a hora desta gente bronzeada 
mostrar seu valor. Confirmando seu 
próprio prognóstico, feito em Brasil 
Pandeiro (música do long-play Aca-
bou Chorare), os Novos Baianos estãc 
apresentando seu show no TUCA, o 
Festival Club. Dia 12,  último espetá-
culo, no Teatro da Universidade Ca-
tólica, R. Monte Alegre, 1024,  às 
21 h. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ana Mar ia 

Sérgio Machado xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

Afadiga e a fossa são duas cons-
tantes que rondam permanente-

mente os últimos meses de batalha 
dos estudantes contra o vestibular. 
"No meu tempo ainda tinha a boli-
nha" - lembra um estudante que 
prestou vestibular há mais de 10 
anos, época em que era relativamente 
fácil obter em qualquer farmácia um 
tubo de Pervitin. Naquela época, a 
maconha ainda não havia chegado até 
os filhos da classe média, nem os tó-
xicos atingiam a categoria de "alar-
mante problema". Tudo bem: Pervi-
tin era apenas um estimulante, que 
qualquer pessoa tomava sem receio, 
quando tinha de 4tvirar a noite". Por 
isso, era compreensível que um estu-
dante às vésperas de um exame tam-
bém se servisse de alguns daqueles mi-
núsculos comprimidos. Ninguém iria 
classificá-lo como um "dependente 
de anfetaminas" e, muito menos, en-
quadrá-lo na lei antitóxicos. 

Também chamadas de "drogas de 
super-homens", as anfetaminas foram 
descobertas em 1887 e empregadas 
clinicamente pela primeira vez em 
1935, para o tratamento de narcolep-
sia (estado constante de sonolência). 
Na Segunda Guerra Mundial, foram 
fartamente usadas por ambos os la-
dos. Só as tropas britânicas consumi-
ram 72 milhões de comprimidos des-
sa droga que, segundo as instruções 
superiores da época, deveria ser reser-
vada para quando "os homens estives-
sem notavelmente fatigados, física ou 
mentalmente, em circunstâncias que 
exigiam um esforço especial"(l). Ho-
je sabe-se que na guerra do Vietnã 
tem sido comum o uso de heroína -
muito mais barata e mais pura no Su-
deste Asiático do que noŝ  Estados 
Unidos — e a anfetamina clássica pa-
rece ficar restrita à clínica psiquiátri-
ca. 

"Anfetaminas legais" 

No .fim da década de 50, as "boli-
nhas" começaram a sofrer controle 
mais rígido, até desaparecerem das 
farmácias brasileiras. E milhares de 
consumidores de Pervitin, Dexamil e 
outras anfetaminas viram-se subita-
mente privados da bolinha de cada 
dia. A par do mercado clandestino 
(onde o preço da droga é muito 
maior), era preciso abastecer a faixa 
de consumidores que prefere não se 
arriscar, ou que "querem saber o que 
tomam". Por outro lado - e esse e o 
principal - a brusca queda dos lucros 
dos laboratórios precisava ser com-
pensada imediatamente. Em ordem 
sucessiva, apareceram Rinosteg, Insti-
lasa e Corisan, inocentes remédios-
de-pingar no nariz (vasoconstritores). 

Acontece que por trás dessa ino-
cência havia, isso sim, outro tipo de 
anfetamina, muito mais perigosa devi-
do à rápida tolerância organica que 
desenvolve: a metedrina. Lo^o al-
guém "descobriu" que o conteúdo de 
um vidro de Rinosteg ou Instilasa (10 

cc), adicionado a um copo de cerveja 
ou uísque, proporcionava energia su-
ficiente para pular os três dias de car-
naval: reinstaurava-se o barato, reins-
tauravam-se os hieros dos laborató-
rios. O mais popular desses medica-
mentos, o Instilasa, era vendido pela 
bagatela de 900 cruzeiros antigos, e 
as farmácias quase não davam conta 
da demanda. Dada a apresentação em 
forma líquida, o remédio começou a 
ser consumido também em injeções. 
Quando a questão começou a ser dis-
cutida pela imprensa policial, certa-
mente o laboratório já havia auferido 
fortunas. E antes que o caso chamas-
se muito a atenção das autoridades, a 
fórmula de Instilasa sofreu pequena 
alteração - suficiente, porem, para 
matar, paralisar ou enlouquecer gran-
de número de consumidores. (O que 
não provocou qualquer repercussão, 
uma vez que esse é o consumidor que 
jamais poderá fazer qualquer reclama-
ção legal). 

Talvez mais por prudência do que 
por má consciência, os laboratórios 
acabaram por retirar do mercado 
aquelas drogas à base de metedrina. 
Mais uma vez ficava o mercado legal 
desabastecido. Mas por pouco tempo. 
Quase em seguida, começam a entrar 
em cena- outras variações das anfeta-

minas: os comprimidos para emagre-
cer (anorexígenos), hoje conhecidos 
nos meios da droga como "bola de 
farmácia" ou "bola de gordinho" ou 
ainda "bola que dá dor de barriga." 

Atualmente, qualquer pessoa po-
de chegar numa farmacia e pedir, sem 
receita médica, um destes "modera-
dores do apetite": Abulemin, Abule-
min a.p. (Usafarma), Fatinil a.p. (No-
vaquímica), Desobesi (Luer), Lipenan 
(Sarsa-Silva Araújo Roussel), Temi-
ran (Merrell-Moura Brasil) e Inobe-
sin (Windson) - o mais recente de 
todos eles. 

É curioso observar que a bula da 
maioria desses remédios contém alu-
sões veladas à sua capacidade estimu-
lante, sempre na inocente e legal téc-
nica subliminar da negativa. Abule-
min a.p. (ação prolongada): " . . . pe-
la sua farmacologia e pela sua atoxi-
dade, representa um grande progresso 
nesse terreno, suplantando todos os 
compostos similares ( . . . ) podendo 
ser usado por muito tempo sem in-
convenientes, por'não determinar rea-
ções colaterais como insónia, nervo-
sismo, irritabilidade, estados depressi-
vos e sensação de euforia". Pois é jus-
tamente isso que a droga causa, só 
que em outra ordem: sensação de eu-
foria, insónia, nervosismo, irritabili-
dade e, finalmente, profundo estado 
depressivb. 

Descartando os consumidores 
"conscientes" - isto é, os que usam a 
droga em dosagens altas para obter 
efeitos estimulantes — restam os ingê-
nuos, que na esperança de emagrecer 
mais depressa, ou achando que a pres-
crição da bula (um comprimido diá-
rio) não basta para conter sua voraci-
dade, vão aumentando a dose pro-
gressivamente, até se darem conta 
que, quando sob efeito da droga, se 
sentem mais bem dispostos, bem fa-
lantes e com o raciocínio mais ágil E 
ignoram tranqüilamente que cada 
comprimido de Abulemin a.p., Fati-
nil a.p. ou Temiran contém /5mg de 
dietilpropiona, uma amina terciária "ta 
anfetamina é uma amina primária) 
sintetizada em 1957 e capaz de pro-
vocar perigosos efeitos colaterais que 
só uma dessas drogas, o Temiran, tem 
a honestidade de admitir em sua bula: 
'Tem sido relatada a ocorrência de 
sintomas desagradáveis associados ao 
cloridrato de dietilpropiona, em inci-
dência relativamente baixa e raramen-
te graves a ponto de exigir a suspen-
são do tratamento. Ocasionalmente, 
foram observados insónia, agitação, 
secura da boca, desconforto abdomi-
nal, cefaléia e manifestações alérgicas 
(urticária e outras formas de derma-
tite)." 

De todos esses moderadores do 
apetite que disputam furiosamente o 
mercado (como veremos adiante), so-
mente o Fatinil simples já esta sob 
controle, fazendo parte do chamadcr 
Grupo II - isto é, para adquiri-lo é 
preciso uma receita médica, que fica 
retida na farmácia. Trata-se, na verda-
de, de uma espécie de Dexamil mais 
fraco (ou- disfarçado), já que é asso-
ciado a um barbitúrico. Embora essa 
associação reúna os inconvenientes 
das duas drogas, podendo provocar 
rápida dependência, o laboratório de-
clara que não há restrições quanto ao 
uso por parte de cardíacos, hiperten-
sos, diabéticos "ê  mesmo durante a 
gravidez." 

Embora se trate de um mercado 
amplo e em franca expansão, é preci-
so disputar a preferência dos consu-
midores, não só variando o sal da fa-
mília das anfetaminas (há agora, além 
da dietilpropiona, o fenproporex, 
presente no Lipenan, Desobesi e Ino-
besin), mas recorrendo também a bu-
las mais longas e sofisticadas. Em al-
guns casos, esse esforço é mais evi-
dente. O Desobesi, por exemplo, so-
freu uma mudança de embalagem, em 
seus aproximados quatro anos de vi-
da: é agora uma carteirinha portátil, 
com um vistoso logotipo pretensa-
mente psicodélico. Inobesin apresen-
ta embalagem quase idêntica (além de 

ter o nome muito parecido ao do 
concorrente), com um truque na do-
sagem da fórmula: 11,2 mg, contra os 
0,0112g do Desobesi. Na verdade, 
trata-se da mesma quantidade, o que 
nem sempre é .percebido pelo consu-
midor Aespféparado - que pensa 
existir ima "razão justa" para o enca-
recinierifo do produto. •  

Ainda assim, tendo em vista que 
cada um desses medicamentos é ven-
dido em embalagens com cerca de 24 
comprimidos, o preço não é alto, os-
cilando entre Cr$ 3,41 (Temiran) e 
Cr$ 7,00 flnobesin). Em todos eles, a 
dosagem recomendada na bub vai de 
dois a quatro comprimidos diários -
sem a necessária ressalva, porém, de 
que não devem de maneira alguma ser 
ingeridos de uma só vez. 

No Brasil, não só o dependente de 
drogas, mas também o consumidor 
em geral, não pode contar com qual-
quer defesa, o que não ocorre nos Es-
tados Unidos. Lá, além do espeta-
culoso livre-atirador Ralph Nader, há 
o Departamento de Alimentos e Re-
médios (Food and Drugs Administra-
tion - FDA), instituição oficial que 
fiscaliza até o teor de bactérias na 
água potável 

Pois bem: o FDA já está agindo 
no sentido de retirar do mercado nor-
te-americano todas as combinações 
de anfetaminas com outras drogas, 
empregadas nos regimes para emagre-
cimento. É que, além de haver chega-
do à conclusão de que tais mediar» ^ 
mentos acarretam mais efeitos negafe 
vos do que benéficos, os dietistas são 
quase unânimes sobre o problema da 
obesidade: a melhor solução, mais na-
tural e menos sujeita a riscos para o 
paciente ainda é uma dieta controla-
da. Além disso, argumenta ainda o 
FDA, essas combinações de anfetami-
nas não oferecem nenhuma vantagem 
sobre as anfetaminas puras — o que 
significa que estas não serão retiradas 
do mercado, embora continuem sob 
rigoroso controle médico-legal 

Supondo-se que ainda este ano os 
anorexígenos sejam retirados do mer-
cado norte-americano, e esperando-se 
que a influência da grande metrópole 
se faça sentir aqui rapidamente (ou 
seia, sem a costumeira defasagem de 
10 anos), mesmo assim os vestibulan-
dos do próximo ano certamente ain-
da contarão com a benevolência ofi-
cial para continuaremt tomando as 
"bolinhas permitidas", numa desespe-
rada batalha onde assume importân-
cia vital, ano a ano, o emprego de 
todos os tipos de armas que o sistema 
oferecer. 

No grande jogo de interesses, ont )v 
de o que menos conta é a saúde áò 
consumidor, é curioso observar que a 
maconha continua maldita, banida e 
forçosamente associada ao crime, a 
despeito de a maioria das autoridades 
médicas (até mesmo da Organização 
Mundial da Saúde) estar de acordo 
sobre sua quase inocuidade, se com-
parada ao tabaco, ao álcool e princi-
palmente aos famigerados moderado-
res do apetite. 

(1) Peter Laurie, Drugs: Medical, 
Psychological and Social Facts, Lon-
dres, 1969. 

Enquanto a fiscalização não vem 
Adiado por duas vezes consecuti-

vas, vence no dia 15 de fevereiro 
o último prazo de 90 dias dado pelo 
Serviço Nacional de Fiscalização da 
Medicina e Farmácia - SNFMF - pa-
ra que os laboratórios farmacêuticos 
retirem o hexaclorofeno de produtos 
como pós, pastas e líquidos de higie-
ne bucal e outras mucosas e que redu-
zam a dose da substância para menos 
de 0,75% em outros produtos cosmé-
ticos, de higiene e toucador. Análises 
feitas nos Estados Unidos e outros 
países comprovaram que as possíveis 
vantagens do uso do hexaclorofeno 
como bactericida não compensavam 
os riscos que ele acarreta, particular-
mente na higiene infantil. O hexaclo-
rofeno pode se infiltrar no sangue e 
causar aanos ao cérebro. 

Até hoje, no entanto, a poucos 
dias do esgotamento do prazo pelo 

Condenado nos Estados Unidos e outros 
países,  o Fisohex 

continua a fazer sucesso no Brasil.  

SNFMF, existe um produto livremen-
te vendido nas farmácias e muito uti-
lizado na hjgiene pessoal, inclusive de 
bebês: o Fisohex - um sabão sob for-
ma líquida, que possui uma concen-
tração de hexaclorofeno da ordem de 
3%, que é considerada perigosa. 

No Rio de Janeiro, de três farmá-
cias visitadas, a informação recebida 
foi de que o Fisohex tinha "muita 
saída 
rigo 

a" e que não oferecia nenhum pe-
. Em São Paulo, 10 farmácias visi-

tadas em bairros ricos ou de classe 
média informaram aue vendem uma 
média mensal de 100 unidades de Fi-
sohex. Outras três disseram que ven-
diam um pouco mais e que o labora-

torio responsável - Tne Sidney Ross 
Co. — fornecia o produto dentro do 
"mapa" mensal de abastecimento e 
que, se a fórmula não fora ajustada às 
exigências do SNFMF, o problema 
não era deles, nem do laboratório, 
mas da fiscalização. 

preço ui 
aproximadamente ór$ 10,00 em to-
do o Brasil, o Fisohex aparentemente 
obedece a algumas das exigências fei-
tas pelo SNFMF: contém, por exem-
plo, a exigência de "venda sob pres-
crição medica", que deve constar 
obrigatoriamente das bulas, rótulos e 
cartuchos de "especialidades farma-

cêuticas que contêm o hexaclorofeno 
em concentração igual ou superior a 
0,75%". Entretanto, todo mundo sa-
be que, no Brasil, isso não significa 
nenhum obstáculo para quem quiser 
comprar um remédio. Na bula expli-
cativa de seu uso, a palavra "enxa-
gue" aparece praticamente a cada 
cinco linhas, sem no entanto ficar cla-
ro para todos que o compram e usam 
diariamente que isso é uma precaução 
muito importante para diminuir seus 
possíveis riscos. O principal, no en-
tanto, é que se a fiscalização não to-
mar providências, o Fisohex conti-
nuara a ser vendido amplamente para 
um público que possivelmente desco-
nhece os perigos de um remédio que 
contém hexaclorofeno com uma do-
sagem de 3% e cuja venda, desde o 
ano passado, é rigorosamente contro-
lada nos Estados Unidos e em outros 
países. 

Remédios aparentemente inocentes,  
indicados para pingar no nariz ou 
moderar o apetite,  podem conter 

anfetaminas em suas fórmulas e provocar 
dependência naqueles que os utilizam.  
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Retratando a verdade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O segundo número deste jornal 
(semana de 13 a 20 4e novembro de 
1972) publicou artigo, com o título zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A Meada sem Fim do Caso da M4fia, 
assinado por Arlindo Mungioli e De-
mócrito Moura. 

Além de matéria diretamente rela-
cionada com o título, outros assuntos 
se mesclaram no artigo, ligados à Su-
perintendência do INPS em São 
Paulo e o titular de sua direção, Jorge 
Hajnal, e que ora merecem esclareci-
mentos, de vez que informações ali 
prestadas aos leitores não retrataram 
perfeitamente a verdade. 

Transcreveu-se, no artigo, uma 
carta que Orpheu dos Saintos Salles 
enviara a Presidente de Comissão de 
Inquérito,' contendo acusações ao Su-xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

fírintendente do INPS, Jorge Hsynal. 
ste, atingido em sua honra, já repre-

sentou ao Ministério Público, para 
instauração de procedimento criminal 
contra seu detrator, segundo cópia 
aue nos foi encaminhada e que, no 
dia 19 de dezembro de 1972, recebeu 
o número de protocolo 12.473, junto 
à Procuradoria-Geral de Justiça do 
Estado de São Paulo. 

Ainda com relação àquela carta, 
conforme documentos que também 
foram encaminhados, o inquérito po-
licial instaurado em São Paülo, para 
apuração das atividades de Orpheu e 
outros, não implicou, de maneira al-
guma, ao Superintendente da autar-
quia, Joige Hajnal. Este, conhecedor 
de fatos em função de seu cargo, ape-
nas foi ouvido como testemunha no 
^nquérito, onde nada consta quanto à 
sua responsabilidade. Quanto à acusa-
ção de Orpheu, de interesse de "ami-
zade e gratidão emproteger alguns 
funcionários do INPS envolvidos no 
caso**, além de nada constar a respei-
to em qualquer parte deste ou de 
qualquer outro inquérito, o fato é 
que as irregularidades que se apuram 
nos processos tiveram lugar ha anos, 
quando Jorge Hajnal não pertencia à 
administração da autarquia em São 
Paulo, a qual ascendeu em princípios 
de 1970. Bem ao contrário do afirma-
do por Santos Salles, foi Jorge Hajnal 
quem determinou abertura de sindi-
cância e inquérito administrativo e 
cuidou do procedimento penal com-
petente. 

Orpheu, ainda na carta que trans-
crevemos, acusou Hajnal de ter agido 
de forma irregular, assim como tendo 
praticado "atos que levaram o signa-
tário desta (Orpheu) a representar, 
perante a autoridade da Polícia Fede-
ral, por práticas de transgressões do 
Código P e n a l . . . " Segundo do-
cumento também a nós encaminha-
do, atesta a Polícia Federal que, con-
tra Jorge Hajnal, não consta 
4 4 . . . qualquer sindicância, processo 
ou inquérito policial**, com isto se de-
monstrando a improcedência das acu-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Superintendente 
do INPS 

em Sao Paulo 
nega a honestidade 

de informações 
dadas por 
OPI NI ÃO 

aos leitores.  

sações de Orpheu. 
A matéria publicada, em prosse-

guimento, afirmava que funcionários 
procuravam implicar o Superinten-
dente em irregularidades, recebendo 
o Presidente Luis Siqueira Seixas car-
tas e telegramas a respeito. Nenhum 
inquérito ou sindicância existe que 
envolva a direção atual do INPS em 
São Paulo, ou seu Superintendente, 
quer de ordem judicial, policial ou 
administrativa, tendo sido Hajnal 
mantido na chefia local da autarquia 
- que ocupa desde 1970 - pelo atual 
presidente Luis Siqueira Seixas. 

Assim, as imputações contra o Su-
perintendente paulista, constantes na-
quela matéria, também não têm pro-
cedência. Temos em mãos documen-
tos que comprovam nunca ter havido 
qualquer atraso, e nem tentativa, em 
pagamento de pensões e aposentado-
rias, que são mantidas rigorosamente 
em dia, através da rede bancária do 
Estado, oriundo o documento da As-
sociação dos Bancos no Estado de 
São Paulo. Aliás, só o pagamento do 
décimo terceiro salário a aposentados 
e pensionistas, feito com antecipação, 
atingiu a mais de duzentos milhões de 
cruzeiros (novos) no Estado, a de-
monstrar a solidez do sistema previ-
denciário e a lisura de sua administra-
ção. No entanto, se houve antecipa-
ção de pagamentos de benefícios, ja o 
mesmo não ocorreu quanto a contas 
hospitalares, conforme documenta-
ção que também nos foi encaminhada 
e subscrita pela Associação dos Hos-
pitais do Estado de São Paulo. Aliás 
as contas hospitalares vêm sendo pa-
gas com regularidade, sendo impossí-
vel, pela mecânica do serviço de revi-
são e pagamentos, a antecipação de 
qualquer delas. Nem mesmo pode um 
hospital ser preterido em benefício 
de outro, pela escala aprovada, de co-
mum acordo com entidades de classe, 
de entregas de contas. E, segundo car-
ta de 29 de novembro de 1972, "a 
Associação dos Hospitais, até^mesmo 
se queixa de um pequeno atraso nos 
pagamentos a seus filiados no Estado, 
ao mesmo tempo em que reputava 
" . . . absurda a afirmação de que es-
tariam sendo pagas contas ainda não 
apresentadas, conhecedores que so-
mos (a Associação dos Hospitais) da 
rigorosidade com que os documentos 

são exigidos e processados.** 
Quanto a alerta do Presidente do 

INPS, que teria ordenado suspensão 
de pagamentos de hospitais, nada efe-
tivamente existiu a respeito, sendo a 
informação fruto de evidente^ equí-
voco ou de informante de má fé. 

As outras alegações constantes da 
matéria, e que teriam sido feitas con-
tra Jorge Hajnal, inexistem, e, por is-
so, sequer são objeto de apuração. 
Não ocorreu qualquer alteração de 
pareceres em processos internos, nem 
o cancelamento de registros de entra-
da e saída de processos, por sua abso 
luta impossibilidade, em virtude do 
recebimento de numeração seguida 
por via mecânica. Face à documenta-
ção que nos foi encaminhada, devida-
mente autenticada, cumpre-nos o de-
ver de prestar os esclarecimentos 
constantes desta nota, a fim de que 
os fatos ali anunciados sejam devida-
mente esclarecidos, como o foram na 
presente, restabelecendo sua veracida-
de. 

Jorge Hajnal 
São Paulo, SP 

Diz o sr. Jorge Hajnal que, na ma-
téria publicada por OPINIÃO, as "in-
formações prestadas aos leitores não 
retrataram perfeitamente a verdade". 
Para contestar essas informações, en-
caminhou a nossa redação sete do-
cumentos, além do texto que acima 
publicamos. Mas temos motivos para 
repelir, com veemência, a acusação 
do sr. Jorge Hajnal contra a honesti-
dade das informações a nossos leito-
res. Alguns desses motivos: 

1. Ê autêntica a carta de Orpheu 
dos Santos Salles, da qual reproduzi-
mos os trechos mais importantes, que-
incluem sérias denúncias ao presiden-
te da Comissão de Inquérito Adminis-
trativo contra o sr. Jorge Hajnal Na 
carta, Orpheu afirma que, na Delega-
cia de Policia Federal, em São Paulo, 
houve um Inquérito Policial (Proc. 
DFP - 86/71), em que "consta a res-
ponsabilidade" de Jorge Hajnal. Isso, 
porém, é negado pelo sr. Hajnal 
Acreditamos que caberá à Justiça jul-
gar ou derimir a questão. 

2. Segundo o sr. Jorge Hajnal, 
"não têm procedência as imputa-
ções" publicadas por OPINIÃO con-
tra ele, que acrescenta possuir do-
cumentos contestatõrios. Acontece, 
porém, que também temos documen-
tos autênticos (alguns deles rubrica-
dos por Jorge Hajnal), que nos con-
venceram da procedência e do funda-
mento das denúncias. Além disso, 
nossos informantes estão dispostos a 
confirmá-las. Se essas denúncias não 
foram ainda encaminhadas ao presi-
dente nacional do INPS, a culpa não 
é de OPINIÃO. 

A vitória pela iniciativa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Leonard Barden 

Jogadores abaixo do nível de 
mestre freqüentemente subesti-

mam o valor da iniciativa em posições 
onde o adversário não dispõe de con-
trajogo efetivo. A teoria enxadrística 
e os autores de livros de xadrez tam-
bém se concentram em vantagens 
concretas - um ataque de mate con-
tra um rei mal defendido, um peão 
ou a qualidade a mais. A iniciativa é 
um fator mais nebuloso, difícil de de-
finir e por isso raramente é a meta 
principal do plano de um jogador mé-
dio. 

Não deveria sê-lo. O objetivo de 
alcançar uma posição em que o opo-
nente fique reduzido à defesa negati-
va e passiva é um tema que percorre 
os estilos de vários dos maiores joga-
dores de nossa geração. Diferem entre 
si, não no objetivo, mas nos métodos 
de alcançá-lo e explorá-lo. 

A partida desta semana, jogada 
num torneio em Parnu, Estônia, em 
1971, é um caso típico de vitória pela 
iniciativa. Os comentários baseiam-se 
nas anotações de Keres em Chess Life 
and Review. 

Paul Keres - Anatoly Lutikov 
Ruy,Lopez 

1 P4R P4R 2 C3BR C3BD 3 B5C 
P3TD 4 B4T P3D 5 0-0 C2R. Pouco 
usual, mas não é muito ruim; as ne-
gras pretendem trazer o cavalo a 
3CR, onde apoiará a forte casa 4R. 
No entanto, o sistema 5 . . . B2D 6 
P3B P3CR é mais flexível, mantendo 
a opção de desenvolver o CR em 
3BR. 

6 P4D C3C. As negras declinam o 
sacrifício de peão 6 . . . P4CD 7 B3C 
CxP 8 CxC PxC com boa razão. É 
claro que Keres não jogaria 9 DxP? 
P4BD 10 D5D B3R 11 D6B+ B2D 12 
D5D P5B, ganhando uma peça, mas 
jogaria 9 P4TD com forte iniciativa. 

7 P4B B2D 8 C3B B2R 9 PxP. 
Segundo Keres, a escolha entre este 
lance e 9 P5D é uma questão de gos-
to; mas na prática 9 P5D C1C 10 
P4CD seguido de B3R e P5B tem aju-
dado bastante as brancas em posições 
semelhantes. A partida, neste caso, 
assemelha-se a uma índia do Rei com 
os BR e o CR das negras não muito 
bem localizados. 

9 . . . CRxP 10 CxC PxC. Keres 
faz aqui um comentário interessante, 
que apóia o nosso tema: " . . . chega-
mos a uma posição relativamente cal-
ma, com apenas uma ou outra vanta-
gem posicionai para as brancas, e po-
de r-se-ia pensar que as negras não te-
riam muitas dificuldades para conse-
guir igualdade completa. Talvez, obje-
tivamente, seja verdade. Mas a minha 
experiência mostra que, para chegar a 
uma posição totalmente igual, as ne-
gras ainda terão de jogar com muito 
cuidado e precisão. A menor inexati-
dão levaria a conseqüências muito de-

sagradáveis para as negras. Na prática, 
portanto, posições como esta são per-
didas com maior freqüência do que se 
poderia pensar, principalmente por 
jogadores que tentam evitar posições 
puramente defensivas.** 

11 B3R 0-0 12 C5D T1B? Keres 
destaca isto como o erro decisivo, e 
recomenda 12 . . .C1C! para melho-
rar a posição das peças negras. Se de-
pois 13 B2B, as negras podem esco-
lher entre 1 3 . . . P4CD ae imediato e 
o plano mais sólido 13 . . . B3R 
e . . . C2D para preparar . . . P3BD. 

13 D5T P3CR 14 D3B. É mais 
preciso 14 D2R, já que as negras con-
seguem algum contrajogo com seu 
próximo lance. 

14 . . . P4CD 15 PxP PxP 16 BxP! 
C5D 17 BxC BxB 18 BxP BxT 19 
TxB. O sacrifício das brancas ren-
deu-lhes dois peões fortes em troca 
da qualidade, e a posição do rei negro 
é difícil de defender - difícil demais 
para Lutikov. 

19 . . . P3BR 20 B3B P3B 21 C4B 
T2BR 22 P4TR! B3D 23 P5T D2B. 
Se 23 . . . BxC 24 PxP PxP 25 DxB 
DIB aguentariam um pouco mais, po-
rém de qualquer modo 26 P5R ga-
nharia. 

24 C6R D2D 25 PxP PxP 26 D4C 
R2T 27 BxP! Decisivo; se 27 . . . TxB 
28 C5C+. 

27 . B 5 B 28 DxB Abandonam. 
Se 28 . . . DxC 29 D4T+ R1C 30 
D8T mate. 

Problema N.°  14 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* 
&&M 
wíS? S Ä xvxvx íS-ííA-

• ÃJvííí: 
1 -

M ü 

I l i i : # 

WM H VI 
As^Branças dão mate em dois lan-

ces, contra qualquer defesa (pelo có-
nego T.R. Milford). 

NOTA DA REDAÇÃO: Por enga-
no, no último número de OPINIÃO, 
saiu errada a solução do problema 12; 
publicamos abaixo a solução correta, 
e no próximo número daremos as so 
luções dos problemas 13 e 14. 

Solução do N.°  12 
1 P4B (ameaça 2 T(4R)4BD). Se 

1 . . . B5D + 2 T3R, ou se C5D 2 
T5R, ou se RxT 2 T4D, ou se C3D 2 
T5B. 

RECEBA EM CASA OS 

sr /  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 últ imas novidades editoriais 
pelo mesmo preço das livrarias.  

Por favor mandem-me 
o(s) livro(s) assinalados no anúncio 

Nome: 

Endereço: 

Cidade: 

ZC 

• cheque visado 
• vale postal* 

no valor de Cr$ 

Estado: 

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,  76.  Jardim Botânico - ZC 20 
— Rio de Janeiro — GB 

• HISTÓRIA DE CRONÓPIOS E 
FAMAS, Julio Cortázar, Civilização 
Brasileira, Cr$ 16,00 — caricatura de 
uma realidade irracional. 
• NIXON x MCGOVERN: AS 
DUAS AMÉRICAS, Paulo Francis, 
Livraria Francisco Alves Editçra, Cr$ 
25,00 — crítica ao establishment e às 
eleições americanas. 
• HISTÓRIA E DESENVOLVI-
MENTO, Caio Prado Junior, Brasi-
liense, Cr$ 12,00 — o Brasil, o merca-
do externo e as relações com o capi-
talismo monopolista. 
• DA SUBSTITUIÇÃO DE IMPOR-
TAÇÕES AO CAPITALISMO FI-
NANCEIRO, Maria da Conceição Ta-
vares, Zahar, Cr$ 20,00 — ensaios so-
bre a economia brasileira. 
• UM CÃO UIVANDO PARA A 
LUA, Antônio Torres, Gernasa, Cr$ 
12,00 — a vida de um intelectual bra-
sileiro e as pressões sociais. 
• OPÇÕES DE ESQUERDA, vários 
autores. Paz e Terra, Cr$ 20,00 -
conseqüência da revolta de maio de 
68 na França, a invasão da Tchecoslo-
váquia e o Vietnã na esquerda. 
• BOM DIA PARA OS DEFUN^ 
TOS, Manuel Scorza, Civilização Bra-
sileira, Cr$ 25,00 - a luta dos cam-
poneses peruanos contra os latifun-
diários e as empresas norte-america-
nas. 
•  1942: A GUERRA DO CONTI-
NENTE, Hélio Silva, Civilização Bra-
sileira, Cr$ 45,00. 

• INTRODUÇÃO À ANTROPLO 
GIA, Ashley Montagu, Cultrix, Cr$ 
15,00 — análise dos fenômenos cultu-
rais abrangendo linguagem, arte, ciên-
cia, mitologia, religião, lei, família e a 
estrutura social. 

• PATOLOGIA SOCIAL, Felipe A. 
de Miranda Rosa, Zahar, Cr$ 20,00 
— um estudo sobre a desorganização 
social brasileira. 
• ANÁLISE DO MODELO BRA-
SILEIRO, Celso Furtado, Civilização 
Brasileira, Cr$ 15,00. 
• FRENTES DE EXPANSÃO E 
ESTRUTURA AGRÁRIA, Otávio 
Guilherme Velho, Zahar, Cr$ 15,00 
— a penetração da Transamazônica. 
• O NEGRO NO MUNDO DOS 
BRANCOS, Florestan Fernandes, 
Difusão Européia do Livro, Cr$ 
22,00 — a democracia racial brasilei-
ra: um mito cômodo para os brancos 
e cruel para os negros. 
• TEORIA DO BRASIL, Darcy Ri-
beiro, Paz e Terra, Cr$ 15,00 — his-
tória, problemas e perspectivas do 
Brasil. 
• OS TRUSTES PETROLÍFEROS 
E OS PAÍSES SUBDESENVOLVI-
DOS, Michel Tanzer, Civilização Bra-
sileira, Cr$ 30,00. 
• O ESTRUTURALISMO E A 
MISÉRIA DA RAZÃO, Carlos Nel-
son Coutinho, Paz e Terra, Cr$ 20,00 
— crítica ao estruturalismo e és con-
cepções de Lévi-Strauss, Michel Fou-
cault, Roland Barthes e Althusser. 

• DIAS DE CLICHY, Henry Miller, 
Companhia Editora Americana, Cr$ 
15,00. 
• APENAS UMA MULHER, D.H. 
Lawrence, Record, Cr$ 13,00. 
• DEMÓNIOS DA LOUCURA, Al-
dous Huxley, Companhia Editora 
Americana, Cr$ 28,00. 
• OSWALD DE ANDRADE, POE-
SIAS REUNIDAS, volume 7 da cole 
ção Obras Completas, Civilização r 

siieira, Cr$ 11,00. 
• SARTRE, VIDA E OBRA. Luis 
Carlos Maciel, José Álvaro Editora, 
Cr$ 10,00. 
• OS DIREITOS DO SEXO E DO 
MATRIMÔNIO, vários autores. Vo-
zes, Cr$ 25,00 — mudança dos con-
ceitos de sexo e matrimônio no cato-
licismo, superando o amor-procria-
ção. 
• A IGREJA E O ABORTO, Vozes, 
Cr$ 4,00 — coletânea organizada pela 
CNBB de declarações das Conferên-
cias Episcopais de diversos países so-
bre o aborto. 
• A CONSCIÊNCIA CONSERVA-
DORA NO BRASIL. Paulo Merca-
dante, Civilização Brasileira, Cr$ 
25,00 — análise do comportamento 
político dos conservadores marcado 
historicamente pela conciliação. 
• ENTERREM MEU CORAÇÃO 
NA CURVA DO RIO, Dee Brown, 
Melhoramentos, Cr$ 26,00 - massa-
cre dos índios americanos durante a 
conquista do oeste. 



Stewart, 
Ickx,uma 

inimizade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Almir, seu ultimo tango 
OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s filhos mais jovens da Loteria 
Esportiva não o viram jogar, mas 

õ conheciam de nome. Muitas vezes, 
em meio a uma dias atuais partidas de 
futebol no Maracanã onde os 22 joga-
dores parecem lutar pelo zero a zero, 
um torcedor mais velho grita das ar-
quibancadas - "Está faltando um Al-
mir aí no campo" - e muita gente se 
lembra com saudades dos tempos em 
que ele decidia um jogo, se não no 
gol, pelo menos no tapa. Almir Mo-
rais Albuquerque nunca foi um joga-
dor genial - embora a certa altura de 
sua carreira tenha sido chamado ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pe-utponligdcaVUSC
lé Branco - mas, na história do fute-
bol brasileiro, ele será sempre lembra-
do por uma característica: foi o mais 
profissional dos atletas. E profissional 
aí é no sentido dado à palavra pela 
estrutura que sustenta o nosso fute-
bol: buscava a vitória a qualquer pre-
ço, sabia ser esta a sua única função 
no campo - vencer - e não pela vitó-
ria em si, mas pelo bicho e pela gló-
ria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Num futebol de sambistas,  do bom crioulo 
Pelé,  Almir seria também uma exceção: 

machão,  dist ribuindo tapas,  adotava,  ante 
a derrota,  uma dramaticidade que levaria 

às últimas conseqüências.  Por Aguinaldo Silva 

perto dele e perguntou: "V 
tomar uma bola ? A respoa 
mir só foi dada 10 anos depc 

- Por que eu não ia qi 
bicho pela conquista do bicí 
to mundial de clubes era c 
mil: dava para comprar ui 
wagen zerinho. Nós entráv 

perto dele e percuntou: "Você quer 
tomar uma bola ? A resposta de Al-
mir só foi dada 10 anos depois: 

- Por que eu não ia querer? O 
bicho pela conquista do bicampeona-
to mundial de clubes era de Cr $ 2 
mil: dava para comprar um Volks-
wagen zerinho. Nós entrávamos no 
campo vendo o automóvel ao alcance 
da mão. Do outro lado estavam os 
caras que podiam impedir isso. Era 
preciso então fazer tudo, a gente se 
matar dentro do campo, pra não dei-
xar que eles frustrassem o nosso bi-
cho. 

Pelé Branco 

Se o Bar Rio-Jerez tivesse uma da-
quelas eletrolas Wurlitzer, que despe-
jam música no ambiente em troca de 
uma ficha, certamente ela estaria to-
cando um tango na voz de Edmundo 
Rivero na hora em que o português 
Artur Garcia Soares, com certeira 
pontaria, rnatou o jogador Almir e 
seu amigo Alberto, e feriu um tercei-
ro, Elói. O Bar Rio-Jerez não é, como 
dizem os repórteres policiais, um "an-
tro de travestis", um tocai "barra pe-
sada". É, antes, o ponto onde a eüte 
homossexual - do costureiro ao ge-
rente de banco - se reúne todas as 
noites. É um lugar tranqüilo. 

Tanto o português Artur quanto o 
ex-jogador Almir, no Rio-Jerez, esta-
vam totalmente fora de seus ambien-
tes. Talvez, por isso, tenham sido eles 
as maiores vítimas na briga que o se-
gundo provocou — a fauna do Jerez 
sumiu no ar em meio aos tiros sem 
sofrer sequer um arranhão. 

"Eu fui um marginal do futebol. 
Joguei como profissional durante 11 
anos, no Brasil, na Argentina e na Itá-
lia. Aqui no Brasil e na Argentina, 
uma legenda me acompanhou: a de 
violento. Fiz muitos gois, construí jo-
gadas para muitos artilheiros, ajudei 
alguns clubes a conquistar títulos — o 
Vasco, o Santos, o Flamenco - che-
guei a ser chamado de Pelé Branco 
quando o Coríntians Paulista me con-
tratou cheio de esperanças, em 1960, 
mas só fui amado pela torcida dos 
clubes onde joguei. Tudo o que fiz, 
porém, aprendi no futebol. Outros jo-

f dores continuam fazendo o mesmo. 

assim será, sempre." 
Ê assim que Almir Morais Albu-

querque inicia o relato de sua vida 
aos jornalistas Fausto Neto e Maurí-
cio Azedo, e que vem sendo publica-
do na revista Placard. O que Almir 
aprendeu no futebol é dito em peque-
nas pílulas ao longo do relato: ele fala 
da corrupção dos cartolas, da deso-
nestidade dos juízes, do ambiente das 
concentrações. E da uma idéia incrí-
vel do que acontece realmente antes, 
durante e depois de uma partida de 
futebol. Para o torcedor, tudo se limi-
ta aos 90 minutos de jogo, mas, para 
os atletas e os dirigentes, e bem mais 
complexo. Ganhar há muito perdeu 
«u verdadeiro sentido. Ser campeão 

^gnifica apenas novos contratos, no-
vas excursões, o bicho. E isso está aci-
ma de tudo, inclusive do futebol. 

Essa estrutura em que acabou 
montado o nosso futebol não é inven-
ção nossa: existe no esporte america-
no e já foi denunciada várias vezes 
no cinema, na literatura, e mesmo no 
jornalismo dos EUA. No Brasil, po-
rem, o tanguismo de Almir, em algu-
mas ocasiões, foi visto como uma ver-
dadeira contestação. 

A socos e botinadas 

No começo, ele era o bom moço 
saído da Estrada dos Remédios, no 
Recife, e que, no Colégio Americano 
Batista, conseguira chegar até o ter-
ceiro ano ginasial antes de se decidir 
pela bola. Ainda era o bom moço 
quando chegou no Rio, em 1957: 
HTinha 19 anos, era um garoto forte, 
jogava com raça, não rejeitava para-
da . Um ano depois, convocado para 
a Seleção Brasileira - e depois des-
convocado — começava seu longo 

aprendizado. No um de carreira -
seu último time foi o América, no 
Rio - ele nada mais tinha a ver com 
o garoto de 1957. "Ninguém nunca 
se preocupou em saber porque o joga-
dor vai sofrendo uma transformaçao, 
como no meu caso". Almir se queixa 
de incompreensão, mas ele próprio 
não compreendeu o que o levou de 
roldão nesses 11 anos de carreira. As. 
glórias e os bichos lhe deram a ilusão 
de que, como atleta, estava realizado. 
Mas essa realização - e é com uma 
certa nostalgia que ele comenta isso 
- nada tinha a ver com os sonhos 
iniciais do bom moço da Estrada dos 
Remédios, para o qual o futebol esta-
va acima de tudo. 

Talvez Almir tenha sido, à revelia, 
um contestador. Ele foi o "anti-Pelé" 
numa época em que todos os jogado-
res tinham o chamado "rei* como 
modelo. Era o "mau caráter" que, 
numa decisão de campeonato entre 
Flamengo e Bangu, em 1966, era ca-
paz de repentinamente, a botinadas e 
socos, expor toda a fragilidade do sis-
tema em que fora montado o nosso 
futebol: Almir acabava com o jogo, 
desrespeitava meio mundo, deixava 
os torcedores completamente histé-
ricos, fazia os jornalistas reagirem 
com a mesma histeria, e repentina-
mente, através de sua mágica - ainda 
que inconsciente - toda a máquina 
aparecia virada pelo avesso: o futebol 
nada tinha a ver com os ideais espor-
tivos, e muito menos era - e não é -
\ima coisa sadia. Ele deixava durante 
alguns minutos o rei completamente 
nu, em pleno Maracanã, perante mi-
lhares de espectadores. 

O fato ae que Almir, com sua ca-
timbó, representava um perigo em po-
tencial para a harmonia da máquina a 
cujo serviço estavam os jornalistas, os 
cartolas, os juízes, os técnicos e - em 
último lugar - os atletas, é bem evi-
dente em atitudes tomadas contra 
ele, na época em que era mais famo-
so. Armando Nogueira, por exemplo, 
o mais estabelecido dos comentaristas 
esportivos, liderou contra Almir uma 
campanha cujo objetivo mais radical 
era impedi-lo de exercer sua profis-
são. Foi Nogueira quem primeiro o 

o 
o 

"O 
c 

chamou de "marginal, bandido, cele-
rado": Nogueira a quem nem sequer 
conheço e de quem nunca tive raiva, 
disse mais de uma vez, em sua coluna 
muito lida e respeitada do Jornal do 
Brasil, que eu não passava de um cri-
minoso." 

Ganhar,  ganhar sempre 

Mas a prova de que Almir nunca 
tomou tais atitudes com intenções 
contestatórias é a opinião que ele tem 
de Pelé, sem dúvida o mais fiel porta-
voz da deformação a que chegou o 
nosso esporte: 

- Eu nunca tive pretensões de ser 
igual a Pelé, mesmo porque isso é im-
possível para qualquer ser humano: 
como Pelé não existe, nem vai existir 
nunca; o Negão sempre foi e ainda é 
demais. Eu tenho o Pelé num altar, 
quero tanto bem a ele quanto à mi-
nha mãe, que adoro. O Pelé não exis-
te mesmo. 

Ou sobro Afonsinho, este sim, um 
contestador, de cuja importância Al-
mir tinha apenas uma vaga idéia: 

- São poucos os jogadores que sa-
bem das coisas. Hoje em dia tem aí 
um Afonsinho, que é estudante de 
medicina, e, como é inteligente e cul-
to, tornou-se dono de seu passe, le-
vou a melhor com os cartolas. 

Marginal era eu, um garoto educa-
do num colégio religioso, ou os caras 
que me davam bolinha, como deram 
a muitos outros jogadores e ainda 
continuam dando? Quando a gente 
chega no clube, no começo de carrei-
ra, vem com aquela vontade de ga-
nhar, ganhar sempre. O clube explora 
isso, faz tudo para ganhar. Alguém 
tem dúvida de que existe doping no 
futebol, que nos jogos mais importan-
tes há muitos jogadores drogados, uns 
porque o chibe lhes dá bolinha, ou-
tros porque tomam por conta pró-
pria? 

Essa declararão de Almir é a pro-
pósito do lendário jogo entre o San-
tos e o Milan, decisão do campeonato 
mundial de clubes no Maracanã, a 14 
de novembro de 1963. Minutos antes 
de começar o jogo, Alfredinho, então 
assistente do técnico Lula, chegou 

Mais de 130 mil espectadores, ten-
sos e nervosos naquela noite, juraram, 
depois, ter assistido a uma das maio-
res glórias do nosso futebol - a vitó-
ria sobre a máquina do Milan. Os tor-
cedores, guiados pelos cronistas e as 
páginas desportivas dos grandes jor-
nais, vêem apenas o que querem ver. 
Naquela noite, o que aconteceu no 
Maracanã nada tinha a ver com a cha-
mada "nobreza" do esporte, nem 
mesmo com nacionalismo. Não era o 
nome do Brasil que estava em jogo, 
mas, sim, o Volks zerinho. Assim, o 
que aconteceu realmente foi isso: 11 
homens drogados - provavelmente 
22 - praticaram toda espécie de vio-
lência uns contra os outros e contra o 
futebol em busca da parte menor que 
a eles caberia na vitória - o bicho. 
Nicolau Moran, diretor do Santos, no 
intervalo do jogo aproximou-se de Al-
mir — já então famoso pela violência 
que sabia usar como ninguém em tais 
ocasiões — e lhe disse: 

- Você pode fazer o que quiser 
dentro do campo, Almir. Você é rei 
lá dentro, faz o que achar melhor. O 
juiz não vai fazer nada. 

E Almir fez o que achou melhor. 
"No segundo tempo, nós entramos 
como uns loucos no campo. Um 
Volks à nossa espera e aqueles italia-
nos atrapalhando nossa vida. ( . . . ) 
Nós acabamos ganhando na raça, na 
catimbó. Se houvesse mais tempo de 
jogo, uma prorrogação ou até mesmo 
um terceiro tempo de 45 minutos, 
nós ganharíamos do Milan. Alfredi-
nho sabia disso: com a bolinha que 
ele nos tinha dado, o Santos tinha 
energia para continuar jogando até 
agora." 

Um herói sem caráter? 

O jogo entre Santos e Milan é ape-
nas um dado na vida atribulada de 
Almir, o jogador. Como foi um dado 
o fato de ele ter quebrado a perna de 
Hélio, um atleta do América. Isso é 
que contribuiu para que o chamassem 
de "criminoso, celerado". Mas Ger-
son - este sim, um rapaz muito bem 
comportado - quebrou as pernas de 
Mauro, do Flamengo, de La Torre, da 
seleção peruana, e de Vaguinho, do 
Cor intians, sem que ninguém o con-
denasse. E Pelé quebrou as pernas do 
alemão Giezzman, e de Procópio, do 
Cruzeiro. 

Almir foi morto exatamente em 
meio à publicação de suas memórias 
em Placard. O português Artur Garcia 
- apresentado como turista pelos jor-
nais, na verdade vendedor de falsas 
toalh^da Ilha da Madeira nos subúr-
bios cariocas - foi o imponderável 
agente do destino, elemento essencial 
a qualquer último tango. O nosso fu-
tebol, inatingido pelos sensacionais 
momentos em que ele, magicamente, 
o pôs em questão, mudou ainda mais, 
depois que o Pernambwfuinho descal-
çou as chuteiras. Os torcedores, 
amontoados no Maracanã, xontinuam 
vendo apenas o que os jornais noti-
ciam no dia seguinte. Eles, como os 
atletas, não sabem que estão torcen-
do ou jogando pelo Banco Português, 
pelo Ponto Fno, e não pelas cores 
que ainda ostentam. Transformado 
em poderoso negócio, o futebol já 
não comporta homens como ele, do-
no de uma personalidade perigosa-
mente original. Basta dar uma olhada, 
no mesmo Placard que publica a his-
tória de Ahnir (um herói sem ne-
nhum caráter?), nos 11 jogadores 
que receberam o troféu Bola de Pra-
ta. Deles, apenas dois - Ademir e 
Paulo César - são grandes jogadores. 
Os nove restantes foram escolhidos 
pelo bom comportamento e por acre-
ditar que, ao se entregar de corpo e 
alma as ambições dos-clubes, estão 
contribuindo para uma coisa chama-
da "o engrandecimento do nosso es-
porte." 

Durante os treinos 
do Grande Prêmio 

do Brasil,  
por questões 
de segurança,  
Ickx acusou 

Stewart .  
Por Reginaldo Leme 

Ptepois de dar as primeiras voltas 

Ppelo circuito, Jacky Ickx desceu 
carro, chamou Piero Gancia, o 

administrador de Interlagos e come-
çou a elogiar as condições de seguran-
ça da pista: "o traçado é um dos mais 
perfeitos que já vi, a colocação dos 
guard-rails é muito boa, e o circuito 
está entre os três mais seguros do 
mundo. Nem o Stewart pode colocar 
defeito nessa pista." 

Mas Jacky Ickx não sabia que 
Stewart já tinha feito algumas exigên-
cias togo que chegou a São Paulo e 
fez alguns testes em Interlagos. E 
quando ficou sabendo disso, Ickx riu 
ironicamente, sentindo ainda mais 
forte a sua inimizade com o piloto escocês. MkétxFi' 

Essa inimizade começou em 1970f> / / 
quando Stewart, como presidente da 
Associação dos Pilotos de Grande 
Prêmio, vetou o circuito de Spa-Fran-
corchamps para a corrida de Fórmu-
la-1 do campeonato, alegando "falta 
de condições de segurança". Desde 
então, Jacky Ickx se sentiu prejudica-
do porque seu país - a Bélgica - fi-
cou sem a corrida e retirou-se da asso-
ciação. 

Papel de vilão 

As condições de segurança da pis-
ta de Interlagos, e posteriormente, as 
declarações de Ickx contra Stewart e 
a Associação dos Pilotos de Grande 
Prêmio (GPDA), foram os assuntos 
principais da fase de treinos do Gran-
de » remio do Brasil Isso foi muito 
comentado pelos próprios pilotos, 
embora^ a maioria nao tomasse parti-
do na briga. Os que dão sua opinião 
estão a favor de Stewart, e Emerson 
está entre esses: 

- Eu sou. amigo também do Ickx, 
mas acho que o Jackie está muito cer-
to nessa história de exirir maior segu-
rança para os pilotos. No fundo, to-
dos são muito agradecidos a ele. 

Na opinião de Ickx, Stewart usa o 
cargo de presidente da GPDA para 
sua prqmocão pessoal, e aceita apenas 
que ele já tez algumas coisas boas pe-
lo automobilismo, mas o considera 
um bom ator, antes de tudo: "al-
gumas vezes, ele é malicioso nas pis-
tas, impedindo a ultrapassagem dos 
outros e ganhando corridas pela expe-
riência. Ele sabe representar muito 
bem o papel de vilão, quando precisa 
disso". A sua explicação para estar 
fora da GPDA: 

- Eu acho que a associação nâb 
cumpre o seu principal objetivo e é 
movida por 'interesses políticos na 
maioria das vezes. Na njorte de Jo 
Siffert, por exemplo, ficou claro que 
os extintores falharam por falta de 
um pó químico essencial, mas a asso-
ciação não fez nada porque o aciden-
te aconteceu em Brands Hatch, a 
principal pista inglesa. 

Sem segurança 

Poucos pilotos apóiam Ickx na 
sua briga contra a associação, embora 
muitos concordem com essa influên-
cia política que prejudica os seus ver-
dadeiros objetivos. Henri Pescarolo, 
um piloto franeês que corre há muito 
tempo em canos de Fórmulas 1 e 2, 
sempre defende a mesma idéia nas 
reuniões da GPDA: 

- Não adianta ficar exigindo mui-
ta segurança nas pistas. Em Hoc-
kenheim, há alguns absurdos como 
colocação de guard-rails na areia (não 
há firmeza no solo para segurar as es-
tacas dos guard-rails), mas se não 
aceitarmos correr em lugares assim, as 
corridas têm que acabar e nós fica-
mos parados, sem ganhar dinheiro. 



Entrevista com D. Helder Câmara 
A subida do cruzeiro e (ou?) a queda do dólar 

A morte do menino no Dops gaúcho zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O SATELITE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

(Um documento para entender o grande -esi g i lo so -debat e ) 

BRASILEIRO 



OPINIÃO DOS LEITORES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Uma casa que é por 
fora muito vistosa 

Jovens egoístas 
ou participantes? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gordos PNBs e altas 
cifras de exportação 
sao apenas fachada? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Estou indignado, como brasileiro, 
com a política econômico-financeira-
social adotada pelo governo. ( ) 
De tudo, o que me deixa mais revol-
tado é o Decreto 1236, o famoso 
transplante de fábricas ( . . . ) . 

O Decreto 1236 permite a implan-
tação, no^Brasil, de fábricas já em uso 
no exterior e que, vindo para cá, com 
isenção de impostos, destinar-se-ão à 
exportação de seus produtos. Em tro-
ca das vantagens recebidas utilizarão 
mão-de-obra e matéria-prima nativas 
e o grande e primordial favor que 
prestarão ao Brasil será o de engordar 
o nosso PNB e as cifras de exporta-
ções, e, engordando a estatística das 
exportações, tentarão tapar o buraco 
que vem causando o aumento das im-
portações, que há vários anos é supe-
rior ao de exportações; o Decreto 
tende também a criar uma rápida in-
dustrialização que dará ao Brasil a fa-
chada de país industrializado e, con-
sequentemente, desenvolvido. É co-
mo uma casa que externamente é 
muito vistosa» muito bonita e parece 
ser de uma família muito rica, porém, 
é só fachada, porque por dentro . . . 

E o empresário nacional aonde vai 
parar? Já vimos que este ainda não 
ganhou sua fatia do bolo, apesar de 
ter cooperado ativamente em sua 
confecção, e na hora da "festa" os 
"penetras" levaram muito mais que 
os oiganizadores ( . . . ) Então, o em-
presário nacional tem três caminhos 

para percorrer: 1) não aguentar a con-
corrência alienígena e falir; 2) tentar 
fazer frente à concorrência, atualizan-
do-se; 3) associar-se ao estrangeiro. 

Para a pequena empresa, infeliz-
mente, só e viável a alternativa 1); a 
média empresa talvez consiga sobrevi-
ver optando pela 2) e a grande empre-
sa sem dúvida optará pela solução 3). 
Seria mais fácil que a empresa nacio-
nal obtivesse todas as facilidades da-
das à empresa alienígena, pois, explo-
rando ou não a mão-de-obra barata, 
pelo menos o dinheiro não sairia do 
país e com isso não haveria o proble-
ma' do envio de lucros ao exterior 

O povo mais uma vez saíra per-
dendo, pois a maior das vantagens 
que se apregoa é que no Brasil a 
mão-de-obra é farta e barata, muito 
abaixo dos níveis internacionais, e de-
pois ainda falam da Hemo Caribean 
por negociar o sangue do povo haitia-
no. Vejamos, então, que coisa revol-
tante o governador Eraldo Gueiros 
acenar, para o mundo econômico in-
ternacional, com a miséria da gente 
pernambucana como fator de incenti-
vo à implantação de fábricas que com 
um salario muito abaixo até dos pa-
drões nacionais poderão pagar operá-
rios. Infelizmente é este o quadro que 
se nos apresenta, mas o que importa é 
um crescimento de até 12% de PNB, 
manter a inflação em 12%, elevar as 
exportações em 200 milhões de dóla-
res; e quanto ao povo? Para o povo 
tem Chacrinha, Silvio Santos, Flávio 
Cavalcanti, propagandas e telenove-
las, pra que mais do que isso? 

Joaquim Benedito Costa 
Aparecida do Norte, SP 

Por trás dos dados 
^ Venho acompanhando desde o 

início seu jornal, principalmente os 
seus inúmeros artigos sobre economia 
brasileira. E pode-se perceber clara-
mente que os articulistas de uma ma-
neira geral tentam mostrar nesses 
artigos o que os dados estatísticos em 
economia podem esconder de funda-
mental para a compreensão da reali-
dade econômica. No entanto, ao par-
tirmos desses dados para tentar elabo-
rar uma outra explicação diferente da 
primeira, estaremos de imediato acei-
tando a possível autencidade do dado 
em questão. Com as devidas exceções 
o problema é o não-questionamento 
dos dados auferidos e do sistema teó-
rico ao qual o dado se refere. En-
quanto ficarmos discutindo se o cus-
to de vida subiu 14% ou 19% ou se o 
dado é válido somente para a GB ou 
se para o resto do Brasil, esquecemos 
de perguntar o que faz subir o custo 
de vida, ou de saber até que ponto 
esse aumento do custo de vida e real-
mente significativo, quando seria 
muito mais importante sabermos a re-
lação do custo de reprodução de for-
ça de trabalho com a taxa de lucro 
das empresas de diversos setores e as-
sim sabermos até que ponto a acumu-
lação de capital se dá através do arro-
cho salarial ou se realmente é a pro-
dutividade o principal fator. É como 
se se aceitasse que o custo de vida 
fosse o mesmo para todas as classes 

No entanto, a desconfiança dos 
dados não fica somente no nível teó-
rico. Por exemplo, no Boletim n.° 3 
de 1972 do Banco'do Brasil, as esta-
tísticas parecem ter apenas a finalida-

de de encher os olhos da classe média 
ou de quem também goste de ser ilu-
dido grosseiramente. Os ciados refe-
rentes à exportação no 1.° semestre 
de 1972 estão adulterados de maneira 
bastante curiosa. 

No quadro, os bens exportados es-
tão divididos em dois tipos: os bási-
cos e os industrializados, sendo que 
os segundos se subdividem em "semi-
manufaturados" e manufaturados (é 
claro que os critérios para se classificar 
os produtos dentro de cada item cor-
rem por conta da ideologia da indus-
trialização que considera a indústria a 
panacéia universal capaz de resolver 
os problemas de todas as nações). O 
curioso é que, com uma simples soma 
do valor auferido pelos vários produ-
tos industrializados especificados no 
quadro, constata-se que houve uma 
inversão. Na realidade, tanto em 
1971 quanto em 1972 a exportação 
de semimanufaturados foi maior do 
que a de manufaturados em 100 mi-
lhões de dólares FOB. No entanto 
consta na soma errada do Boletim 
uma diferença em 1972 de um bilhão 
e duzentos dólares FOB a favor dos 
manufaturados. Como se não bastasse 
mudar os critérios de classificação pa-
ra dar ao país uma feição "industriali-
zada", corrige-se apressadamente so-
mas para não desagradar o papa. Don-
de se conclui que o Brasil se indus-
trializará mesmo que seja somente no 
papel, ainda que contrarie as leis ma-
temáticas ( . . . ) . 

Moacir Selado 
Rio de Janeiro, GB 

Como evitar uma 
juventude 

egoísta e mesquinha 

Tenho acompanhado com interes-
se as notas publicadas no nosso OPI-
NIÃO sobre a crise do ensino no Bra-
sil. Termino agora de ler a carta de 
Gáudio Fernando. 

( . . . ) É realmente lamentável a 
alienação de nossa juventude ( . . . ) 
Há muito tinha certeza desse fato. 
Minha turma do cursinho deu-me a 
certeza prática. Vi o desinteresse pela 
vida mundial e o total interesse por 
assuntos que dissessem respeito a si 
mesmos ( . . . ) . 

Em nosso cursinho tivemos a sor-
te de ter um professor de História h o 
nesto e inteligente. Suas aulas, ao 
contrário das aulas de História Antiga 

O choque 
da 

democracia 
Lendo o n.® 12 de OPINIÃO cau-

sou-me estranheza uma carta publica-
da sob o títulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Linha Chocante assi-
nada por Raimundo Nonato da Silva. 

Começa o assinante elogiando o 
espírito democrático do jornal. No 
entanto, o decorrer da carta nos mos-
tra que ele próprio se choca com esse 
espírito democrático. Passa a rotular 
de "cientificista" e "economicista" a 
alguns dos mais sérios cientistas brasi-
leiros como Caio Prado Júnior e Fer-
nando Henrique Cardoso ( . . . ) . 

Não é meu interesse discutir as a-
pusações feitas, defender esse ou a-
quele pensamento. O que me preocu-
pa realmente é a posição perigosa, 
iacciosa, do leitor, propondo acabar 
com o que há de novo, de mais pre-
cioso no jornal: o debate. Sim porque 
as teorias aqui expostas existem inde-
pendentemente de OPINIÃO, assim 
como as informações e comentários 
publicados só são possíveis graças ao 
democratismo editorial com o qual o 
leitor se choca ao mesmo tempo que 
elogia ( . . . ) . 

Joaquim Ribeiro 
Rio de Janeiro, GB 

A linha crítica 

No OPINIÃO n.° 12, o leitor Rai-
mundo Nonato da Silva faz crítica à 
linha editorial desse jornal intitulada 
A tinha chocante. 

Totalmente contrário ao verdadei-
ro espírito científico, o leitor critica 
sem emitir opiniões que traduzam ne-
cessidades em conhecimentos. Deixa-
se envolver por idéias e representa-
ções que irão caracterizar suas críti-
cas como ideológicas e dogmáticas. 

Segundo ele, Jorge Amado não 
pode ser criticado por ser "o Gran-
de"; e a linha do jornal, por dénun-
ciar o belicismo de Nixon e publicar 
apurados estudos sobre a dominação 
alienígena, não pode ter em suas pagi-
nas trabalhos de Fernando Henrique 
Cardoso por este ser bastante sectário 
em suas análises sobre a "burguesia 
nacional" ( . . . ) . 

Marcos Carvalho Berberat 
Rio de Janeiro, GB 

e História do Brasil, eram bastante 
concorridas. A razão desse sucesso 
era simples. Ele conseguia mostrar 
que, ao contrário do que nos ensina-
vam, a História não é bem comporta-
da, é quente e fascinante. Era co-
mum, após as aulas, os alunos mais 
"cobras* serem procurados para con-
tinuar a falar sobre o assunto da aula 
dada. 

Aparentemente simples, este fato 
demonstra que, se realmente quise-
rem (o que e improvável) ter uma ju-
ventude consciente e verdadeiramen-
te participante e não uma multidão 
de jovens mesquinhos, egoístas e ce-
gos, basta apenas um pouco de boa 
vontade. Inteligência para ser aprovei-
tada ha muita. 

Francisco de Assis P. Campos 
Fortaleza, CE 

Pode-se « 
evitar a 
poluição? 
Li em OPINIÃO n.° 13 uma 

carta do "leitor Fábio Mena Paretto 
que versava sobre a ameaça à ecologia 
riograndense e a política municipal 
de Porto Alégre . . . 

Pergunto: o que se pode fazer 
contra as centenas de fabricas que 
nunca param de lançar seus despojos 
nos rios, de destruir nossa flora e fau-
na; enfim: de avacalhar nossos recur-
sos naturais? 

Existe alguma forma de evitar que 
nos privem do direito de viver? Sim! 
Porque dentro de algumas décadas, se 
o processo de poluição desenfreada 
que ora presenciamos não for^ susta-
do, simplesmente não haverá mais 
possibilidade de vida neste miserável 
planeta! Especificamente: em São Pau-
lo existe alguma maneira de fazer com 
que os "Klabins & Cia" parem de po-
luir nossos rios e atmosfera? ( . . . ) 

Dagoberto Hélio Lorenzetti 
São José dos Campos, SP 

Seria só 
racismo? 
Fiquei surpreso, ao encontrar, em 

OPINIÃO, um artigo de tão baixo 
nível como Os Amantes de Canoas 
( . . . ) . 

O artigo se baseia em um aspecto 
absolutamente irrelevante para chegar 
onde o autor quis: a criação de novas 
frentes de racismo. É óbvio que o fa-
to da família da moça ser judia dito 
tantas vezes com tanta ênfase é de 
importância desprezível em relação a 
dois outros: o caso ocorreu: 1) numa 
família pequeno-burguesa; 2) no inte-
rior do sul do Brasil. O primeiro se 
torna importante em relação a um 
terceiro aspecto: o rapaz é violonista 
pobre semi-amador - atividade in-
compatível com os ideais da pequena 
burguesia; e o segundo, em relação ao 
de ser preto, bem diferente do protó-
tipo — louro de olhos azuis - da re-
gião ( . . . ) . 

Alberto Fonseca 
Niterói, RJ 

Arquitetos 

atuando 
OPINIÃO n.o 9, no artigo Um Po-

vo ou uma Curva, assinado por Aloy-
sio Biondi, afirma que uma das causas 
do crescimento indisciplinado de nos-
sas cidades está na omissão dos arqui-
tetos brasileiros. 

O Instituto de Arquitetos do Bra-
sil - Departamento da Guanabara 
(IAB/GB) - estranha que tal infor-
mação possa ser vinculada através de 
OPINIÃO, jornal que vem-se afirman-
do como um dos mais bem informa-
dos do país. Neste sentido, deseja ob-
servar o seguinte: 

1. Ao longo de seus 52 anos de 
existência, o IAB, órgão representati-
vo dos arquitetos brasileiros, sempre 
lutou pelo estabelecimento de uma 
política nacional de ordenação do de-
senvolvimento urbano, atitude nem 
sempre bem compreendida pelas au-
toridades governamentais, vale ressal-
var. 

2. Analisando-se a atuação do 
IAB, na década de 60 - a mais ex-
pressiva - encontraremos a realização 
do Seminário de Habitação e Refor-
ma Urbana (GB - 1963) e o Encontro 
Nacional de Arquitetos Planejadores 
(PR-1966), cujos resultados nos pare 
cem bastante relevantes no conjunto 
de tentativas de definição daquela po-
lítica. 

3. O papel que a revista ArquilÀB 
tura desempenhou, de 1961 a 1 9 6 » ^ 
não só para a classe mas, também, pa-
ra tõdos que a recebiam, divulgando 
toda sorte de opiniões e experiencias 
sobre planejamento urbano, realiza-
das no país e no exterior, parece des-
mentir a omissão assinalada por OPI-
NIÃO. 

4. Os relatórios dos diversos repre-
sentantes do IAB, que atuaram e a-
tuam junto a grupos de trabalho go-
vernamentais, são testemunhos, não 
só da permanente participação, co-' 
mo, principalmente, da posição ado-
tada pelos arquitetos ao longo do 
tempo. 

João Ricardo Baptista Serran 
Presidente do IAB/GB 

Contra os 
direitos ' 
humanos 
A exigência de atestado de„ antece-

dentes para se ingressar na faculdade 
é uma grotesca medida que suprime a 
liberdade de opção por ideologia, 
qualquer que seja. É uma afronta aos 
direitos humanos. 

Aqui no Paraná pessoa julgada •  
inocentada no julgamento não recebe 
a ficha de "antecedentes políticos" 
ou atestado de boa conduta, o que a 
impede de exercer inúmeras profis-
sões, como o magistério por exemplo. 
Ou apenas conseguir uma caxteiía de 
motorista. 

Pedro Kitsher 
Curitiba, PR 

OPINIÃO só publica cartas assina-

das e que tragam o endereço ou tele-

fone do remetente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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Uma publicação da 

Editora Inúbia Ltda.  
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O BRASIL p
— zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Brasil encontra 
a nova Venezuela zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Medici com Caldera,  
o novo homem do 

Pacto Andino zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os presidentes da Venezuela e do 
Brasil, Rafael Caldera e Emílio 

Mediei, se encontram nessa semana, 
em Santa Elena de Uairen, cidade na 
fronteira entre os dois países. Além 
da inauguração de uma estrada, o en-
contro entre Caldera, que acaba de 
visitar cinco países latino-americanos, 
e Medici poderá ter outras implica-

es. Aqui elas são analisadas por 
ewton Carlos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA£ xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m meio a especulações provoca-
das por uma viagem a sete paí-

ses, reduzidos a seis pela crise militar 
no Uruguai, o presidente Rafael Cal-
dera, da Venezuela, afirmou que não 
pretendia montar uma "especie de 
frente hispano-americana" contra o 
Brasil, "país cujo presidente vou "en-
contrar a 20 deste mês". A afirmação 
foi feita a oito de fevereiro, na Argen-
tina, onde Caldera chegou depois de 
passar pela Colômbia, Equador e Chi-
le e a caminho da Bolívia e Peru. Ca-
da escala teve seus lances próprios e a 
viagem em seu conjunto representou, 
às vésperas da reunião de alto nível 

j o m o Brasil, reiterada adesão a dois 
fl|mcípios básicos da atual política 
E x t e r i o r venezuelana: convivência 

continental num quadro de pluralis-
mo ideológico e fortalecimento da 
América Latina por meio da integra-
ção. 

O encontro Brasil e Venezuela 
tem para o observador brasileiro um 
significado acentuado pelas transfor-
mações radicais do comportamento 
nacional venezuelano. Num determi-
nado momento Caracas chegou a 
preocupar-se com a prioridade que o 
Brasil dava à construção de uma es-
trada entre Boa Vista e Georgetown, 
capital da Guiana ex-inglesa. O traça-
do da estrada corta o território de 
150 mil quilômetros quadrados a oes-
te do Rio Essequiba, região guianense 
contestada pela Venezuela e rica em 
ouro, bauxita, manganês e petróleo. 
A atitude brasileira era interpretada 
como jogada geopolítica contrária 
aos interesses da Venezuela, que 
apressou a conclusão da estrada ligan-
do Caracas a Santa Elena de Uairen, 
na fronteira com o Brasil e local do 
encontro Medici-Caldera, e procura 

^^ce ie ra r os planos de integração das 
^p*acias hidrográficas do Orinoco e 

Amazonas. 
O objetivo é estabelecer um pólo 

de atração que desvie a atenção de 
Essequiba, na Guiana. Mas os receios 
venezuelanos, de um avanço brasilei-
ro cortando Essequiba, esvaziaram-se 
com as posições assumidas pela pró-
pria Guiana, que nacionalizou a in-
dústria milionaria da bauxita e parte 
para um "socialismo cooperativo" e 
uma política externa agressiva cujo 
centro são as Caraíbas. Junto com 
Trinidad, Jamaica e Barbados, países 
de língua inglesa como ela, a Guiana 
estabeleceu há pouco relações diplo-
máticas com Cuba. A Guiana também 
já recebe ajuda econômica da China. 

No encontro de Santa de Uiaren, 
o significado maior para o observador 
brasileiro é o contato com uma Vene-
zuela diferente da de um mês atrás e 
radicalmente transformada em rela-
ção a antes de dezembro de 1971, 
quando o presidente Caldera denun-
ciou o tratado de relações especiais 
com os Estados Unidos vigente há 30 
anos. A decisão de voltar-se para a 
América Latina foi consagrada, a 
poucos dias da reunião de alto nível 
com o Brasil, por meio de plena ade-
são ao pacto andino. Isto deve ser vis-
to principalmente como opção polí-
tica, já que a Venezuela terá de aco-
modar-se no âmbito de pacto a situa-
ções econômicas de difícil manejo: 1. 
Fatura quase três bilhões de dólares 
por ano, com petróleo, e lidará com 
países (Chile, Colômbia, Equador, Pe-
ru e Bolívia) de moedas desvaloriza-
das no mercado monetário interna-
cional; 2. A mão-de-obra Venezuela^ 
na, calculada em dólares, é duas e até 
quatro vezes mais cara do que a dos 
demais sócios, o que poderá significar 
a invasão da Venezuela por mercado-
rias mais competitivas sobretudo da 
Colômbia e Chile*. 

Por que a opção caracteriza-
damento política de juntar-se no pa-
cto andino ao Peru, Chile, Equador, 
Bolívia e Colômbia? O pacto andino 
avança como um processo de integra-
ção autenticamente latino-americano, 
enquanto a ALALC agoniza em suas 
tentativas de consolidar um amplo 
mercado para empresas multinacio-
nais. Convencida de que o caminho 
da América Latina é a integração, a 
Venezuela optou por uma experiên-
cia autenticamente latino-americana e 
marcada pela-convivência num qua-
dro de pluralismo ideológico. Como 
base de coerência desenvolve interna-
mente o que Caldera chama de "na-
cionalismo democrático" ou uma po-
lítica nacionalista ativada pelas insti-
tuições tradicionais de um sistema re-
publicano. 

A lei de reversão petrolífera, esta-
belecendo desde já garantias de devo-
lução ao Estado venezuelano de con-
cessões dadas até 1983, foi iniciativa 
do Congresso. Esta é a Venezuela que 
se mostra ao Brasil por meio do en-
contro de seu presidente com o nos-
so. É uma Venezuela que ainda tran-
sita com dificuldades por novos cami-
nhos. São controladas por capitais 
norte-americanos 438 empresas vene-
zuelanas. Os Estados Unidos têm dois 
bilhões e 600 milhões de dólares apli-
cados na Venezuela, de um total de 
12 bilhões e 200 milhões na América 
Latina. Daí os sobressaltos, receios e 
desconfianças. 

OPERÁRI OS 

As condições dos que 
ameaçaram usar a força 
para obter seus salários 

A notícia de um atraso no paga-
mento foi recebida pelos operários do 
metro de São Paulo, na sexta-feira, 
dia 9, com uma ameaça de apedreja-
mento das instalações da administra-
ção da Construtora Camargo Corrêa, 
empreiteira de alguns trechos da 
obra. Elementos da PM, chamados no 
meio da tarde, protegeram os barra-
cões de madeira da Praça João Men-
des, onde estão instalados os escritó-
rios da firma, prenderam alguns ope-
rários e obrigaram a turma do perío-
do noturno a entrar no trabalho, às 
18 horas. 

Os operários não se revoltaram 
por causa das condições de trabalho. 

Tão-somente queriam o salário na-
quele dia. O protesto, desorganizado, 
não tinha nenhum cunho político ou 
vinculação com algum movimento. 
Foi apenas uma espécie de desabafo 
de desespero. Tanto é que a maioria 
desconhece completamente a existên-
cia do sindicato da classe - Federa-
ção dos Trabalhadores nas Indústrias 
da Construção Civil e do Mobiliário -
que, nesse caso, representa o meio le-
gal para o encaminhamento do pro-
blema à empresa ou à Justiça. Mas 
nada disso foi feito. Os operários es-
tavam em fila quando tomaram co-
nhecimento de que o "banco" não 
poderia efetuar o pagamento. Não se 
organizaram, não procuraram líderes, 
simplesmente mostraram desconten-
tamento, paralisaram o trabalho e 
ameaçaram destruir os barracões de 
madeira. 

A Camargo Corrêa tem 3.400 ho-
mens trabalhando nas obras do metrô 
paulistano, somando-se engenheiros, 
técnicos e operários. Dos operários, 
quase todos são migrantes (70% do 
nordeste e Minas Gerais, procedentes 
da agricultura), jovens que se aventu-
ram para São Paulo em busca de me-
lhores condições de vida. Alojados 
precariamente em três locais prepara-
dos pela construtora, eles vivem co-
mo ratos. Num prédio do Parque D. 
Pedro, oito dormem em cada quarto. 
Em outro local, na Avenida Liberda-
de, os beliches de madeira com col-
chões de capim estão amontoados no 
porão de uma casa alugada. Não há 
ventilação nem espaço. Na Avenida 
Liberdade, outro prédio abriga perto 
de 300 homens que se servem de ape-
nas oito sanitários. Sem quaisquer 
objetos pessoais (exceto algumas rou-
pas guardadas em malas de papelão), 

F U T U ROLOGI A 

os operários vivem nesses alojamentos 
desprovidos de higiene e sem o míni-
mo conforto. 

A comida, servida três vezes ao 
dia (11, 17 e 23 horas) no local de 
trabalho é insuficiente e, apesar de 
congelada, de péssima qualidade. Co-
mo eles pagam dois cruzeiros por re-
feição, muitos procuram economizar 
na comida para aumentar os venci-
mentos no fim do mês. Eles ganham 
1,30 cruzeiros por hora e trabalham 
geralmente de 8 a 13 horas por dia, 
inclusivç a turma da noite, que entra 
de serviço às 18 horas e larga às 7 do 
dia seguinte. Além disso, a construto-
ra desconta do salário tudo o que po-
de. No primeiro mês de trabalho, o 
operário paga a bota de borracha 
(CrS 15,00, mas pode optar por dois 
pagamentos), a capa impermeável 
(CrS 25,00 com opção para pagar em 
q u a t r o prestações), o alojamento 
(Cr$ 5,00, era pago até dezembro), 
INPS (8% do salário), seguro de vida 
(3 ou 4% do salário) e as refeições 
que podem variar de Cr$ 120,00 
(duas por dia) a Cr$ 180,00 (três por 
dia). Assim, um operário que trabalha 

for dia e 
68,80), 

meiro mês está sujeito a receber, de-
pois dos descontos, a quantia de Cr$ 
9,30, sem incluir gastos extras, despe-
sas pessoais com cigarros, roupa, etc. 
Alguns têm família, outros namoram 
e a maioria queria somente, na sexta-
feira, um trocado para gastar no fim 
de semana. Esse foi o único motivo 
do protesto e o atraso serviu para a 
explosão, quase sentimental, dos ope-
rários. E a Camaigo Corrêa, talvez 
amedrontada com a possível reper-
cussão negativa da revolta, efetuou os 
pagamentos no sábado, e em dinhei-
ro. No mesmo dia, o diretor da cons-
trutora, sr. Ary Quintanilha declarou 
- segundo O Estado de S. Paulo -
que "não houve nenhum problema. 
Apenas dialogar com a massa é mais 
difícil do que com um indivíduo". E 
explicou que a demora no pagamento 
se devia aos próprios operários: "O 
sujeito tem que desenhar seu nome, 
e, na hora de receber, sempre fica 
apavorado, o que dificulta muito" 

SUCESSÃO 

as oito horas normais por dia e recebe 
• salário mínimo (Cr$ 268,80), no pri-

Filinto Muller adia 
o debate para 

quando setembro vier 

Se o senador Filinto Strumbling 
Muller fosse conhecido como um ho-
mem independente e com idéias pró-
prias, suas declarações da semana pas-
sada teriam chocado os ouvintes. Ao 
sair de uma 'Visita de cortesia" ao 
presidente da República, o senador 
abordou o tema sucessão presidencial 
para condenar o seu debate através da 
imprensa (porque "não ajuda") e es-
friar o entusiasmo dos políticos que 
quiserem regulamentar o processo su-
cessório antes de setembro. 

Mesmo que. a prevenção contra a 
imprensa não surpreenda no antigo 
chefe de polícia do Estado Novo, não 
era de se esperar que um parlamentar 
fosse favorável ao adiamento da apre-
ciação pelo Congresso de um assunto 
de tal importância. Acontece que o 
senador não está no papel de presi-
dente escolhido do Congresso e sim 
no mais habitual de incansável servi-

do governo. Segundo o jornal O 
\stado de São Paulo o pensamento 

do senador "corresponde em gênero, 
número e grau ao do presidente". 

Em todo caso, a nova determina-
ção, comunicada através do infatigá-
vel servidor Filinto Strumbling Mul-
ler, é mais realista: a ARENA não 
precisa mesmo perder meses em esté-
reis discussões quando o que lhe com-
pete é referendar um nome apresenta-
do por quem de direito no momento 
julgado oportuno. 

cal 
Est 

Historiador americano 
prevê para 73 no Brasil 
uma onda nacionalista 

O historiador Robert. M. Levine 
talvez não tenha ainda um conheci-
mento sólido sobre a sociedade brasi-
leira. Em seu livro, O Regime de Var-
gas, ele cometeu erros como escrever 
que Getúlio teve dois filhos: Calvino 
e Lutero. 

Na semana passada, um novo e re-
velador estudo de Levine começou a 
circular nos Estados Unidos, publica-
do na revista Current History. Nele, 
Levine prevê modificações que irão 
ocorrer neste ano no quadro político 
brasileiro e suas consequências futu-
ras. "1973, diz Levine, não só revela-
rá a provável direção da evolução po-
lítica brasileira, como poderá marcar 
o começo da critica quarta fase da 
revolução de 1964". "Nessa fase", 
continua ele, "as Forças Armadas po-
derão estabelecer um esquema mais 
nacionalista de controle militar 

Levine cita vários problemas que 
o atual governo está tendo de enfren-
tar, como o fracasso da industrializa-
ção do nordeste em criar novos em-
pregos, o ceticismo em relação á colo-
nização da Amazônia (onde persiste a 
especulação de grandes grupos), a cri-
se da Bolsa e o domínio dos investi-
mentos estrangeiros no mercado de 
capitais, no comércio e em importan-
tes setores industriais: segundo ele, os 
estrangeiros detêm mais de 80% da 
indústria farmacêutica, 907c do ci-
mento e 100% da produção automo-
bilística e de pneus. (Em relação ao 
cimento, a porcentagem está segura-
mente errada). 

O historiador sustenta que exis-
tem "crescentes razões para acreditar 
que as altas autoridades do governo, 
tanto militares quanto civis, estão fi-
cando insatisfeitas com a incapacida-
de do milagre econômico em benefi-
ciar a maioria da população." Assim, 
"a estreita aliança entre as Forças Ar-
madas e o setor privado, enfraquecida 
durante os últimos 12 meses, poderá 
quebrar-se com a busca de bodes ex-
piatórios, principalmente se baixarem 
os índices econômicos". O historia-
dor norte-americano comentou que 
"os militares se consideram os defen-
sores da segurança nacional do Brasil 
e guardiães de sua missão nacional 
Esta posição, enfraquecida pela sus-
peita de voracidade do setor privado 
e a máxima penetração do capital es-
trangeiro, poderá conduzir a políticas 
mais nacionalistas sob um esquema 
autoritário ". 

O historiador Hélio Silva, autor da 
obra O Ciclo de Vargas (vários volu-
mes, Ed. Civilização Brasileira) e de 
outros livros sobre a História do Bra-
sil, escreve sobre Levine e algumas de 
suas previsões: 

Robert M. Levine esteve no Brasil 
como bolsista e publicou, em 1970. 
The Vargas Regime. The Criticai 
Years-1934-1938, sob os auspícios do 
Institute of Latin American Studies, 
com a assistência da Ford Founda-
tion. Pretendo fazer a análise do pe-
ríodo Vargas, leu extensa bibliogra-
fia, teve acesso às melhores fontes, 
consultou historiadores brasileiros 
cujos nomes menciona, em agradeci-
mento. Seu trabalho se ressente, po-
rém, do mesmo mal de outros livros 
de professores americanos que vêm a 
História do Brasil sob o enfoque de 
suas formações universitárias, consi-
derando a América Latina como um 
todo homogêneo, as Forças Armadas 
de todos os países similarmente, sem 
alcançarem as diferenças existentes 
entre a nossa formação c a dos países 
hispano-americanos e, muito menos, 
no que se refere ao militarismo lati-
no-americano e o papel desempenha-
do pelo Exército na História do Bra-
sil. 

No resumo publicado de suas no-
vas declarações, Levine - que em seu 
primeiro livro atribui a Vargas dois fi-
lhos: Calvino e Lutero - aventura-se 
em prognósticos e analisa os três últi-
mos governos militares, sempre consi-
derando aquele enfoque norte-ameri-
cano sobre a América Latina. O na-
cionalismo de que fala assemelha-se 
ao que se apresenta em outros países 
hispano-americanos. O professor as-
sistente de História da Universidade 
de Nova York passa a opinar como 
futurólogo, depois de reeditar críticas 
há muito formuladas. 



n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nutels (1914-1973) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Noel Nutels, médico sanitarista, velho 
amigo dos índios brasileiros, morreu 
no último dia 10, de câncer, no Rio, 
com 59 anos. Antônio Ca liado, seu 
amigo, fala sobre ele: xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

CzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
abelos brancos, bigodes brancos, 
vestindo, verão ou inverno, um 

engomado blusão de linho branco, 
Noel Nutels, mesmo fisicamente, pa-
recia um clarão. Um clarão, diga-se 
logo, nada consciente de sua capaci-
dade luminosa. Noel vivia muito à 
vontade em toda parte, sobretudo 
sentado em rede de índio e cercado 
de índios. Sentado em rede de índio, 
conheci Noel no início do decénio de 
1950, de calção de banho, cachimbo 
entre os dentes. Noel auscultava, me-
dicava, consertava os índios durante 
o dia e depois contava casos, que os 
índios não entendiam, ou punha-se a 
cantar, o que os índios apreciavam 
muito. 

Meu encontro com Noel foi no 
Posto Capitão Vasconcelos, hoje Pos-
to Leonardo, isto é, a sede atual do 
Parque de Xingu. O Parque, como 
instituição, só vivia na cabeça de Leo-
nardo, Orlando e Cláudio Villas Boas 
e de Noel Nutels. De noite, em torno 
de um foguinho de espantar mosqui-
to, cansados de muito varar mato, de 
roçar o campo de pouso e dar um 
jeito num posto de rádio que rara-
mente funcionava, eles discutiam a 
sorte do índio. E ficavam com um ar 
de deuses arrependidos de ter criado 
desastradamente, tão fora de tempo, 
uma espécie fadada a ser expulsa do 
espaço brasileiro. Tinham que arran-
jar-lhe um paraíso qualquer, urgente-
mente. Mesmo porque, além de ex-
pulsos de suas terras, os índios, pelo 
contato com os brancos, estavam sen-
do expulsos até de sua saúde. Como 
médico da Expedição Roncador-Xin-
gu entre 1947 e 1950, Noel tinha im-
posto aos civilizados aquilo que ele 
próprio chamava "uma quarentena 
moral e sanitária", para evitar sobre-
tudo que a ̂ onorréia civilizada, trans-
mitida às índias, devastasse, em sua 
forma oftálmica, uma tribo inteira, 
como dizimara, em fins do século 
passado, a dos Bakairi. 

Tenho diante de mim uma separa-
ta, que me deu Noel Nutels, de traba-
lho seu publicado pela Organização 
Pan-Americana de Saúde, em setem-
bro de 1968. Refere-se aos problemas 
médicos entre grupos indígenas logo 
depois de surgido contato com a civi-
lização. O trabalho é científico, isen-
to de paixão, mesmo quando Noel 
confronta as poucas moléstias que en-
tre os índios xinguanos encontrou o 
alemão Karl E. Ranke, em 1898, e as 
muitas que ele, Noel, podia arrolar. A 
paixão e a denúncia, assim como a 
grande esperança, surgem em frases 

exteriormente tranquilas. "De acordo 
com vários autores citados por Wag-
ley, a população nativa do Brasil no 
tempo do descobrimento avalia-se em 
1.500 mil índios. Hoje em dia, esta 
população, espalhada pelo território 
nacional, se reduz a cerca de 80 mil 
índios . . . Entre as causas desse declí-
nio, as moléstias infecciosas - empre-
gadas às vezes deliberadamente, como 
meio de extermínio, pelo chamado 
homem civilizado - tem sido talvez 
as mais eficientes". Linhas adiante, a 
informação: uEm 1961 o governo 
brasileiro criou o Parque Nacional do 
Xingu numa área de 22 mil quilôme-
tros quadrados . . . Esta região, no co-
ração geográfico do país, foi conside-
rada por zoólogos, botânicos, antro-
pólogos como representativa do Bra-
sil primitivo do ponto de vista da flo-
ra, da fauna e do elemento huma-
n o . . . A população atual é de mil 
índios. . 

Já doente, Noel viu a reação da 
FUNAI ao pedido de Orlando e Cláu-
dio Villas Boas para que se alterasse o 
traçado da BR-Ó80, que tirou 80 dos 
22 mil quilômetros quadrados do Par-
que do Xingu. O presidente da FU-
NAI chegou a sugerir que o Parque 
do Xingu podia até ser extinto, que o 
índio não devia ficar isolado de 
brancos não, que somos todos brasi-
leiros, etc. Quem quer que jamais te-
nha estado entre índios civilizados, is-
to é, em contato com a civilização há 
decênios ou séculos sabe como é pe-
nosa e humilhante a vida que vivem. 
No Brasil, como nos Estados Unidos, 
ou na Colômbia, os índios não se in-
tegram à civilização, justapõem-se a 
ela como, digamos, um crucificado à 
sua cruz. 

No Brasil, último país que ainda 
contém um contingente de selvagens 
apreciável, os Villas, Noel, os Meireles 
imaginavam fazer algo de novo e de 
muito humano: uma aculturação do 
índio tão gradual que ao fim da longa 
estrada tivéssemos aprendido muito 
com eles e eles nos houvessem final-
mente aceitado, como os bravios 
Txukarramãe aceitaram o Parque. 

Acontece que nos 80 quilômetros 
tomados pela rodovia BR-080 foram-
se os Txukarramãe. N10 possuem 
mais a terra do Parque, que lhes fora 
reservada. E nem possuem mais a 
confiança que depositavam nos 
brancos. "Em 1967 repetimos a pes-
quisa entre os Txukarramãe, verifi-
cando, então, a ausência de bacilos na 
análise direta do escarro e a regressão 
radiológica de sombras no pul-
mão". Isto viu Noel, nas suas últimas 
incursões pelo mato antes de entre-
gar-se, ele próprio, aos médicos. Ago-
ra está no Seio de Abraão, à espera 
dos Txukarramãe que perderam casa 
e comida no Parque. 

O tripé caldo 
Uma velha camioneta Rural Willys 

conseguiu o que todos os esque-
mas políticos e as tramas de basti-
dores não conseguiram no Ceará: der-
rubar o mais forte esquema de apoio 
que um governador já montou, que 
era formado pelo coronel Henrique 
Domingues - secretário de polícia -
coronel Dagmauro Sabino Pinho -
comandante da polícia militar — e 
major Rinaldo Cisneiros - diretor-ge-
ral do DETRAN. 

Em janeiro último, na cidade de 
Juazeiro do Norte, a meca do padre 
Cícero e da família Bezerra (o maior 
poder econômico da região, e uma 
grande força política), o DETRAN 
apreendeu a velha rural OZ-1229, 
pertencente a um parente dos irmãos 
Bezerra. O carro estava sem luz trasei-
ra c devia um total de multas que 
chegava a 681 cruzeiros. 

O major Cisneiros, pelo telefone, 
determinou ao DETRAN de Juazeiro 
que o carro somente seria liberado 
mediante o pagamento das multas. 
Adauto Bezerra, presidente da As-
sembléia, não aceitou isso. Telefonou 
a Humberto Bezerra, vice-govemador 
do Estado, e este foi ao governador. 
Cesar Cais mandou o general Assis 
Bezerra (que não é da família), chefe 
do Serviço Estadual de Informações, 
ao secretário de polícia, com ordens 
para que determinasse ao DETOAN a 
liberação do veículo. O secretário dis-
se que faria isso, mas se demitiria, 
contando ainda com a solidariedade 
do coronel Dagmauro, da PM. Reben-
tada a crise, o hábil general Assis pa-

gou ele mesmo a multa, conseguindo 
liberar o carro. 

Superada a crise, todo mundo pen-
sou que o caso estivesse sepultado. 

Mas a coisa não estava no seu fim, 
e Adauto Bezerra resolveu cumprir 
até o fim a tarefa de desagravar a fa-
mília. Aproveitando a difícil situação 
do governador, que deseja eleger pa-
ra a presidência da Assembleia o de-
putado Almir Pinto, presidente da 
ARENA, ele ficou na moita. Como a 
ARENA reagiu à determinação de 
Cais para eleger Almir, e surgiu um 
candidato contrário para dividir o bo-
lo, com perspectivas de vitória se con-
tar com os nove votos do MDB, os 
votos dos deputados liderados pelos 
Bezerra passaram a ser decisivos. 

Depois de recusar a presidir uma 
sessão da ARENA, da qual é vice-pre-
sidente, Adauto Bezerra atacou forte: 
exigiu do governador a demissão do 
coordenador do DETRAN em Juazei-
ro. Para Cais era cumprir ou perder os 
votos e, em consequência, a presidên-
cia da Assembléia. E ele determinou 
ao major Cisneiros, diretor-geral do 
DETRAN, que substituísse o homem. 
E recebeu em resposta a comunicação 
de que a substituição fora feita, mas, 
também, na mesma carta, recebia de 
volta o cargo de diretor-geral do DE-
TRAN. 

A reação em cadeia não demorou. 
O secretario de polícia deixa o cargo 
no próximo dia 28 e o comandante-
geral da PM também vai embora em 
março. 

Os direitos humanos 
U ma das inovações trazidas à vida 

da Igreja pelo Concílio Vaticano 
II foi a constituição, em cada país, 
das Conferências Episcopais que vie-
ram institucionalizar o espírito da co-
legialidade que deve existir entre to-
dos os bispos do mundo, inclusive em 
cada território nacional. Assim como, 
há 30 anos atrás, a institucionalização 
da Ação Católica representou uma 
promoção dos leigos na Igreja, típica 
da fase que precedeu o Concílio, essa 
comunidade episcopal reforçada pelo 
Concílio veio dar nova ênfase ao pa-
pel dos bispof no governo universal 
da Igreja, como igualmente demons-
trar a necessidade, em cada país, de 
uma unidade maior entre eles, assim 
como de uma intervenção mais efeti-
va na vida social de cada nação. Foi 
de certo modo, se assim podemos di-
zer, uma promoção episcopal, como a 
Ação Católica fora uma promoção lai-
cal 

Daí a importância crescente des-
sas reuniões do Episcopado Nacional 
no Brasil, como essa que acaba de 
realizar-se em São Paulo. O sigilo em 
que se desenrolaram os debates não 
nos permite conhecer o teor dos mes-
mos quanto à unidade e à diversidade 
de posições de bispos de dioceses tão 
distintas, nesse "arquipélago cultural 
brasileiro", a que se referia João Ri-
beiro. Já podemos, porém, ou pelas 
entrevistas dos participantes, ou pelos 
temas propostos, ter uma idéia apro-
ximada da importância dessa reunião. 
O setor em que essa atuação poderá 
ter um alcance considerável é, certa-
mente, o que diz respeito aos direitos 
humanos. 

Não será acaso providencial que 
esse encontro de nosso Episcopado 
tenha ocorrido no próprio ano dedi-
cado à comemoraçao da Declaração 
dos Direitos do Homem, a que veio 
somar-se, pela primeira vez na histó-
ria da Igreja, uma declaração seme-
lhante feita por João XXIII na sua 
Encíclica Pacem in Ter ris 1 Entre 
nós, o problema coincide com o dos 
destinos políticos mais atuais de nos-
sa pátria. A instauração ou a restaura-
ção de um Estado de Justiça, que terá 

de ser baseado em um Estado de Li-
berdade, será o'único meio de impe-
dir que um Estado de Emergência c 
de Prosperidade Econômica represen-
te a transformação do homem brasi-
leiro em simples instrumento para a 
força e a riqueza do Estado. Para que 
a separação entre o Brasil oficial e o 
Brasil real não se transforme no sacri-
fício do povo todo a uma oligarquia, 
é necessário que se conjuguem as for-
ças políticas, que formam a estrutura 
do Estado e as forças espirituais que 
devem determinar os princípios mo-' 
rais encarregados de animar essas for-
ças políticas e econômicas. A defesa 
dos direitos do homem, partindo da 
liberdade de informação para atingir 
a meta jurídica e econômica do efeti-
vo respeito aos direitos individuais 
pelo hábeas corpus e por uma equita-
tiva distribuição das riquezas nacio-
nais, tem de ser feita no plano con-
creto das realidades de fato e não 
apenas no plano abstrato das defini-
ções de código. Para essa tarefa é que 
a Igreja, representada oficialmente 
pelo seu Episcopado, pode represen-
tar um pepel decisivo no futuro social 
do Brasil, sem interferir em nada nos 
domínios da legítima autonomia dos 
poderes públicos. Mas para isso é ne-
cessário que o campo de liberdade, 
tanto da Igreja como dos cidadãos, 
seja realmente definido e assegurado, 
tanto nos textos legais como na práti-
ca efetiva do governo de um novo de-
cênio, que os novos rumos a serem 
abertos a ação social da Igreja, depois 
dessa reunião nacional da CNBB, po-
derão ser decisivos para que esse obje-
tivo seja atingido e não desperdiçado 
ou mesmo neçado. 

Não há duvida alguma que agora, 
mais do que nunca, não digo que o 
mundo tenha os olhos voltados para 
o alegado "milagre brasileiro", como 
pretende esse ufanismo que é uma 
das pragas mais detestáveis para o 
nosso futuro destino histórico, mas 
que realmente os rumos da América 
Latina, em geral, atraem cada vez 
mais a atenção mundial. Mas não 
rios iludamos. Não é apenas a tenta-
ção de nossas riquezas econômicas ou zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alceu 
de Amoroso Lima 

a repressão antiterrorista, mas a rea-
lidade de nossa luta social por aquela 
"revolução pacífica que evitará a revo-
lução violenta", como dizia o presi-
dente Kennedy, que representa a fa-
mosa "imagem do Brasil no estran-
geiro" de que tanto se fala. 

Esse reconhecimento e essa expec-
tativa internacional do papel que nos-
so Episcopado pode representar na 
luta contra a miséria, a opressão, o 
desnivelamento social; pela promoção 
do homem em geral e a defesa especí-
fica do lavrador e do operário indus-
trial; contra a exploração pelo capita-
lismo internacional de nossa "mão-
de-obra barata"; contra a repressão e 
contra a marginalização de nossa mo-
cidade, e assim por diante, esse reco-
nhecimento e essa expectativa serão 
reforçados certamente pelas conclu-
sões dessa reunião episcopal de S. 
Paulo. O futuro dirá se o espírito des-
sa assembléia vai realmente concorrer 
para que a Justiça e a Liberdade não 
sejam palavras vãs ou ideais utópicos 
no futuro político-social de nossa ter-
ra, mas realmente uma expressão au-
tentica do humanismo brasileiro, fiel 
às linhas profundas do nosso passado 
histórico e do nosso temperamento 
psicológico, assim como às exigências 
do verdadeiro sentido de nossa posi-
ção internacional no presente. Isso 
não se conseguirá por qualquer pro-
paganda e muito menos pela denega-
ção concreta dos direitos humanos^fe 
qualquer restrição à ação pacificadoflB 
da Igreja, ultimamente representada 
pelo excelente trabalho da CNBB. 

E como só se pode construir um 
edifício sólido depois de desbravado 
o terreno, há nove anos que me bato 
pela anistia como uma condição preli-
minar para a reconciliação dos brasi-
leiros e o futuro sadio de nosso desti-
no nacional. Se essa reunião da CNBB 
concluísse por um apelo preliminar 
nesse sentido, assim como peto pro-
posição concreta de pontos básicos 
para a defesa do homem brasileiro de 
hoje e de sua promoção individual e 
participação efetiva nos negócios 
blicos, essa assembléia episcopal 

pu-
se 

tornaria histórica. 



D.Helder: entrevista 

A violência n?l 
é a da injustiça zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D. Helder Câmara é o arcebispo 
de Recife e Olinda, no Estado de Per-
nambuco. Sua diocese é uma. das 
áreas mais pobres do mundo. 

A Igreja católica é a única organi-
zação de grandes proporções existen-
te no Brasil que não é controlada pe-
lo governo militar, e dom Helder 
tem-se utilizado de sua posição den-
tro da Igreja para ajudar os pobres e 
oprimidos e para falar contra as injus-
tiças sociais no seu país. Já foi vítima 
de dois atentados contra sua vida. 

No decorrer de suas frequentes 
viagens, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bispo das favelas ganhou 
mundialmente a reputação de porta-
voz mais radical da Igreja no que se 
refere aos problemas de desenvolvi-
mento, e critico mais acirrado do re-
lacionamento entre o mundo rico e o 
mundo pobre. 

Deu esta entrevista à revista ingle-
sa The Internationalist (publicada no 
número de novembro de 1972), du-
rante sua recente visita à Grã-Breta-
nha. 

k Pergunta - O sr. descreveu seu 
trabalho no nordeste brasileiro como 

um trabalho de "conscientização". O 
que é que isso significa? 

D. Helder - Quando, numa terra 
de miséria, a miséria já e algo herda-
do,, porque as pessoas que ali vivem 
hoje tinham pais e avós que já viviam 
na miséria, então a tendência dessas 
pessoas e caírem no fatalismo. Nessa 
altura, o povo perde o sentido da in-
dependência. Consideram-se a si pró-
prios como objetos de assistência e 
paternalismo - sem quaisquer direi-
tos a liberdade ou iustiça. Dizem, 
"pra que é que serve* ou "isso é im-
possível" ou "é o governo" ou "não 
posso fazer nada". Resignam-se ao fa-
to de que não podem mudar sua si-
tuação. É a mentalidade do escravo. 
É uma existência sub-humana. 

Portanto, é claro que se tem que 
tentar despertar a consciência do po-
vo, transformar sua consciência ingê-
nua numa consciência crítica. O povo 
deve ser capaz de medir o grau de 
miséria em que está estagnado. 

Mas, para fazê-lo, devem conse-
. guir superar o fatalismo, superar sua 
Uesesperança — convencendo-se de 

que, mesmo se individualmente ne-
nhum deles pode fazer nada, juntos 
eles já são uma força, já são um po-
der, e podem começar a trabalhar por 
uma mudança. Mas se o governo des-
cobrir que o povo está começando a 
se organizar para conseguir melhorias, 
que se está organizando para superar 
sua miséria, que se está organizando 
para exigir seus direitos, então, mes-
mo que venham a existir problemas, 
existirão também esperanças. E afinal 
é isto que queremos, não é? Porque 
o desenvolvimento não pode ser im-
posto de cima para baixo. É necessá-
rio que seja despertada a consciência 
do povo, que seja alertada a opinião 
pública, que seja estimulada a educa-
ção liberal, a cultura popular e as me-
morias pessoais. 

"Conscientização" e "desmistifi-
cação" são palavras que criamos para 
descrever este trabalho. Significa este 
trabalho de estimular a consciência, 
ajudar o homem a usar sua liberdade 
e sua consciência, ajudar o homem a 
se tornar um homem. 

P. — O sr. descreveu a condição 
dessas pessoas muito pobres como 
sub-humana. Em seus documentos, o 
sr. já descreveu a situação dos muito 
ricos como inumana. Significará isso 
que em algum ponto intermediário 
exista um nível de bem-estar mental, 
social e material, que o sr. chamaria 
de nível de desenvolvimento "huma-
n o ^ 

D. Helder - Quando se mergulha 
nessas situações de miséria extrema 
existentes nos países pobres, é bas-
tante fácil ver que uma situação é ver-
dadeiramente sub-humana, especial-
mente quando há desesperança, fata-
lismo e a impressão de que nem vale a 
pena se mexer. Isso é realmente sub-
humano. Mas é igualmente verdadeiro 
que o conforto em demasia cria uma 
situação que deixa dc ser humana. O 
movimento de protesto dos hippies é 

um protesto contra uma sociedade de 
consumo que se tornou inumana. As-
sim, como seria possível imaginar ou 
pensar num nível certo, que não seja 
nem sub-humano nem inumano? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Respeito aos bispos 

P. - Em seu trabalho no Brasil, o 
sr. diz que se está aproveitando de 
"uma certa vantagem de pertencer ao 
episcopado". Em termos de amplitu-
de e proteção, o que é que isso lhe 
dá? 

D. Helder - Eu estava me referin-
do a um determinado respeito, que 
ainda persiste até os dias de hoje, pe-
los bispos em nosso país. Leigos, frei-
ras e padres já foram encarcerados. 
Mas em relação aos bispos, pelo me-
nos até agora, ainda existe um certo 
respeito. Tento me aproveitar destes 
resquícios de clericalismo, não para 
deflagrar ataques pessoais ou para in-
sultar esta ou aquela pessoa, isso não, 
mas sim para clamar por justiça como 
condição para a paz. 

Também me aproveito desses res-
quícios de respeito para viajar e en-
contrar-me com os grupos minoritá-
rios de cada país. 

P. - Analisando o seu trabalho ao 
nível internacional, o sr. disse muitas 
vezes em seus livros e em suas confe-
rências na Europa e nos Estados Uni-
dos que deverão ocorrer mudanças ra-
dicais nos países desenvolvidos para 
que possa haver alguma melhoria de 
condições no mundo em desenvolvi-
mento. O que é que o sr. quer dizer 
exatamente com isso? 

D. Helder - Nós, cristãos, tam-
bém temos, muitas vezes, uma menta-
lidade de assistência. Isto é, pensamos 
que todos os problemas podem ser re-
solvidos por atos de caridade. Fala-se 
muito em ajuda financeira, por exem-
plo, mas não se fala tanto em justiça, 
direitos ou mudanças estruturais. 

Veja, por exemplo, o comércio in-
ternacional. Até que seja feita uma 
revisão completa das políticas de co-
mércio internacional, os pobres conti-
nuarão a ficar mais pobres, à medida 
que os ricos continuarão a enrique-
cer. Uma revisão dessa natureza im-
plicaria, inevitavelmente, em grandes 
mudanças não só nos países em vias 
de desenvolvimento como no mundo 
desenvolvido. 

A UNCTAD (Conferência das Na-
ções Unidas para o Comércio e o De-
senvolvimento) analisou esse proble-
ma com grande profundidade. Se os 
estudos da UNCTAD forem impreci-
sos ou falsos, então deveriam ser ras-
gados. e jogados no lixo. Mas se são 
verdadeiros, então devem ser encara-
dos com a maior seriedade possível, 
pois denunciam a injustiça em escala 
maciça. 

Devemos também analisar os acor-
dos dos grandes negócios internacio-
nais. Durante os últimos 15 anos, por 
exemplo, os investimentos dos Esta-
dos Unidos na América Latina foram 
superiores a US$ 3,8 milhões. Mas, 
durante esse mesmo período, as divi-
sas repatriadas para os EUA por seus 
investimentos aumentaram ao ponto 
de atingir US$ 11,3 milhões. Muitas 
vezes, esses grandes negócios sugaram 
dos pobres mais do que lhes deram, 
além de introduzirem automatização 
em áreas de subemprego e boicota-
rem nossas indústrias locais. 

Nós, cristãos, não somos revolu-
cionários políticos ou extremistas, 
mas não podemos nos resignar a ficar 
satisfeitos com a caridade ou com re-
formas mínimas. Devemos lutar con-
tra a injustiça onde quer que ela este-
ja — mesmo que ela faça parte da or-
dem social local desde há muito tem-
po. 

Esperança nas minorias 

P. - Muita gente tem acusado o sr. 
por defender o uso da violência co-
mo meio de obter mudanças sociais. 
Quais são, realmente, suas opiniões 
sobre este assunto? 

D. Helder - Eu disse que respeito 

aqueles que, depois de pensarem com 
cuidado e sinceridade, optam pela 
violência. Pessoalmente, eu sempre 
disse que preferiria mil vezes ser mor-
to do que matar. Acredito que, em 
última instância, só a força do amor é 
construtiva e forte, e acredito na for-
ça da pressão moral não violenta — 
essa é a violência do pacifista. Signifi-
ca que acredito mais apaixonadamen-
te na força moral da verdade, do 
amor e da justiça, que na força das 
guerras, do assassinato, do ódio. Nin-
guém nasce para ser escravo. Nin-
guém gosta de viver numa situação 
sub-humana. Ninguém procura so-
frer humilhações e injustiças dia após 
dia. Aqueles que os levaram a essa si-
tuação, ou que os mantêm nessa si-
tuação, já estão cometendo uma vio-
lência — essa é a violência n.° 1 - que 
atrai a violência n.° 2, que é a revolta 
e a retaliação, ou pelos próprios opri-
midos, ou pela juventude decidida a 
lutar por um mundo melhor. 

P. - Após toda a crítica que o sr. 
fez sobre o estado em que o mundo 
se encontra hoje, por que é que o sr. 
ainda diz "estamos mais perto do que 
muitos imaginam de uma civilização 
harmoniosa e unida"? 

D. Helder — Não sou pessimista. 
Tenho muitas esperanças. Tenho fé, 
não somente no fato de que Deus não 
abandonará à destruição a principal 
obra de sua criação, mas também na 
inteligência e no senso comum do ho-
mem. 

E minha maior esperança é na ju-
ventude e nas minorias que encontro 
por toda parte - minorias de estu-
dantes, minorias de técnicos, mino-
rias de religiosos, minorias de polí-

grandes corporações e os relatórios da 
UNCTAD - me parece que esse é o 
verdadeiro ensino - essa e a verdadei-
ra universidade onde a juventude se 
prepara para o futuro. 

Ação pela Justiça 

P. - Nos Estados Unidos, o sr. fa-
lou numa "Ação pela Justiça e pela 
Paz". De que e que se trata? 

D. Helder - A Ação pela Justiça e 
pela Paz pode ser encontrada em to-
do lado. Consiste nas minorias abra-
âmicas a que me referi. Pedimos a to-
das essas minorias, pedimos a todo 
mundo, ao oprimido e ao opressor, 
ao estudante e ao tecnocrata, aos po-
bres e aos ricos, que se juntem numa 
ação pela justiça e pela paz. Não per-
tence a ninguém em particular, a ne-
nhum país, a nenhuma cultura e »ne-
nhuma religião. É o resultado do tra-
balho conjunto de homens de boa 
vontade de todo o mundo, de pessoas 
decididas a exercer essa pfessão moral 
libertadora para alcançar justiça e hu-
manidade no mundo. 

Ação - porque não se trata, sim-
plesmente, de uma questão de pala-
vras corretas, ou de estudar grandes 
textos a tirar grandes conclusões. Jus-
tiça - porque não se trata de um fa-
vor, ou de caridade, ou de ajuda fi-
nanceira - é necessário justiça para 
alcançar nosso objetivo, que e a paz. 
Não um tipo de paz enganadora, que 
apenas beneficie a grupos privilegia-
dos, mas uma paz que beneficie todo 
mundo. 

Assim como falo de minorias 
abraâmicas, falo também da Ação pe-

"Eu disse que 
respeito aqueles 
que,  depois de 
pensarem com 
cuidado e 
sinceridade,  
optam pela 
violência".  
"Ninguém gosta 
de viver numa 
situação sub-
humana.  Ninguém 
procura sofrer 
humilhações e 
injustiças,  dia 
após dia.  Aqueles 
que os levaram 
a essa situação 
( . . . ) já estão 
cometendo uma 
violência.  Essa é 
a violência 
número 1".  

ticos e minorias de gente comum. São 
as minorias que fazem o mundo girar 
e minha esperança cresce com cada 
viagem que faço« e encontro essas mi-
norias que existem por todo o mun-
do. Chamo-as de minorias abraâmicas 
pois, tal como Abraão, elas têm espe-
rança contra a esperança. 

Somente trabalhando juntos con-
seguiremos, assim espero, obter -
tanto nos países industrializados de 
vocês quanto nos nossos - uma situa-
ção mais justa e mais humana. 

E minha esperança se renova 
quando encontro grupos de jovens de 
todo o mundo tentando usar seu cé-
rebro, que não ficam satisfeitos com 
o mero e simples entusiasmo, que 
tentam aprofundar a solução de mo-
do a compreender a situação interna 
de seus países. Minha esperança está 
neles. 

Conheci, por exemplo, grupos de 
jovens que se entreajudavam a com-
prar ações das grandes companhias 
multinacionais, de modo a obter o di-
reito de discutir, séria e objetivamen-
te, os orçamentos e lucros descomu-
nais das companhias internacionais. 

Na Europa, nos Estados Unidos e 
em todos os países ricos, a maioria 
das pessoas quer, obviamente, ganhar 
mais, ter mais lucros, mas parece-me 
que não poderão concordar com as 
enormes injustiças que a juventude 
desses países está começando a de-
nunciar. 

E me parece que a experiência 
que essa juventude adquire quando 
estuda a situação dos operários em 
seus próprios países, ou a situação 
dos operários estrangeiros, ou quando 
examina e discute as atividades das 

la Justiça^ e pela Paz, pois me parece 
que isso é a síntese de uma discussão 
do conhecimento de todos nós. 

Revolução cultural 

P. - ( . . . ) Não terá a China, por 
exemplo, conseguido alcançar muitas 
das coisas que o sr. defende — taft 
como a abolição do colonialismo in-
terno e as grandes desigualdades de 
riqueza? Quais são suas verdadeiras 
opiniões sobre comunismo e desen-
volvimento? 

D. Helder - Você tem toda a ra-
zão ao dizer que a China, assim como 
a União Soviética, teve sucessos ex-
traordinários. Em cerca de meio sécu-
lo, esses países saíram de uma posi-
ção semifeudal para um status de su-
perpotências. E é verdade que na Chi-
na se deu uma vitória contra o colo-
nialismo interno, e é também verdade 
que, em grande parte, o analfabetis-
mo foi erradicado 

Porém, na minha opinião, o preço 
é muito alto. Parece-me bem ejaro, 
por exemplo, que houve distorções 
do socialismo dentro da União Sovié-
tica, que existe uma dualidade entre 
o partido e o povo, que há uma impo-
sição de materialismo dialético, que 
ha um clima de suspeita e medo. Es-
tou estudando com muito cuidado a 
revolução cultural na China. É um 
movimento que, certamente, merece 
atenção, mas infelizmente não me pa-
rece possível confiar cegamente na re-
volução cultural. Parece-me que ela se 
baseia amplamente na divinização de 
Mao. E toda a vez que chegamos a 
uma situação onde um homem é divi-
nizado, c quase certo termos um 

grande problema pela frente. Alçum 
dia, no futuro, a China se sentira na 
obrigação de desmistificar a pessoa de 
Mao, da mesma forma que a União 
Soviética se viu obrigada a desmistifi-
car Stálin. 

Além disso - e embora a revolu-
ção cultural deva ser muito mais estu-
dada — deu-me a impressão de que 
também se baseia num grande, muito 
grande, esmagamento do homem. 

E também me parece que a China 
tem suas próprias idéias imperialistas. 
Às vésperas da visita do presidente 
Nixon. havia uma guerra terrível en-
tre a índia e o Paquistão por Bengala 
Livre, e a posição adotada pela China 
estava longe de ser clara e honesta. 

Os jovens maoístas, por seu lado, 
tinham grandes esperanças na reunião 
da UNCTAD no Chile, por causa da 
participação da China. Mas o compor-
tamento da China durante a confe-
rência foi declaradamente demagó-
gico e, quando ao final das reuniões 
chegou a hora dos compromissos re-
ais, compromissos realmente profun-
dos, a China simplesmente evitou o 
assunto. 

Estas são algumas das razões que 
me levam a crer que há necessidade 
de uma experiência nova, um novo 
socialismo, sem as distorções que lhe 
foram impostas pela União Soviética 
e pela China. 

Uma experiência de um novo so-
cialismo começou no Chile. O presi-
dente Allende declarou ostensivamen-
te que quer uma experiência chilena 
de socialismo — um socialismo que 
seja realmente verdadeiro - mas ele 
luta contra enormes potências que 
ajudam grupos privilegiados, dèntro 
do Chile, os quais ameaçam a possibi-
lidade de Allende continuar. 

"O ópio do povo" 
P. - E qual é o papel da Igreja no 

meio disso tudo? O sr. acha que são 
muitos os padres que compartilham 
de suas ideias? Afinal de contas a 
Igreja foi, durante muito tempo, uma 
fo ra do sistema. 

ü . Helder - É triste pensar que, 
para muita gente, o Cristianismo é a 
religião do homem branco, a religião 
dos 20% de ricos, a religião dos que 
dominaram e ainda dominam, a reli-
gião dos que perdoaram a escravidão 
de africanos e índios, a religião dos 
que nunca dão senão migalhas de as-
sistência, e a religião dos que compe-
tem entre si na corrida armamentista. 

No passado, a própria Igreja fe-
chava os olhos a estas coisas e ajudava 
a pacificar a consciência dos ricos e 
dos poderosos, na condição de que 
estes camuflassem suas terríveis injus-
tiças construindo igrejas - ricas e 
suntuosas, muitas vezes em contraste 
com a pobreza existente à sua volta. 
E se seus operários não tinham casa 
nem comida suficiente, os donos usa-
vam a Igreja para dizer "Deus dá de 
acordo com as necessidades de cada 
um". Na realidade, o que fizemos, em 
muitos aspectos, foi justificar a decla-
ração de Marx de que a religião é "o 
ópio do povo". 

Mas a Igreja tem potencial sufi-
ciente para ser o oposto do ópio. 
Tem potencial para ser uma grande 
força desmistificadora — para desper-
tar e agitar a consciência dos povos 
de todo o inundo, de modo a criar 
um mundo mais justo e humano. E 
eu acho que isso e o princípio. Cons-
tato esse princípio de ação entre as 
minorias de padres e freiras de todos 
os lugares do mundo por onde viajo. 

O que eu quero dizer a todos 
aqueles que se tornaram ateus por te-
mer que, ao reconhecerem um Deus 
onipotente, estariam reduzindo o ho-
mem à condição de escravo, é que, 
para um cristão, o homem não nasceu 
para ser escravo de Deus, e. menos 
ainda para ser escravo de outro ho-
mem. TenhQ um desejo imenso de 
lhes dizer que a interpretação cristã 
da ordem que -os homens receberam 
de Deus para dominar a natureza e 
aperfeiçoar a criação carrega consigo 
a necessidade de construir um mundo 
mais humano e melhor aqui na terra. 
Como eu gostaria de lhes poder dizer 
que o verdadeiro Cristianismo rejeita 
a idéia de que alguns nascem pdbres e 
outros ricos, e de que os pobres de-
vem atribuir sua pobreza a vontade 
de Deus, quando são as injustiças en-
tre os homens que são o verdadeiro 
problema - problema a ser resolvido 
pelo homem, sabendo que o Crista 
quer que^ vivamos humanamente, «•-
mo convém ao ho ".em, nem em co i-
dições de sub-humanidade gerada pe-
la miséria, nem inunanizados pela ri-
queza. 
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O susto mortífero 
do DOPS gaúcho 

O debate sigiloso zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Levado ao DOPS para 
um "sust o",  o garoto 
morreii 6 dias depois xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

CzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
omo investigar possíveis delitos 
de cidadãos acima de qualquer 

suspeita? Essa talvez seja a dúvida 
que atormenta o superintendente dos 
Serviços Policiais do Rio Grande do 
Sul, delegado Leonidas da Silva Reis. 
Apesar de sua grande preocupação 
com a imagem da polícia, o superin-
tendente ainda não determinou a 
abertura de um inquérito e nem afas-
tou o delegado do DOPS gaúcho, Pe-
dro Seelig, responsável direto pela 
morte do menor Luís Alberto Pinto 
Arebalo, que morreu misteriosamente 
depois de ter passado seis dias numa 
"sala especial" do DOPS. 

Luís Alberto era um jovem robus-
to de 17 anos - seu apelido no bairro 
onde morava era "motorzinho" - e 
filho da empregada do delegado 
Seelig, dona Arebalo. O delegado, há 
algumas semanas, soube que Luís te-
ria desviado dinheiro de uma socieda-
de de que ele é presidente. Arbitraria-
mente, no dia 2, Seelig levou-o ao 
DOPS, para dar-lhe um "susto". 
Poucos dias depois, descobriu-se que 
Luís havia morrido. 

Na polícia, depois que os jornais 
noticiaram a morte do rapaz, o supe-
rintendente Leonidas afirmou, numa 
entrevista coletiva, que a causa da 
morte foi "pneumonia dupla". Nos 
hospitais, onde Luís Alberto foi aten-
dido, ninguém fala com exatidão. 
Mas a história do rapaz apresenta fa-
tos muito exatos: no dia z, foi levado 
ao DOPS para receber um "susto". 
No dia 8, morreu a uma hora da tarde 
no Sanatório Paternon, depois de ter 
sido medicado às pressas no Hospital 
do Pronto-Socorro sob o nome de 
Luís Alberto Pinto (numa visível ten-
tativa de encobrir sua passagem por 
ali, já que o registro nos hospitais é 
feito pelo último sobrenome). O ra-
paz foi transportado em condução do 
DOPS para os hospitais onde foi tra-
tado e os policiais pediam aos mé-
dicos sigilo absoluto, porque Luís ti-
nha sido assáltado e havia investiga-
ções em curso. O mistério cresce num 
detalhe que talvez tenha sido decisivo 
para a morte de Luís: ele entrou no 
Pronto-Socorro tendo convulsões e 

sangrando abundantemente pela bo-
ca; isso, às 4h25m da manhã. Depois 
dos exames, saiu (conforme esta na 
ficha) do hospital às 6h08m. Mas só 
deu entrada no Sanatório Paternon às 
9 horas da manhã. Se seu estado já era 
grave, ondeXuís teria ficado todo es-
se tempo se a distância entre um hos-
pital e outro é de apenas 6 quilôme-
tros? Essa pequena diferença talvez 
fosse suficiente para que os médicos 
conseguissem recupera-lo. Cresce a 
suspeita de todos, quando, passados 
oito dias desde a morte de Luís, o 
Instituto Médico Legal ainda não fez 
o laudo anatomo-patológico, único 
exame que pode revelar, com segu-
rança, as causas da "pneumonia du-
pla*. 

Para a polícia gaúcha, o incidente 
está ganhando as manchetes dos jor-
nais somente porque o rapaz morreu 
no DOPS. "Luís Alberto foi trazido 
para o DOPS, porque é nesse departa-
mento que trabalha o delegado Pedro 
Seelig, quase um segundo pai do ra-
paz. Se trabalhasse em outra delega-
cia, o delegadô Pedro Seelig certa-
mente teria conduzido o jovem para 
sua repartição. Ele queria evitar que 
Luís Alberto, por estar envolvido 
num delito contra o patrimônio, fos-
se colocado numa dependência da 
Delegacia de Menores, entre margi-
nais' . Além dessas explicações, o su-
perintendente, na entrevista coletiva, 
ainda fez questão de salientar que o 
DOPS, como instituição, não tinha 
nada a ver com o incidente. E insistiu 
na "pneumonia dupla". "Vejam", 
disse o superintendente, "como qual-
quer um pode pegar uma pneumonia: 
até nós aqui nessa sala, por causa do 
ar condicionado". O superintendente 
da polícia do Rio Grande do Sul está 
convencido que a imagem do DOPS é 
que aumentou o interesse em torno 
da morte de Luís. 

Na quinta-feira passada, às 
18h30m, houve missa de sétimo dia 
na Igreja do Pão dos Pobres, pela al-
ma de Luís Alberto Pinto Arebalo -
um rapaz robusto, de 17 anos, que 
gostava de jogar futebol. Oficialmen-
te, havia morrido de "pneumonia du-
pla", depois de levar um "susto" no 
DOPS. O delegado Pedro Seelig, au-
tor do susto, estava na missa e conti-
nuava no cargo, aparentemente fora 
de qualquer suspeita. 

A escalada policial 
Espancamentos,  roubo,  

lenocínio e assaltos 
pela Polícia Militar 

A polícia militar sc queixa de que 
a imprensa procura sempre di-

vulgar uma imagem negativa de sua 
atuação. Infelizmente, nos últimos 15 
dias, a polícia tem contribuído bas-
tante para isso. No último número de 
OPINIÃO, foram noticiados quatro 
casos de arbitrariedades policiais, en-
tre os quais o assassinato de um in-
dustrial paulista, pelo cabo Antonio 
Marques, da Policia Militar de São 
Paulo. A esses casos, outros vieram se 
juntar nos últimos 10 dias: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10 de fevereiro - Os jornalistas 
franceses Michcl Fraichard, da revista 
Auto-Journal - uma das publicações 
mais importantes da Europa, sobre 
automobilismo - c Françoise Taun-
turier, da agencia The Photo Press, 
foram espancados por bombeiros 
paulistas, no dia do treino para a cor-
rida de Fórmula-1 que se realizaria no 
dia seguinte. Além de quebrar as má-
quinas fotográficas dos jornalistas -
ambos membros da International Ra-
cing Cars Association (IRCA) - os 
bombeiros ainda lhes tiraram as cre-
denciais internacionais fornecidas pe-
los promotores da prova. 

13 de fevereiro - Nove viaturas e 
uma equipe de 50 soldados do 21.° 
Batalhão da PM dc São Paulo cerca-
ram a sede da frota Taxitur, no bairro 
da Penha, agredindo o proprietário da 
empresa, um investigador de polícia c 
outros funcionários. Os soldados fo-
ram chamados por um colega, que ti-
nha sido agredido anteriormente pelo 
proprietário da Taxitur, e só foram 

^nt idos pela chegada ao local de um 
major da reserva da Aeronáutica que, 
por sua vez, agrediu um PM. 

11 de fevereiro - Quatro rapazes 
foram espancados e roubados por sol-
dados das Rondas Ostensivas 'Tobias 
de Aguiar" - ROTA - durante a cor-
rida de Interlagos. 

14 de fevereiro - Um cabo e dois 
soldados aplicaram violenta surra no 
delegado de Mombaça, Ceará. 

15 de fevereiro - O PM-paulista 
Sadao Ikcda, motorista de táxi nas 
horas vagas, espancou dona Concei-
ção dos Santos com um cassetete. 

15 de fevereiro - Neste dia foi 
revelado o caso do operário Antonio 
Reginaldo dc Almeida, que foi marca-
do nas nádegas com um ferro em bra-
sa por um grupo de soldados da PM 
de Fortaleza. 

15 de fevereiro - A imprensa no-
ticiou o caso do 1.° sargento José dos 
Santos, do Corpo de Bombeiros de 
São Paulo, que deu um golpe de Cr$ 
300 mil, lesando 60 investidores para 
quem vendia ações nas horas vagas. 
Foi também noticiada a punição do 
cabo Amorim, de São Paulo, que ex-
plorava o lenocínio na Baixada do 
Glicério. Também punido, o PM Car-
los Barreto Mikelan foi preso por ter 
desviado remédios do Supermercado 
Peg-Pag da Rua Domingos de Morais, 
cm São Paulo. Também no dia 15, 
noticiou-se a prisão do cabo Abílio 
Antonio Marques, à porta da garagem 
da PM da Zona Oeste, SP, porque foi 
reconhecido por uma pessoa que ele 
assaltara juntamente com outros dois 
PM. Finalmente, foi apresentada 
queixa contra o soldado Tabajara 
Santos Airosa, de São Paulo, por rou-
bo de talão de cheques, falsificação 
dc assinatura e roubo 4,tn Volks. 

A .  

"Essas companhias estão tão an-
siosas para vender um satélite ao Bra-
sil que é capaz de o próprio Howard 
Hughes desembarcar qualquer dia 
desses no Galeão". Na semana passa-
da, um general, alto funcionário do 
sistema de comunicações brasileiro, 
usava a figura do milionário america-
no que há muitos anos não aparece 
em público para mostrar o extraordi-
nário interesse de cinco empresas es-
trangeiras em vender um satélite para 
o Brasil. Embora improvável, o exem-
plo não é descabido: a Hughes Air-
craft, de Howard Hughes, é uma das 
concorrentes. 

Na semana passada, em Brasília, 
talvez o mais vistoso dos representan-
tes dessas cinco companhias gastava 
uma manhã e uma tarde para mostrar 
ao próprio ministro das Comunica-
ções, Higino Corsetti, e a uma equipe 
selecionada de técnicos as vantagens 
de sua mercadoria. Werner von 
Braun, o famosíssimo pai das bombas 
V-2 e do programa espacial america-
no, um executivo cujo salário anual 
circula nas órbitas das centenas de 
milhares de dólares, estava pela se-
gunda vez no Brasil em três meses, 
num verdadeiro périplo de um masca-
te de alto bordo, para mostrar o mo-
delo de satélite brasileiro proposto 
pelá Fairchild Hiller, da qual e vice-
presidente. 

Nessa semana, na quarta-feira, a 
comissão formada pelo governo para 
fazer uma pesquisa preliminar das ca-
racterísticas do "satélite brasileiro" 
encerraria a etapa de apreciação dos 
anteprojetos apresentados pelas com-
panhias. (O representante de Hughes 
tinha mostrado seus planos há duas 
semanas. Os outros três concorrentes 
eram: a General Electric, a TRW e o 
consórcio franco-alemão Synphonie). 

O papel do satélite 

Essa pesquisa preliminar dará base 
para que a comissão criada pelo Mi-
nistério das Comunicações e chefiada 
pelo seu secretário-geral, Hervê Ber-
landez Pedrosa, ex-diretor da Nippon 
Electric Company (NEC), faça um re-
latório à COBAE - Comissão Brasi-
leira de Atividades Espaciais - até o 
próximo mês de maio, sugerindo a 
política a ser adotada em relação ao 
satélite. A COBAE mandará um pare-
cer ao presidente da República a 
quem caberá a última palavra sobre o 
assunto. Se ele aprovar o sistema de 
comunicações via satélite - um fato 
que é tido praticamente como certo 
pelos técnicos do setor, mesmo os 
muitos que são contra - será aberta a 
concorrência internacional. E, pro-
vavelmente em 1975, o Brasil teria — 
mesmo lançado de uma base america-
na (Cabo Kennedy), por um foguete 
americano (da NASA), e construído 
em fábricas estrangeiras — o seu saté-
lite. 

A perspectiva de o país ter um sa-
télite — que poderia ser visto como 
um motivo a mais para ufanismo a 
despeito de toda a dependência es-
trangeira do projeto — tem defenso-
res entusiasmados e críticos ferozes. 

O satélite seria usado basicamente 
para complementar o sistema de tele-
comunicações no país - inclusive pa-
ra permitir o acesso a regiões isoladas, 
como a Amazônia, inatingíveis pelos 
sistemas de microondas transmitidos 
de estações terrestres - e para um 
ambicioso programa de alfabetização 
via tevê conhecido por projeto SACI 
(Satélite Avançado de Comunicações 
Interdisciplinares). 

Uma espécie de foguete propulsor 
da idéia do satélite brasileiro é um 
cearense de olhos verdes e fala mansa 
que a NASA - National Aeronautic 
and Space Administration, dos EUA 
- descreve como "the impressinvin-
gly dynamic brasilian young scien-
t i s t " ("impressionantemente dinâ-
mico e jovem cientista brasileiro"), 
Fernando Mendonça. Mendonça, que 
também já foi capa da revista anual 
da General Electric, que o apresenta-
va como um dos sete homens que 
mais se destacaram em pesquisas e 
aplicações da tecnologia espacial em 
todo o mundo, dirige hoje o Instituto 
de Pesquisas Espaciais (INPE) em São 
José dos Campos, SP, onde nasceu o 
projeto SACI. Através do SACI ele 
pretende poder alfabetizar, em 
poucos anos, duas dezenas de milhões 
de brasileiros, a um custo que seria 
inferior a 10% do que o país gastaria 

As discussões sobre 
o satélite brasileiro 

são feitas nos órgãos 
do Ministério das 

Comunicações,  mas 
não chegaram 

ainda até o público xutsrponmigedcaZVMLJCB

Von Braun 

em educação no mesmo período. 
Embora o projeto do satélite e do 

programa do SACI estejam sofrendo 
críticas violentas, a idéia de Mendon-
ça já é bem mais que um projeto. No 
Rio Grande do Norte, Estado escolhi-
do por ser um dos de maiores índices 
de analfabetismo do país, o SACI já 
vive a sua segunda etapa de implanta-
ção de plano piloto. Quinhentas esco-
las, em 150 municípios, têm suas pro-
fessoras primárias treinadas para se-
rem futuras monitoras do SACI gra-
ças a um curso dado pela tevê univer-
sitária de Natal, canal 5, que transmi-
te vídeo-tapes dos programas feitos 
em São José dos Campos e que futu-
ramente seriam transmitidos através 
do satélite. 

Primeiras críticas 

Uma das críticas que altos funcio-
nários do PRONTEL - Programa Na-
cional de Teleeducação - que inclu-
sive já apresentou restrições oficiais 
ao SACI"- fazem é o fato de ele ser 
pouco adequado às particularidades 
culturais de cada região do país. Um 
só programa - transmitido simulta-
neamente para gaúchos, nordestinos e 
amazonenses, numa linguagem pró-

O defeito do satélite 
é utilizar uma 

tecnologia que não 
pode se desvincular 
do país de origem. 

pria de São Paulo, por exemplo - cau-
saria uma combinação aparentemente 
tão estranha quanto comer jabá com 
chimarrão. Ao contrário do que diz 
Mendonça, técnicos do PRONTEL 
afirmam, que o custo do progra-
ma é elevadíssimo. (Mesmo alguns 
que publicamente se manifestam a fa-
vor do satélite, em particular, são 
contra, como um deles confidenciou 
a OPINIÃO na semana passada: "Para 
publicar eu só posso dizer coisas bo-
nitas, mas sou contra e teria muitas 
coisas a dizer sobre o satélite brasilei-
ro". 

Mesmo o Ministério da Educação 
e Cultura tem restrições ao SACI. A 
informação é confirmada através dos 
próprios defensores do satélite. "É 
que o ministro (Passarinho) está mal 
assessorado, por gente que fica botan-
do coisas na cabeça dele. Ele pessoal-
mente é a favor, até já gravou para o 
SACI um programa de 15 minutos". 

Parece que o ministro faz uma es-
pécie de jogo duplo, criticando as te-
vês educativas para os defensores do 
SACI e atacando o SACI quando está 
com os homens que acham mais van-
tajosos os processos de educação 
transmitidas pelas televisões culturais 
dos Estados. 

Entretanto, esse não é o campo 

onde o debate sobre o satélite brasi-
leiro é mais acirrado. O local das 
maiores discussões, até agora manti-
das distante do público, são os orga-
nismos do próprio Ministério das Co-
municações. E para entender os inte-
resses e as posições nessa arena é pre-
ciso analisar as forças que formaram 
esse Ministério. 

A Embratel e o Ministério 

Contando a história de uma ma-
neira simplificada e abordando princi-
palmente os aspectos políticos, po-
de-se dizer que quando o presidente 
Medici assumiu, o Ministério das Co-
municações era pouco mais que uma 
espécie de elo de ligação e amortece-
dor de interesses e conflitos entre a 
superempresa CTB, com seus quadros 
de ex-empresa estrangeira recente-
mente nacionalizada, as poderosas 
empresas "multinacionais" do tipo 
Ericsson, Standard Electric, Siemens 
- com seus figurões^ aparentes como 
Juracy Magalhães e Álcio Costa e Sil-
va - e, finalmente, a dinâmica Em-
bratel, com seus jovens técnicos e mili-
tares. Aliás, as primeiras inaugurações 
do novo Ministério eram devidas à 
Embratel que em 69 ligava o tronco 
sul do sistema de Discagem Direta a 
Distância (DDD). 

Ao assumir nesse ano o Ministério 
das Comunicações, iria de imediato® 
defrontar com a decadência da CTir 
ainda nas mãos de antigos funcioná-
rios de patrões estrangeiros, enquanto 
o dinamismo da Embratel se casava 
com os lucros das fornecedoras de 
equipamentos de telecomunicações, 
solicitados em crescentes encomen-
das. Existente desde seu aparecimen-
to, a independência da Embratel era 
aumentada pelo fato da patente de 
seu presidente - general Francisco 
Souza Galvão - ser superior à do mi-
nistro. E foi em parte para enquadrar 
a Embratel que em fins de 72 foi cria-
da a Telebrás, empresa holding das 
companhias telefônicas do país. O 
primeiro diretor da nova companhia, 
José Roberto dos Santos, foi afastado 
antes de assumir, por interferência do 
SNI que discordava de algumas no-
meações planejadas. Além disso ele 
não era propriamente querido pela di-
retoria da Embratel, que lhe seria su-
bordinada. Ainda em 1972 o general 
Galvão, conhecido opositor do proje-
to do satélite, cogitado pelo Ministé-
rio, deixa a presidência da Embratel 
logo acompanhado por toda a diretoife 
ria. 

.O satélite se transformara em te-
ma de debate. Um de seus críticos, o 
coronel José Maria Couto de Oliveira, 
cujo trabalho publicamos na página 
ao lado, voltou à Petrobrás, bem co-
mo outros antigos diretores da Em-
bratel. Atualmente, embora velada, a 
discussão em torno do sistema de sa-
télite doméstico ganhou todo o Mi-
nistério das Comunicações. 

A defesa do sistema é feita pelo 
relações-públicas da Fairchild, J. Pa-
ton. Disse ele a OPINIÃO em Nova 
York que o satélite que está sendo 
oferecido custaria menos que 51 mi-
lhões de dólares; dispensa estações 
transmissoras de grande potência e 
não requer estações receptoras caras; 
serviria para comunicações telefôni-
cas e de televisão. Calculam os técni-
cos da Fairchild que uma estação re-
ceptora com uma antena avaliada em 
250 dólares seria capaz de captar os 
sinais do satélite. 

Dizem os defensores brasileiros do 
satélite que seus opositores têm a ati-
tude comum dos que estão habi-
tuados a uma tecnologia atrasada e 
que se sentem ameaçados pelas inova-
ções a que não estariam aptos - ou 
com disposição para acompanhar. 
Um deles acha o coronel Jose Maria 
"patologicamente contra o satélite". 

A crítica publicada do coronel 
Maria tem has últimas semanas uma 
grande procura e aceitação por téc-
nicos da Embratel, do PRONTEL, do 
sistema de TV educativa, etc. 

Parece evidente que o sistema de 
satélite como tecnologia mais avan-
çada tende a se impor mais cedo ao 
mais tarde. O que os críticos como o 
coronel José Maria apontam no caso 
é a dependência com que o Brasil fi-
cará, utilizando uma tecnologia que 
não terá condições dc se desvincular 
do país de origem. Mas isso é o que 
acontece, cada vez mais, em muitos 
outros ramos industriais do Brasil 



O ataque ao satélite zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Estaremos assim numa posição de completa 
dependência das condições 

financeiras e polít icas que o país fornecedor 
haja por bem ditar ao Brasil,  

sob pena de inoperância do vultoso investimento".  zxvutsrponmlihgfedcbaVUTSQPONMLJIHFEDCBA
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eguramente, a mais objetiva das 
críticas feitas por técnicos do 

próprio governo ao emprego de um 
satélite doméstico de telecomunica-
ções pelo Brasil é a do coronel José 
Maria Couto de Oliveira, publicada 
com o titulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sistema de Satélite Do-
méstico de Telecomunicações, Consi-
derações sobre Sua Utilização pelo 
Brasil Engenheiro de comunicações, 
o cel José Maria, durante 5 anos, foi 
diretor dá EMBRATEL (Empresa 
Brasileira de Telecomunicações). Em 
novembro de 1972, quando saiu da di-
retoria da qual fazia parte, o coronel 
voltou à PETROBRÀS, onde trabalha 
desde 1955. Sua apreciação sobre o 
satélite a ser comprado pelo Brasil, 
numa tiragem restrita, esta circulando 
entre altos funcionários de telecomu-
nicações. Aqui reproduzimos o traba-
lho. sronlihedcaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA

M 

1. Os satélites de telecomunica-
ções foram desenvolvidos para prover 
canais de telecomunicações ae alta 
qualidade, entre regiões, separadas 

r obstáculos de tal natureza (ocea-
s, montanhas, etc.), que impedis-

sem o estabelecimento das estações 
repetidoras usuais dos sistemas terres-
tres. 

Com o desenvolver da nova tecno-
logia, passou-se â  cogitar do emprego 
de satelites domésticos, para atender 
a comunicações em países de grandes 
dimensões territoriais. 

2. No Brasil, quando não existiam 
os sistemas terrestres de alta capaci-
dade, construídos a partir de 1967 
pela EMBRATEL e pelas Companhias 
de Telecomunicações de âmbito esta-
dual, pensou-se em usar um sistema 
de satelite doméstico para implanta-
ção de uma Rede de TV Educativa, 
de âmbito nacional 

O uso desse sistema foi contra-
indicado por autoridades do MEC, em 
particular do PRONTEL, em face dos 
graves inconvenientes que apresenta-
va, não só por seu custo elevadíssimo, 
como pela simultaneidade que exigia 
dos programas para regiões sócio-eco-
nômicas diferentes do país, sem ofe-
recer qualquer flexibilidade à compo-
sição de redes mais adequadas para 
• atender às peculiaridades de cada 
lima dessas regiões. 

3. A partir de 1972, o Ministério 

O sistema de 
comunicações hoje 
utilizado custa 20 

vezes menos e tem a 
capacidade quase 

equivalente 
a dois satélites.  

das Comunicações começou a consi-
derar a possibilidade de usar o siste-
ma de satélites para suplementar a re-
de terrestre de microndas da EM-
BRATEL. Na análise dessa possibili-
dade, dois fatores são de primordial 
importância: a capacidade do sistema 
e seu custo de implantação. 

Com a tecnologia atual, a capaci-
dade dos maiores satélites é de 6.000 
canais de voz bidirecionais (tipo IN-
TELSAT IV). A EMBRATEL terá, 
até 1975, cerca de .30.000 canais de 
voz bidirecionais operando em seu 
sistema terrestre. A partir de 1975, a 
canalização deverá crescer à razão de 
9.000 canai? ao ano, no mínimo. 

Essa previsão baseia-se em estima-
tivas modestas quanto à expansão das 
redes telefônicas e dos sistemas inte-
rurbanos estaduais. Caso essas expan-
sões possam ser levadas a cabo segun-
do os planos muito mais otimistas do 
Ministério das Comunicações, o au-
mento exigido da canalização da EM-
BRATEL será muito superior aos 
mencionados 9.000 canais por ano. 
Basta, assim, comparar os números ci-
tados, para verificar que o satélite do-
méstico não atende às necessidades 
mínimas da EMBRATEL. 

A comparação de custos entre as 
,dua£ alternativa*, torna a conclusão 
àinâg rçais eyjdepfe. •tngyantjo ^ im-

plantação de um sistema de satélite 
doméstico (incluindo fabricação e 
lançamento, satélite de reserva, esta-
ções terrestres, preparo de pessoal, 
etc.) envolve custos da ordem de 150 
milhões de dólares (930 milhões de 
cruzeiros), possibilitando a instalação 
de somente 6.000 canais bidirecio-
nais, o sistema terrestre de microon-
das da EMBRATEL pode ser expan-
dido a um custo aproximado de 7 mi-
lhões de dólares (44 milhões de cru-
zeiros) por 10.000 canais de voz bidi-
recionais que se queiram instalar. 

Na realidade, o número de fanais, 
instalados no sistema terrestre a esse 
preço, é várias vezes maior, porém, 
como eles devem ser interligados para 
atingir os pontos mais afastados do 
país, a quantidade útil de canais entre 
as cidades atendidas pela EMBRA-
TEL fica reduzida a cerca de 10.000, 
quase equivalente à capacidade de 
dois satélites, por um preço 20 vezes 

• menor. 
Os custos citados referem-se ape-

nas, tanto no caso de satélite como 
no da rede terrestre, ao sistema de 
transmissão, já que os custos dos de-
mais equipamentos (multiplex, comu-
tação telefônica, rede de cabos, etc.) 
são comuns a ambos os casos. 

Enquanto, para o satélite, a maior 
parte dos investimentos será em moe-
da estrangeira na aquisição de equipa-
mentos e pagamento de serviços no 
exterior, para a expansão da rede ter-
restre, a partir de 1975, a totalidade 
dos investimentos será feita em cru-
zeiros, no Brasil, impulsionando o de-
senvolvimento da indústria nacional e 
da economia do país. 

Outra grande vantagem do sistema 
terrestre de microondas é a possibili-
dade de sua expansão progressiva, uti-
lizando a infra-estrutura já implanta-
da, mediante a instalação apenas dos 
equipamentos de transmissão (trans-
ceptores e antenas) necessários. No 
caso do satélite, atingida a sua capaci-
dade máxima, qualquer expansão só 
poderá ser realizada com a implanta-
ção de novo sistema completo, com-
preendendo o satélite e todas as esta-
ções terrenas que irão operar com o 
mesmo. 

4. Há também os que advogam o 
uso do satélite doméstico para o esta-
belecimento de rotas alternativas do 
sistema da EMBRATEL, evitando a 
implantação das previstas no Plano 
Nacional de Telecomunicações e ain-
da não iniciadas pela EMBRATEL. 
Impedem tal solução os mesmos fato-
res anteriormente analisados: capaci-
dade e custos. 

E princípio internacionalmente 
aceito que uma rota alternativa deve 
poder assegurar o escoamento de pelo 
menos 30% do tráfego total entre os 
pontos considerados. Em consequên-
cia, as rotas alternativas do sistema da 
EMBRATEL devem ter uma capaci-
dade análoga à das rotas já implanta-
das, sem o que, em pouco tempo, dei-
xarão de atender à condição estabele-
cida. 

Mesmo que o sistema satélite pu-
desse, inicialmente, atender à percen-
tagem mencionada em algumas rotas, 
ao fim de poucos anos, ante o acele-
rado ritmo de expansão do tráfego in-
terurbano, ficaria ultrapassado, e as 
rotas alternativas, previstas no siste-
ma terrestre, teriam de ser inevitavel-
mente construídas. 

Apesar de sua pequena capacida-
de, o custo do sistema satélite seria, 
bem superior ao das rotas alternativas 
terrestres a serem construídas pela 
EMBRATEL, e de custo operacional 
mais elevado. 

5.. Ultimamente lêem-se nos jor-
nais declarações relativas à necessida-
de do sistema de satélite doméstico, 
porque os sistemas terrestres da EM-
BRATEL estarão saturados em 1976. 
Isto contraria as alegações anteriores, 
também publicadas em várias oca-
siões, de que -os troncos da EMBRA-
TEL estavam ociosos por deficiência 
das rotas estaduais, que não permi-
tiam o afluxo do tráfego do interior 
dos Estados pava os grandes troncos 
de microondas. 

Há necessidade, assim, dç uma 
pida ^explanação sobre 3, capacidade 

dos sistemas da EMBRATEL. 
A infra-estrutura das rotas terres-

t res , compreendendo estradas de 
acesso, terraplenagem das calotas, 
prédios das estações repetidoras e ter-
minais, torres metálicas, linhas de su-
primento de energia comercial, gera-
dores, tanques de combustível, etc., 
já foi implantada pela EMBRATEL, 
para permitir a instalação de grande 
número de canais de rádio-frequência 
nessas estações. Cada canal de RF 
permite a instalação de 960 ou 1.800 
canais de voz bidirecionais, começan-
do a se generalizar o uso de equipa-
mentos para 2.700 canais. Em cada 
rota podem ser instalados 7 + 1 ca-
nais de RF, na faixa 6 GHz, e 5 + 1 
canais na faixa de 4 GHz (7 + 1 signi-
fica: 7 canais de tráfego + 1 de prote-
ção). Assim, a capacidade total máxi-
ma de uma rota, com equipamentos 
de 1.800 canais de voz, seria de 7 x 
1.800 + 5 x 1.800 = 21.600 canais de 
voz. 

Em 1975 estarão em tráfego 
pouco mais de 1.000 canais de voz, 
chegando a Porto Alegre (pelo 
Tronco Sul), uma das maiores cidades 
do país; a Belém chegarão, pelos 
troncos de alta capacidade, apenas 
800 canais, e mesmo no Sistema Rio 
— São Paulo, o de maior densidade de 
tráfego, só haverá cerca de 4.000 ca-
nais em operação. 

Para aumentar a rentabilidade das 

A única vantagem do 
sistema de satélite 

seria levar programas 
de televisão ao vivo 

até as miseráveis 
vilas isoladas do 

interior da Amazônia.  

rotas, têm sido realizados convênios 
com as concessionárias de âmbito es-
tadual, para instalação de canais ao 
longo das rotas da EMBRATEL, a se-
rem usados por essas concessionárias. 
No Sistema Rio — São Paulo estão 
sendo instalados quase 2.000 canais 
para uso da CTB. Outra aplicação da 
capacidade ociosa das rotas da EM-
BRATEL é a transmissão de sinais de 
vídeo (para TV), permitindo a forma-
ção da Rede Nacional de TV. 

No futuro, bastante distante ain-
da, quando a atual rota Rio — São 
Paulo estiver próxima da saturação, 
poderão ser implantadas outras rotas 
de alta capacidade entre essas cidades 
(entre TOKIO e OSAKA há 3 rotas 
independentes de microondas), ou 
poderá ser construído um cabo coa-
xial enterrado ainda de maior capaci-
dade (entre BOSTON - N.YORK -
PHILADELFIA foi construído re-
centemente um cabo coaxial que 
permite mais de 25.000 canais de 
voz bidirecionais). Jamais poderia um 
especialista em telecomunicações co-
gitar do emprego de um satélite para 
atender ao denso tráfego entre duas 
cidades, distantes entre si 400 km, 
servidas por excelentes estradas, faci-
litando o acesso às estações repetido-
ras de um sistema de M.O. ou de cabo 
coaxial 

6. Finalmente, surge a hipótese da 
implantação do sistema do satélite 
doméstico, como meio de levar as 
transmissões de TV ao vivo e de esta-
belecer canais de telecomunicações 
para cidades isoladas da Amazônia. 
Cita-se, em reforço dessa tese, o 
exemplo do Canada, que está implan-
tando um sistema com essas caracte-
rísticas, enfatizando-se semelhanças 
entre o Brasil e o Canadá quanto à 
extensão territorial e dificuldades de 
acesso a r^iões, como a Amazônia e 
as Províncias Canadenses próximas ao 
círculo polar ártico. 

Não há dúvida de que o sistema 
satélite permitirá levar as transmis-
sões de TV ao vivo até às cidades no 
interior da Amazônia. Há, no entan-
to, que considerar a necessidade de 
construir as estações de TV, nas cida-
deŝ  que irradiarão os programas, e o 

satélite. 
Como a TV é explorada no Brasil 

pela iniciativa particular, alicerçada 
na receita industrial das empresas 
concessionárias dos canais de TV, não 
há a menor viabilidade de implanta-
ção de emissoras de TV em pequenas 
cidades e vilas do interior da Amazô-
nia por essas empresas, e de uso dos 
canais do satélite em bases comer-
ciais. Causa espécie que até hoje essas 
emissoras, que irão usar os canais de 
satélite, não foram consultadas nem 
se manifestaram quanto à possibilida-
de de virem a utilizar o sistema a ser 
implantado. 

Quanto aos canais de telecomuni-
cações que seriam obtidos com o sis-
tema satélite, para uso nas cidades da 
Amazônia, há a argumentar o seguin-
te: as cidades mais importantes ja são 
atendidas pelo sistema de tropodifu-
são recém-inaugurado pela EMBRA-
TEL, cobrindo os Estados de Mato 
Grosso, Acre, Amazonas e Pará, aten-
dendo ainda aos Territórios de Ron-
dônia e Amapá. Outras cidades, como 
Belém, São Luís e todas as localida-
des ao longo da rodovia Belém - Bra-
sília, o são pelos sistemas de alta ca-
pacidade da EMBRATEL, inclusive 
para transmissões de TV. 

Nas pequenas cidades e vilas isola-
das no interior da região amazônica, 
o baixo poder aquisitivo das popula-
ções contra-indica o uso do caríssimo 
sistema satélite; os sistemas interurba-
nos de pequena capacidade, em im-
plantação pelas concessionárias esta-
duais, são os mais indicados e mais 
compatíveis com o estágio de desen-
volvimento das redes telefônicas des-
ses locais. 

Para verificar como é reduzidíssi-
ma a quantidade de telefones existen-
tes nas cidades da Amazônia não atin-
gidas pelos sistemas da EMBRATEL, 
basta esclarecer que no Acre, Rondô-
nia, Roraima e Amapá há um total 
global de cerca de 2.500 telefones, 
dos quais somente 200 em cidades 
não servidas pela EMBRATEL; dos 
22.000 telefones existentes no Pará, 
apenas 1.600 estão em várias cidades 
atendidas só pelos sistemas interurba-
nos da COTELPA; no Estado do 
Amazonas, o sistema de tropodifusão 
atinge 5 das maiores cidades, sendo 
reduzidíssimo o número de telefones 
no resto do Estado. 

É, asam, inteiramente ilógico o 
uso de um sistema de satélite de 
custos operacionais altíssimos, para 
interligar as demais pequenas cidades 
e vilas da Amazônia, quase desprovi-
das de redes telefônicas e de densida-
de de tráfego muito baixa. Para se ter 
uma idéia dos custos operacionais de 
uma rede baseada num satélite, cite-
se que a estação terrena de Tanguá, 
da EMBRATEL, tem uma despesa 
operacional anual de 6 (seis) milhões 
de cruzeiros (quase 1 milhão de dóla-
res). 

7. Resta comparar a atuação do 
Brasil com a do Canadá, já que este é 
o único país do mundo que está im-
plantando um sistema de satélite do-
méstico para operação comercial. 

O Canadá e um país desenvolvido, 
com alto índice de PNB per capita 
(superior a 3.000 dólares), contando 
com uma das maiores densidades de 
telefones (45 telefones por 100 habi-
tantes), com um complexo e seguro 
sistema interurbano, dispondo de, no 
mínimo, duas rotas alternativas, nor-
malmente três entre os principais cen-
tros, e um conjunto de outras facili-
dades, que tornam praticamente im-
possível a interrupção total das co-
municações, mesmo em caso de catás-
trofe, seja de origem natural ou milij 
tar. A rede telefônica interurbana já 
foi quase inteiramente automatizada 
(DDD) e o país apresenta excelentes 
serviços de telex e de telégrafos. 

No Brasil, a não ser pela extensão 
territorial, tudo é diferente. Com um 
PNB per capita pouco acima de 400 
dólares, apresentamos hoje uma das 
menores densidades de telefones (2 
por 100 habitantes) do mundo. O Sis-
tema Básico, previsto no Plano Nacio-
nal de Telecomunicações, teve cons-
truídas apenas as rotas essenciais para 
interligar todos os Estados e Territó-
rios, não existindo ainda as rotas al-
ternativas indispensáveis à segurança 
do sistema. 

As Concessionárias, nos diversos 
Estados, lutam com penúria de recur-
sos para desenvolver as deficientes e 
congestionadas redes telefônicas ur-
banas, impondo aos usuários interes-
sados o pesado ônus dos planos de 
autofinanciamento. Maior dificuldade 
têm airçda para. substituir os velhos 
&pwâiroentos è.rèdes dç cabos, e pâ-
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ra implantar e expandir os sistemas 
interurbanos estaduais, pelo que se 
executam lentamente os pianos ela-
borados. Ainda é reduzido o número 
de cidades em que foi automatizado 
o tráfego interurbano, e um grande 
esforço será necessário para expandir 
a rede de DDD. 

Somente agora a minúscula Rede 
Nacional de Telex (com 3.200 termi-
nais instalados até junho de 1972) 
passou a ter um plano de expansão 
adequado, em execução pela EM-
BRATEL. Os telégrafos continuam 
com uma estrutura ultrapassada, ofe-
recendo ao público serviços pouco sa-
tisfatórios, enquanto se aguarda das 
autoridades responsáveis a indispensá-
vel disposição para enfrentar e resol-
ver o problema. 

8. Vivemos, hoje, um período his-
tórico. É a fase em que Governo e 
Povo se dão as mãos, num trabalho 
coordenado, somando esforços para 
desenvolver o país, num ambiente de 
paz e entusiasmo. Para que isso possa 
ser conseguido, é indispensável a exis-
tência de um Sistema Nacional de Te-
lecomunicações, capaz de atender às 
exigências desse desenvolvimento. Os 
recursos financeiros, de engenharia e 
mão-de-obra especializada, imprescin-
díveis para elevar a um nível aceitável 
o atual Sistema Nacional de Teleco-
municações, são de tal vulto que se 
torna necessário o estabelecimento de 
um rigoroso plano de prioridades, 
que elimine ou pelo menos adie todo 
e qualquer investimento menos essen-
cial aos objetivos colimados. 

Não deve ter prioridade, no mo-
mento, a implantação do sistema de 
satélite domestico para levar as trans-
missões de TV ao vivo à população de 
parte da Região Amazônica, engajan-
do nesse programa vultosos recursos 
financeiros e apreciável parcela de 
mão-de-obra especializada disponível, 
em detrimento dos outros programas 
essenciais, como a modernização e 
expansão das redes telefônicas urba-
nas, a implantação das rotas alternati-
vas do Sistema Básico, a expansão da 
canalização das demais rotas desse sis-
tema, a implantação ou expansão dos 
sistemas interurbanos estaduais, a am-
pliação da rede de DDD, a execução 
da nova Rede de Telex, da Rede de 
Estações Costeiras, da Rede Nacional 
de Transmissão de Dados, o aumento 
da eficiência da Rede de Telégrafos e 
outros programas, que necessitam ser 
executados com a maior urgência, sal-
vo o que, será prejudicado o ritmo de 
desenvolvimento do país. 

9. Cumpre enfatizar um aspecto 
de grande importância, relativo ao sis-
tema satélite. No mundo ocidental, 
até hoje, somente os Estados Unidos 
da América têm condições de fabricar 
os aperfeiçoados satélites de comuni-
cações, bem como os foguetes pro-
pulsores dos mesmos. Os lançamentos 

A cada sete anos 
— tempo que dura um 

satélite — seremos 
obrigados a discutir 
com uma potência 

estrangeira o lançamento 
de novo satélite.  

destes foguetes são também realiza-
dos de bases americanas. 

Implantado o sistema de satélite 
doméstico, e construídas as dezenas 
de estações terrenas que operarão 
com o mesmo, seremos obrigados, no 
máximo a cada 7 anos (vida útil do 
satélite), a negociar com uma potên-
cia estrangeira a fabricação e lança-
mento de um novo satélite, que subs-
titua o anterior e permita a continui-
dade da operação de todo o comple-
xo sistema instalado. 

Estaremos, assim, numa posição 
de completa dependência das condi-
ções financeiras e políticas que o país 
fornecedor haja por bem ditar ao Bra-
sil, sob pena de inoperância do vulto-
so investimento realizado e sem alter-
nativas, a curto prazo, que permitam 
substituir os canais de telecomuni-
cações que funcionavam através do 
satélite. 

10. Estas, as considerações que 
me sinto no dever de expor aos que 
acompanham os estudos de viabilida-
de visando a utilização, pelo Brasil, 
de um sistema de satélite doméstico 
de comunicações, para que a decisão 
a ser tomada, de transcendental im-
portância, seja a que melhor atenda 
aos superiores interesses de nossa 
querida Pátria:Vu \ 4 \ r* f ™ 
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Os mitos da oposição-1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ouve tempo em que esteve na 
"falácias do de-moda criticar as 

senvolvimento". Ser "desenvolvimen-
tista" e, pior ainda, nacionalista, era 
quase como ser "comunista" nos idos 
dos anos 50. Os intelectuais bem pen-
santes e os donos da verdade oficial 
consideravam tão irracional contra-
riar a vocação da divisão internacio-
nal do trabalho — que permitia a al-
guns países tirar "vantagens compara-
tivas" de sua condição agrícola-ex-
portadora — que os defensores da 
idéia abstrusa da industrialização e da 
independência nácional eram conside-
rados ingênuos e ignorantes das leis 
do mercado, quando não antipatrio-
tas. Falar no setor público da econo-
mia, então, era ser já praticamente 
úm estalinista encapuçado, pronto a 
cravar o punhal na liberdade de ini-
ciativa da empresa privada. Agora o 
desenvolvimentismo tornou-se ideolo-
gia do Estado. Não há patriota que 
deixe de trazer no bolso, com o ca-
lendário e a agenda de negócios, as 
marcas dos recordes do PIB. Apenas 
num ponto, antes como hoje, houve 
permanência. Os vira-casaca do desen-
volvimentismo continuaram fiéis a 
um de seus mitos: o de que sem capi-
tal estrangeiro não há desenvolvimen-
to possível 

No resto, ou em quase tudo mais, 
o mestre-sala deu o brado dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA changer 
des domes e foi aquela beleza. Até os 
latifundiários mais recalcitrantes ade-
riram à reforma agrária do PROTER-
RA, não só para permitir o desenvol-
vimento econômico, mas para valori-
zar o homem do campo. Como na po-
bre Grécia, também no Brasil o ho-
mem é o centro e a medida de todas 
as coisas . . . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Intenções e realidade 

Mesmo que se faça o devido des-
conto entre ô  rosário de boas inten-
ções e o calvário do dia-a-dia, a mu-
dança na fraseologia e nas ideologias 
proclamadas pelo mundo oficial e pe-
los setores dominantes deve espelhar 
alguma relação com o mundo das coi-
sas materiais. 

Entretanto, parece que as oposi-
ções não perceberam as mudanças ha-
vidas. Deixo assim vaga, de propósito, 
a critica a todas as oposições: da con-
sentida (será que existe mepio algu-
ma oposição consentida? ) à rebelde, 
passando pela sem sentido e englo-
bando a oposição silenciosa e isolada 
dos que medem as agruras do mundo, 
nem sempre^ sem razão, pelas vicissi-
tudes do próprio umbigo. No conjun-
to, parece que as oposições se encas-
telaram em mitos antijgos, e conti-
nuam pensando que o divisor de 
águas no Brasil separa, para um lado, 
os que querem o desenvolvimento e o 
fortalecimento do Estado e para ou-
tro os partidários do imobilismo, 
aferrados às formas tradicionais de do-
minação política e de exploração eco-
nômica imperialista. Seguindo o ra-
ciocínio, não são poucos os oposicio-
nistas que partindo da idéia de que 
em 1964 venceu o imperialismo e que 
este "por sua essência" gera a estag-
nação econômica, o atraso, o predo-
mínio dos setores latifundiário-ex-

rtadores, caracterizam a sociedade 
rasileira de hoje por seu imobilismo 

social. Como consequência, o remé-
dio seria propugnar para que o Esta-
do voltasse a ser o que era, um Esta-
do desenvolvimentista e nacionalista, 
capaz de defender a economia nacio-
nal contra a investida dos trustes que, 
aliados aos latifundiários, exploravam 
o povo e geravam a miséria. 

Como em toda ideologia, essa 
também contém grãos de realidade. 
Mas a poeira que resulta da realidade 
moída é como a poeira das estrelas: 
perturba a vista, tonteia, dá vertigens 
faz ver miragens, mas não leva aos ca-
minhos da transformação. No meio 
tempo, os fatos foram abrindo a ma-
chadadas seu caminho próprio e mos-
trando sua feição, bonita ou feia, a 
cara da realidade foi se desenhando 
por trás dos mitos. Emvez da estag-
nação, desenvolvimento^ Em vez de 
predomínio do setor público, associa-
ção crescente entre o Estado, as em-
presas multinacionais (os velhos trusj 
tes mudaram de nome e às vezes até 
de política) e empresariado local. Em 
vez de imobilismo social, uma "socie-

poi 
bra 

Para a oposição ainda 
valem teses como as de 

que "o imperialismo,  
por sua essência,  gera 

a estagnação"? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fernando Henr ique Cardoso 

dade aberta" onde a mobilidade so-
cial se não é o pão nosso de cada dia 
é o credo das aspirações de muitos. 
Tudo isso, naturalmente, num quadro 
de repressão política e de discrimina-
ção de amplos setores sociais, da 
maioria quiçá. 

Em poucas palavras: estamos dian-
te da pobre revolução possível de 
uma sociedade que constrói o capita-
lismo, dependente, por certo, como 
lhe é dado construir rio mundo atual 
de "economias internacionalizadas". 
Na rede de interesses que vincula uma 
economia às outras e subordina cama-
das sociais distintas, nem tudo é 
igualdade. Longe disso. Há as que de-
têm o monópolio das invenções técni-
cas e o controle do sistema financeiro 
mundial e as que daquelas dependem. 
Internamente, em cada sociedade, 
também a distribuição desigual da 
renda — para pôr assim de forma bem 
comportada as coisas — mostra bem 
quem se beneficia com o desenvolvi-
mento. 

Não obstante, algumas economias 
dependentes, como a brasileira, exi-
bem um parque industrial imponente 
e não deixam de blasonar, fagueiras, 
pela voz de seus supertécnicos, que 
têm engenho e arte para desejar e in-
ventar fórmulas que possibilitem exa-
tamente o que desejam as "multina-
cionais", agora em sua etapa moder-
ninha de descentralização dos par-
ques industriais. Assim, as economias 
periféricas em franco progresso ade-
rem céleres ao sistema que os ameri-
canos chamam de run away, quer di-
zer que "tocam" longe as maquinas, 
os capitais e o know-how deles, utili-
zando a matéria-prima local (às vezes 
nem isso) e principalmente os múscu-
los e nervos baratos da mão-de-obra 
nativa. 

O x do problema 

Grudados a este último aspecto, 
não são poucos os oposicionistas que 
concentram a crítica, outra vez, no 
caráter puramente espoliativo de rela-
ção imperialista, contra a qual um sa-
dio nacionalismo baseado na empresa 
pública seria a solução. Entretanto, 
no caso do Brasil, não é por aí que o 
carro pega. O grosso da atividade in-
dustrial, sob o controle dos três seto-
res referidos (Estado, empresas es-
trangeiras e nacionais), explora prin-
cipalmente o mercado interno. E aí 
está o x do problema. 

Desde o momento em que a rela-
ção imperialista deixou de basear-se 
(em alguns países) apenas na explora-
ção da matéria-prima local e na colo-
cação de produtos industrializados de 
consumo individual fabricados nos 
países centrais para (sem prejuízo das 
iormas anteriores de exploração) 
orientar-se mais para o aproveitamen-
to do mercado de "consumo de mas-
sas" urbanas que surgia, as empresas 

Estranhos negócios 
em Caxias do Sul 

estrangeiras passaram a produzir nos 
países periféricos os produtos de con-
sumo individual (geladeiras, TVs, au-
tos, etc.). As economias centrais reti-
veram em boa dose a produção de 
equipamentos especializados e de 
produtos de consumo industrial, mas 
associaram-se ao "esforço de desen-
volvimento", plantando fábricas, as-
sociando-se ao Estado e ao empresa-
riado local. Necessitam portanto de 
consumo interno e do dinamismo da 
sociedade local. Senão, quem com-
prará as TVs, as geladeiras ou os car-
ros? 

Disso resultou Uma transformação 
profunda nas condições do desenvol-
vimento e da relação entre capitais es-
trangeiros e a economia nacional. A 
estagnação e o imobilismo deixaram 
de ser a contrapartida necessária da 

dependência. Os que insistirem nelas, 
perderão o bonde. 

Os temas para a oposição passa-
ram necessariamente a ser outros. A 
desigualdade social, mais que qual-
quer outro tema, junto com a liberda-
de necessária para fazer com que a 
desigualdade acabe, prevalece sobre 
tudo o mais. A preparação — dos que 
não têm acesso aos progressos do de-
senvolvimentismo elitista — para a 
busca de novos caminhos de partici-
pação social que permitam fazer com 
que as pressões de baixo para cima 
ponham em marcha uma democracia 
efetiva constitui outro tema aberto à 
imaginação e à crítica política. Dian-
te deles perde importância discutir a 
conduta iluminada de um Estado de-
senvolvimentista e de suas elites auto-
ritárias como formas para resolver os 
impasses brasileiros. Isso não quer di-
zer que o imperialismo virou bonzi-
nho de repente. Mas significa que 
substituir o regime que aí está por 
outro que seja ainda mais autoritário, 
embora chauvinista, pode ser um pas-
so adiante para os burocratas monta-
dos no comando das empresas esta-
tais, mas não necessariamente para a 
maior parte da. população. O naciona-
lismo ae que se necessita é aquele que 
indica os caminhos pelos quais a na-
ção deixa de ser uma idéia-força ma-
nipulada por minorias organizadas 
atrás das grandes empresas e passa a 
ser uma ideologia de participação po-
pular no prqcesso de decisão e con-
trole do rumo que se dá ao país. 

O tema número 1 

Como é possível, neste caso, um 
nacionalismo verdadeiramente inte-
grado no plano social, se não houver 
democracia, respeito aos direitos civjs 
e políticos, liberdade de opinião e de 
ação? Por consequência, repito, o te-
ma número 1 no calendário político 
da oposição é a discussão das formas 
de participação política e não a fra-
seologia de um antiimperialismo for-
mal, desligado da pratica cotidiana 
das camadas da população que estão 
excluídas do jogo de poder. 

Por outro lado, não adianta conti-
nuar imaginando que o desenvolvi-
mento econômico, nos moldes atuais, 
porque é concentrador de renda, não 
produz consequências dinâmicas no 
sentido de que as massas urbanas pas-
sem a aspirar mais consumo. Estamos 
vendo a criação de uma sociedade 
que é uma espécie de simulacro da 
sociedade de consumo de massas. 
Trata-se da extensão do consumo do 
que já consomem, da ampliação do 
mercado pela compra do segundo car-
ro familiar e não pela fabricação de 
carros mais baratos para incorporar 
mais gente. Apesar disso, o carro usa-
do cria um mercado para os que con-
somem os detritos da sociedade de 
abundância, restrita e contente no 
seu. esplêndido enriquecimento. As-
sim como nas favelas se consomem os 
sapatos fabricados com os pneus ve-
lhos, na fronteira da minissociedade 
da abundância se consomem os arti-
gos de segunda mão. É por esta forma 
que o dinamismo do milagre do capi-
talismo de pobre atinge um público 
mais amplo. Mesmo assim, ele gera a 
fome de consumo e a esperança da 
realização pessoal pela via da mobili-
dade. 

Diante de tanta simulação, a clas-
se média intelectualizada dá de om-
bros e proclama seu nojo pela socie-
dade de consumo. Não creio que os 
que vêm de baixo possam dar-se a es-
te luxo. Querem màis, não estão sa-
ciados. Será isso um mal? 

Penso que as oposições, em vez de 
negar a realidade e encastelarem-se na 
crença de um imobilismo social que 
não existe, ou de menosprezarem a 
ânsia por consumo das classes não 
possuidoras, devem partir destas aspi-
rações procurando aumentá-las, corri-
gi-las e mostrar a inviabilidade ou a 
dificuldade de elas serem atendidas nos 
moldes atuais da sociedade. Em tudo. 
Em primeiro e principal lugar, na 
educação. Na moradia. Na obtenção 
do emprego que corresponda aos so-
nhos de cada um. Na vida cotidiana 
em nossas cidades sem infra-estrutura 
urbana. No lazer. Até na praia, se for 
o caso. 

Crimes,  assaltos,  
corrupção e favores 
na cltiade onde tudo 

parece possível.  
Por Rogério Mendelsky xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

Caxias do Sul, 150 mil habitantes, 
é a segunda cidade mais impor-

tante do Rio Grande do Sul. Antes 
dela só Porto Alegre com seus edifí-
cios e sua pretensão de ser uma Nov? 
York em miniatura. A terra natal do 
governador gaúcho, Euclides Triches, 
e dos ministros Mario Andreazza e 
Higino Corsetti tem um apelido mui-
to simpático (Pérola das Colônias). 

Entretanto, desde que O Estado 
de S. Paulo, em julho de 1971, de-
nunciou uma série de irregularidades 
na Universidade daquela cidade, as 
coisas não vão bem para Caxias do 
Sul Uma onda de crimes, assaltos, 
corrupção de todos os tipos parece 
que. se instalou sobre Caxias, não per-
mitindo mais que os bons ventos a 
enxotassem para longe. No ano passa- •  
do, o jornal Folha da Manhã, de Porto 
Alegre, chegou à conclusão de que a 
cada duas horas ocorria um assalto na 
cidade e nas igrejas, e o povo e os 
padres passaram a fazer orações con-
tra o banditismo. Mas veio logo a re-
presália dos ladrões que estavam em 
franca atividade: roubaram a campai-
nha da igreja de São Pio X. A fama de 
Caixas ser um bom' local de trabalho 
para os bandidos logo se espalhou e 
na última Festa da Uva foram presos 
ladrões de várias capitais brasileiras e 
Rimon Romanto, palestino procura-
do pela polícia do Oriente Médio. Ri-
mon, na ocasião, se declarou contra 
os métodos da El Fatah por ser sim-
patizante do rei Hussein. 

Negócios & favores 

Passou a festa, passaram as ondas 
de assaltos a mão armada, mas perma-
neceu a obscuridade de certos negó-
cios. Desde maio de 1971 que as con-
tas da Universidade de Caxias do Sul 
- UCS — estão sendo investigadas e 
ainda não houve solução que agradas-
se. Na estatística sobre assaltos e rou-
bos do jornal de Porto Alegre, por 
exemplo, não foi computado o desvio 
de 38 mil dólares da Fundação Ford. 
Houve uma má aplicação dessas ver-
bas e o responsável^ padre Sérgio Fe-
lix Leonardelli, assumiu a paternida-
de do uso dos dólares. Foi punido, 
posteriormente, pelo MEC, que o im-
pediu de lecionar em qualquer lugar 
do território brasileiro. O padre Sér-
gio teve mais tempo para passear e se 
divertir. No fim do ano passado tro-
cou seu Karman-Ghia TC branco-
lótus pelo esportivo SP-2 da Volkswa-
gen, cujo apelido no RGS é marmita 
(só leva comida). Mas na Universida-
de de Caxias do Sul não é só contra o 
padre Sérgio Leonardelli que pesam 
acusações (ele foi absolvido pelo Tri-
bunal Federal de Recursos, ainda no 
ano passado, das acusações que o 
MEC lhe fizera). A corrupção dentro 
da reitoria está denunciada ao SNI, 
depois que o ex-contador Delesson 
Pavão Orengo desabafou em 13 lau-
das, espaço dois, narrando detalhes 
de certos negócios feitos pelo ex-rei-
tor Virvi Ramos e o Padre Sérgio 
Leonardelli. Delesson conta que al-
guns funcionários do MEC cobravam 
oito por cento de comissão para libe-
rar verbas e que a UCS teve de pagar, 
para ter um milhão de cruzeiros (no-

'vos), 70 mil cruzeiros. Quem fez o 
negocio no Rio de Janeiro foi o padre 
Sérgio. Como bom caxiense, ele não 
pagou 80 mil, que seriam os oito por 
cento exigidos, mas 70 mil Dizem 
que ele foi de carro porque na época 
havia sequestros de avião e ele levava 
dinheiro vivo numa maleta tipo Ja-
mes Bond. Há ainda a aplicação de 
200 mil cruzeiros (novos) de outra 
verba do MEC numa financeira - a 
ProdusuL Este dinheiro nunca mais 
apareceu na receita da universidade e, 
segundo a denúncia do ex-contador, 
o vale foi preenchido pelo usado ex-
pediente de notas frias. A Piodusul, 
na ocasião, era dirigida por um genro 
de Tarso Dutra, então ministro da 
Educação, de onde veio a verba. 

Dizem os especialistas em certos 

negócios caxienses que a cidade, por 
ter sido colonizada por imigrantes ita-
lianos, sofre influência de métodos sij 
cilianos . . . Tudo em Caxias do Sul é 
feito na base do favor a ser cobrado 
um dia. A universidade, por exemplo, 
recebeu máquinas importadas dos 
países da Europa Oriental no célebre 
acordo' do cafe. Estas máquinas fo-
ram entregues ao MEC, que deveria 
distribuí-las para as universidades bra-
sileiras. Caxias recebeu o melhor qui-
nhão (foram avaliadas em 10 milhões 
de cruzeiros) do* então ministro Tarso 
Dutra. Sua votação para senador, dois 
anos depois, foi excelente na cidade. 
Mas as máquinas continuam encaixo-
tadas num ponto qualquer de Caxias 
do Sul, muitas delas já enfeirujadas 
pelo tempo e pela chuva. Há quem 
diga que o know-how dos favores é 
mafioso. A verdade, porém, é que os 
fatos se sucedem, sempre ocorrendo, 
antes deles, estranhos favores. O pe-
ríodo eleitoral em Caxias do Sul foi 
agitado. A ARENA caxiense divide-se 
em perrepistas, pedecistas e pessedis-
tas. Para a escolha do novo diretório, 
foram falsificadas mais de 200 assina-
turas em dois livros de registro de no-
vos filiados. O PDC/PRP descobriu e 
o PSD se viu mal. As assinaturas fo|* 
ram conferidas em Porto Alegre 
polícia técnica e a convenção saiu 
sem que os 247 eleitores frios recru-
tados pelo PSD pude sem votar. Ven-
ceu o outro grupo e Mario Bernardi-
no Ramos saiu candidato para mais 
tarde, no ano passado, se eleger pre-
feito depois que os governos, federal 
e estadual, fizeram a maior propagan-
da que um candidato já recebeu em 
todo o Brasil O ministro Higino Cor-
setti visitou Caxias e pediu que seus 
conterrâneos votassem no candidato 
da ARENA. Nunca se fez tanta inau-
guração em Caxias no período pré-
eleitoral 

Em março de 1972, o jornal Fo-
lha da Tarde fazia outra denúncia de 
corrupção em Caxias do Sul: desfal-

?[ue no Fórum. O escrivão Romeu Le-
eu, responsável pelos cartórios da 

Fazenda, Júri e Execuções Criminais, 
ao invés de encaminhar os clientes pa-
ra que recolhessem as custas nas re-
partições indicadas, recolhia ele mes-
mo as importâncias passando recibo 
próprio. O jornal calculou que o des-
falque oscilava entre 50 a 100 mil 
cruzeiros (novos). ^ 

Estranho poder 

Mas os maus negócios de Caxias 
não param por aí. A Imigrante, a úni-
ca financeira com capital caxiense, 
tem um estranho poder. Por muito 
tempo teve na sua tolha de pagamen-
to, no cargo de relações públicas, do-
na Yolanda Costa e Silva, ex-primeira 
dama da nação. Apesar de ter um ca-
pital pequeno, a Imigrante sempre fez 
negócios de vulto. Ela (a instituição) 
tinha um troféu para ser distribuído 
anualmente ao Destaque Imigrante. 
Algumas personalidades que recebe-
ram o troféu: os ministros Delfim 
Netto, Higino Corsetti, o presidente 
do Banco do Brasil A Imigrante sem-
pre apareceu com destaque na Revis-
ta Bancária, publicação especializada 
em publicar balanço das oiganizações 
financeiras do país. Atualmente a 
Imigrante está sob intervenção. do 
Banco Central. O grupo que havia por 
trás da financeira não era muito sóli-
do: uma companhia de seguros, uma 
gráfica e uma distribuidora de veícu-
los, todas de Caxias, com capital lo-
cal. Mas a melhor história — não me-
ramente uma piada - que se conta na 
cidade é o caso de um cidadão que 
tinha muita vontade de ser piloto mas 
não dava pé. Seu QI era baixo, e o 
máximo que poderia ser era maneja-
dor de aeromodelos. Um dia, no aero-
clube, apostou com um amigo: "duvi-
das que eu amanhã te traga uma car-
teira de piloto? " O outro riu e apos-
tou quatro mil cruzeiros. Nem tinha 
passado as 24 horas do jogo, o apos-
tador apresentou ao incréu uma carj 
teira de piloto civil quentíssima, já 
plastificada. E ainda riu dele: "duvi-
das agora que eu lhe traga um diplo-
ma de medico? " Era um desafio. 
Quem perdera quatro mil cruzeiros 
numa bobagem poderia perder mais 
quatro. E apostou novamente. Perdeu 
de novo. 
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A revalorização que não houve zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O cruzeiro foi 
mesmo valorizado 

em relação 
ao dólar? Por 

Gerson Toller Gomes xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a semana passada, a opinião pú-
blica brasileira foi surpreendida 

com o que poderia chamar-se de mais 
uma medida de impacto do governo. 
O cruzeiro foi "revalorizado ' em re-
lação ao dólar americano. A surpresa 
entretanto, resultou mais das palavras 
empregadas pelos porta-vozes oficiais 
do que do conteúao da medida. 

âe hoje o ( cruzeiro compra mais 
dólar, não é porque o valor da nossa 
moeda tenha subido em relação à 
moeda americana, como seria o caso 
para uma revalorização real É porque 
o valor do dólar caiu em relação ao 
cruzeiro e a outras moedas. 

A queda 

Um dia antes de o Banco Central 
anunciar a nova paridade cruze ir o-dó-
lar, isto é, na segunda-feira, o presi-
dente Nixon tinha decidido desvalori-
zar a moeda americana. A taxa de 
desvalorização foi de 10% sobre o 
preço do dólar em outras moedas es-

tabelecido no último reajuste cambial 
|4e dezembro de 1971 (chamado 
Acordo Smithsoniano). Consequente-
mente, o dólar passou a custar 10% a 
menos em termos de marços, ienes, 
francos, florins, etc. O que não signi-
fica que essas moedas tenham sido re-
valorizadas. Elas apenas ficaram plan-
tadas enquanto o dólar caía. 

É o que aconteceu no Brasil? Ao 
contrário das moedas europeias e a 
japonesa, o cruzeiro não é indepen-
dente em relação ao dólar. Nossa 
moeda flutua junto com a divisa ame-
ricana para evitar o grande impacto 
que teria em nosso comércio exterior 
uma alteração súbita do valor do dó-
lar em relação ao cruzeiro. 22,6% das 

transações comerciais do Brasil são 
feitas com os Estados Unidos (em ja-
neiro-outubro de 1972). Cerca de 
70% do pagamento das nossas expor-
tações totais são efetuados em dóla-
res, mesmo que o comprador seja o 
Japão ou a Colômbia. De modo ^ue 
permitir uma desvalorização do dólar 
em relação ao cruzeiro seria criar uma 
enorme desvantagem para nossos ex-
portadores, que receberiam menos 
cruzeiros por cada dólar obtido no 
exterior. Seria, ao mesmo tempo, 
abrir caminho para o deficit na balan-
ça comercial, pois os importadores 
comprariam mais dólares com menos 
cruzeiros e seriam levados a aumentar 
suas encomendas no exterior. Seria 
por fim diminuir o rendimento em 
cruzeiros dos empréstimos e investi-
mentos em dólar, que representam 
atualmente cerca de 80% do dinheiro 
que o Brasil consegue no exterior-

Caindo junto 

Foi por essas razões que, em de-
zembro de 1971, o cruzeiro acompa-
nhou a queda do dólar, desvalorizan-
do 8,6% em relação às moedas euro-
péias e a japonesa, e mantendo a mes-
ma paridade com a moeda americana. 
Junto com o cruzeiro caíram as moe-
das de todos os países que pertencem 
à chamada "zona dólar", isto é, na-
ções latino-americanas que, por ra-
zões idênticas às do Brasil, compen-
sam as desvalorizações do dólar com 
alterações paralelas em suas moedas. 

Foi ainda pelas mesmas razões 
que o cruzeiro acompanhou a desva-
lorização de segunda-feira passada. A 
grande novidade foi que dessa vez 
nossa moeda não seguiu inteira-
mente o movimento do dólar, mas 
desvalorizou apenas 7% em lugar dos 
10% decididos pelo presidente Nixon. 
Resultado, o cruzeiro ficou valendo 
7% a menos em relação às moedas eu-
ropéias e a japonesa, que conservaram 
suas posições, e 3% a mais em relação 
âo dólar desvalorizado. Foram esses 

3% que os porta-vozes oficiais anun-
ciaram e os jornais celebraram como •  
a "revalorização" do cruzeiro. 

Por que essa mudança na política 
cambial brasileira? Por que não des-
valorizar também em 10% o cruzei-
ro? 

Explicações 

A explicação do governo, contida 
no comunidado do Ministério da Fa-
zenda emitido no dia da "revaloriza-
ção", fala na "política inflacionária 
fixada pelo excelentíssimo senhor 
presidente da República". Impedindo 
que o cruzeiro caia tanto quanto o 
dólar, as autoridades diminuem o im-
pacto da desvalorização sobre os pre-
ços dos produtos importados da Eu-
ropa e do Japão. Uma desvalorização 
de 10% traria um aumento igual e 
imediato nas matérias-primas e bens 
de equipamento comprados no exter-
ior, efeito incompatível com os 12% 
de taxa inflacionaria fixados pelo go-
verno. Ao mesmo tempo, a mudança 
na paridade cruzeiro-dolar, resultante 
do acompanhamento parcial da des-
valorização americana, tornou os pro-
dutos dos Estados Unidos 3% mais 
baratos no Brasil o brasileiro que im-
portar de lá terá que dar menos cru-
zeiros por cada dólar. E considerando 
a importância dos Estados Unidos co-
mo mercado fornecedor para o Brasil 
- 28,6% das importações totais em 
janeiro-outubro de 1972 - a pequena 
redução no preço do dólar deverá ter 
efeitos sensíveis na campanha antiin-
flacionária. 

Outra explicação para a "revalo-
rização" - essa extra-oficial — são 
seus efeitos políticos na opinião pú-
blica brasileira. O governo, pelo me-
nos, supõe que o povo é muito sensí-
vel ao prestígio da sua moeda, quan-
do comparada às de outros países. E 
o que melhor para agradar essa sensi-
bilidade do que anunciar que, pela 
primeira vez na História, o cruzeiro 
foi "revalorizado" em relação ao to-

do poderoso dólar norte-americano? 
Uma terceira explicação, essa tam-

bém de caráter politico, é a boa von-
tade que o Brasil estará demonstran-
do para ajudar os Estados Unidos a 
reequilibrar sua balança comercial A 
mudança nas paridades cruzei-
ro-dólar e cruzeiro-moedas européias 
e japonesa dará em conjunto aos 
produtos norte-americanos um po-
der competitivo 10% maior do que 
de seus concorrentes industrializados. 
Um mesmo produto alemão e norte-
americano que custasse antes Cr$ 
100,00 para o importador brasileiro 
passará a custar Cr$ 97,00 ( - 3%) 
quando vier dos Estados Unidos, e 
Cr$ 107,00 (+ 7%) quando vier da 
Alemanha. Isso ajudara provavelmen-
te os Estados Unidos a recuperar sua 
posição entre os principais fornecedo-
res do Brasil, posição essa que vinha-
se deteriorando há vários anos. Em 
1966 os Estados Unidos forneciam ao 
Brasil 40,1% de nossas importações. 
Em 1970 essa porcentagem caiu para 
32,9%, para 29,3% em 1971 e para 
28,6% em janeiro-outubro de 1972 
(dados da CACEX). Simetricamente, 
seus principais concorrentes vieram 
aumentando sua fatia nas compras 
brasileiras. O seis países do Mercado 
Comum Europeu original (França, 

Alemanha, Holanda, Itália, Bélgica e 
Luxemburgo) passaram de 17,8% em 
1966 para 22,7% em 1970, 24,1% em 
1971 e 25,5% nos 10 primeiros meses 
de 1972. Os efeitos acumulados das 
mudanças de paridades reverterão 
provavelmente essas tendências. Que 
o deficit comercial do Brasil com os 
Estados Unidos (cerca de 350 mi-
lhões de dólares ano passado) vá au-
mentar também parece certo: assim 
como as importações norte-america-
nas ficarão mais baratas no Brasil, as 
exportações brasileiras ficarão mais 
caras nos Estados Unidos. E isso era 
exatamente o que o presidente Nixon 
queria quando pressionava outros 
países a aumentar o preço de suas 
moedas em relação ao dólar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O azar 
dos 
gaúchos 
Depois do caso da 
carne,  as restrições 
na venda de soja.  

Em menos de duas semanas, os 

produtores de soja do Rio Gran-
de do Sul foram obrigados a engolir 
duas indigestas doses das, poções an-
tiinflacionárias que o ministro Delfim 
Netto vem administrando com pouca 
parcimônia em 1973. "Antes era o 
fantasma do confisco cambial, ainda 
não inteiramente afastado, mas ago-
ram vem esta exigência de licencia-
mento prévio", queixou-se o presi-
dente da Federação das Cooperativas 
de Trigo do Sul, Ari Dionísio Dal Mo-
lin. 

No princípio da semana, o Conse-
lho Monetário Nacional decidira sub-
meter a licenciamento prévio pela 
CACEX qualquer exportação de soja 
em grão, farelo e torta de soja. "Ain-
da bem que não é um novo confisco 
cambial", comentou um presidente 
de Cooperativa. O que se temia era 
que o governo federal decidisse fazer 
com a soja o mesmo que fez com a 
carne. 

À exigência do licenciamento su-
cede o acordo consertado dia 7, no 
Rio, entre secretários estaduais da Fa-
zenda e o ministro Delfim Netto, pe-
lo qual passará a haver cobrança de 
ICM nas exportações de farelo de so-
ja. Ambas as medidas foram adotadas 
para garantir o abastecimento do 
mercado interno, prejudicado pela 
saída em massa de soja para o exte-
rior. 

Fazendo coro com a FECOTRI-
GO, o circunspecto e cauteloso presi-
dente da Federação da Agricultura do 
Rio Grande do Sul, Alamir Vieira 
Gonçalves, enviou azedos telegramas 
de protesto aos ministros Delfim 
Netto e Cirne Lima O ministro da 
Agricultura, guindado por Medici 
exatamente da presidência^ da FAR-
SUL para o Ministério, está sendo re-
petidamente acuado pela agropecuá-
ria gaúcha, que não consegue perdoá-
lo pela vaciliação com que agiu em 
relação ao episódio da carne. "O 
meio rural sofre mais uma medida go-
vernamental prejudicial aos seus inte-
resses, que tira do produtor as espe-
ranças de ressarcimento parcial dos 
prejuízos da frustrada safra de trigo, 
gerando desestímulo e intranquilida-
de", mandou dizer aos ministros da 
Fazenda e da Agricultura o presiden-
te da FARSUL. 

Prejudicados com a quebra verifi-
cada na safra de trigo do ano passado, 
que reduziu em 80 por cento o total 
estimado para a colheita, os triticul-
tores viam na soja uma vigorosa alter-
nativa para os seus problemas. No sul 
do país, 90 por cento dos que plan-
tam no inverno cultivam soja no ve-
rão, nas mesmas terras. 

Estas esperanças não eram infun-
dadas, porque a safra de soja deste 
ano será a maior da história. O culti-
vo vem sendo impulsionado por con-
dições externas altamente favoráveis. 
A produção brasileira, que já conta 
com a vantagem de procurar o merca-
do externo em pleno período de en-
tressafra dos dois maiores produtores 
mundiais (EUA e China Popular), foi 
beneficiado este ano por uma série de 
circunstâncias favoráveis. Carlos Goi-
danich, presidente^ do Instituto Priva-
do de Fomento à Soja, organização 
ligada ao grupo Bung Born, apontou 
as principais: 4A safra recorde dos Es-
tados Unidos, que seria este ano de 
32 milhões de toneladas, resultou 
prejudicada em 20 por cento. Além 
disso, a União Soviética adquiriu 1 
milhão de toneladas no exterior". O 
quadro estaria incompleto sem a in-
formação de que a produção peruana 
de farinha de peixe sofreu redução gi-
gantesca, favorecendo o outro grande 
produto para rações animais, a soja. 

Conjugadas estas circunstâncias, a 
soja brasileira promete chegar a pre-
ços internacionais que têm deixado 
deslumbrados todos os exportadores. 
Deslumbrados mas desorientados 
diante das novas restrições do gover-
no, que não combinam em nada com 
a política de incentivo às exporta-
ções, pedra angular do modelo econô-
mico brasileiro. 

O dólar furado 

Mais uma vez 
o dólar não resistiu 

ao deficit americano 

Um ano depois do que o presiden-
te Nixon chamou "o êxito mo-

netário mais significativo da história 
mundial" - o reajustamento das ta-
xas de câmbio de dezembro de 1971 
- eis que a crise se repete, quase sem 
diferenças sobre a primeira versão. 
Novamente os Estados Unidos tive-
ram deficit na balança de pagamen-
tos, novamente a Europa e/o Japão 
tiveram superavit, e novamente a es-
peculação contra o dólar agravou a 
necessidade de um novo reajuste. Não 
faltou nessa reprise o clima de sus-
pense presente em 1971: recusa dos 
governos europeus e japonês de reva-
lorizar suas moedas, ameaça de repre-
sálias comerciais por parte dos Estia-
dos Unidos caso eles não o fizessem, 
disputa entre os especuladores e os 
bancos centrais da Europa e do Ja-
pão. Não faltou também o grande 
desfecho da primeira versão: desvalo-
rização de 10% nos Estados Unidos e, 
provavelmente, revalorização nos paí-
ses que acumularam maiores supera-
vits comerciais. 

Desde o princípio de 1971 era fá-
cil perceber que as novas paridades 
monetárias não iriam resolver o pro-
blema do deficit crônico da balança 
de pagamentos americana. Apesar dos 
cálculos otimistas dos assessores do 
presidente Nixon, as exportações 
americanas quase.não aumentavam, 
enquanto suas importações cresciam 
assustadoramente. Daí o deficit cres-
cente e as ondas de especulação ali-
mentadas pelas notícias a seu respeito 
nos mercados de câmbio estrangeiros. 
Daí também o abandono progressivo 
das taxas de câmbio acertadas na oca-
sião do "êxito monetário" do presi-
dente Nixon. Primeiro foram a Fran-
ça e a Bélgica, que logo no início de 

1972 instituíram o duplo mercado de 
câmbio para suas moedas onde só ga-
rantiam a< taxa de câmbio oficial para 
as transações comerciais. Depois foi a 
Inglaterra, no mês de junho, que, em-
bora por outras razões, entre as quais 
o seu próprio deficit de pagamentos, 
decretou a livre flutuaçao da libra. 
Mas tarde, já em janeiro desse ano, e 
para evitar trocas maciças de dólares 
contra suas moedas, foi a vez da Itália 
instituir o duplo mercado de câmbio 
e da Suíça deixar flutuar o franco. 

Todas essas * mudanças — à exce-
ção da libra, cjue se desvalorizou — 
resultaram beneficas para os Estados 
Unidos. A livre flutuação ou mesmo 
o mercado duplo de cambio permiti-
ram a apreciação de outras moedas 
em relação ao dólar, e o aumento do 
poder competitivo das exportações 
americanas. Mas, conforme a Alema-
nha e o Japão insistiam em manter as 
paridades de 1971, o deficit dos Esta-
dos Unidos continuava aumentando, 
ao mesmo tempo que os superavits 
desses dois países. No final de 1972, 
o deficit comercial americano passou 
de 2,1 para 6,4 bilhões de dólares, o 
superavit japonês de 7,9 para 9 bi-
lhões, e o alemão de 6,4 para 8 bi-
lhões de dólares. Os Estados Unidos 
com a desvalorização do dólar em 
10% tentam interromper essa tendên-
cia. Ao mesmo tempo, o presidente 
Nixon declarava que isso era apenas 
uma primeira medida destinada a 
reequilibrar a balança comercial, a 

?|ue poderiam se seguir restrições tari-
árias. Era uma ameaça direta à Ale-

manha e ao Japão. Logo após o Japão 
permitia algumas horas de livre flu-
tuação em seu mercado de câmbio, o 
que bastou para elevar o preço do ie-
ne em termos de dólar ainda mais do 
que tinha feito a desvalorização ame-
ricana Até o fim da semana passada, 
a Alemanha continuava resistindo a 
fazer o mesmo ou a revalorizar ofi-
cialmente o marco. Mas diante das 

i pi 
e i constante>$ios especuladores, e pouco 

provável que essa resistência dure 
muito tempo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (G. T. G.) 
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De repente a nação 
mais poderosa do 

globo descobre que o 
seu poder depende dos 

países subdesenvolvidos,  
fornecedores de 
matérias-primas.  xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s Estados Unidos têm 6% da po-
pulação mundial e consomem 

33% de toda a energia gerada no 
mundo. Praticamente, nunca houve 
no país nenhuma preocupação em se 
definir uma política de "economizar" 
energia. O numero de automóveis nos 
EUA triplicou desde a Segunda Guer-
ra Mundial - automóveis potentes e 
famosos por sua generosidade em gas-
tar gasolina, ao contrário dos veículos 
europeus. Cada norte-americano con-
some (e em grande parte desperdiça) 
duas vezes mais energia do que qual-
quer habitante de outro pais desen-
volvido. 

Existe alguma ameaça a essa situa-
ção de tanta abundância de eneigia? 

"Temos de encarar uma dura rea-
lidade: atualmente estansos consu-
mindo mais energia do que " f̂eriemos 
produzir", advertiu Nixon num dis-
curso à nação no último dia 14. Ni-
xon admitiu que o país enfrenta uma 
grave crise de energia e esclareceu que 
submeterá em breve ao Congresso 
uma mensagem sobre a nova política 
energética americana, capaz de garan-
tir "o abastecimento de combustíveis 
a custos aceitáveis do ponto de vista 
econômico e do ambiente". 

Problema antigo 

Na verdade, a crise já fora prevista 
há mais tempo, mas se manifestou de 
forma mais aguda a partir de janeiro 
deste ano, com efeitos diretos sobre a 
população americana: escassez de 
combustível para aviões e para o 
aquecimento de casas e escolas. Essa 
situação poderá se agravar com a es-
cassez de óleozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA diesel, gasolina e ou-
tros derivados de petróleo. 

A crise de energia se concentra 
principalmente no petróleo, que sozi-
nho é responsável por 44,6% de toda 
a energia gerada nos Estados Unidos. 
Somente em petróleo, os norte-ameri-
canos vão consumir em 1973 uma 
média de 17,3 milhões de barris por 
dia. E, apesar de os poços americanos 
estarem produzindo toda a sua capa-
cidade, se a situação atual persistir, 
os Estados Unidos terão que importar 
cada vez mais petróleo para satisfazer 
o consumo futuro. A situação das ou-
tras fontes de energia dentro dos Es-
tados Unidos é a seguinte: 
- gás natural: segunda fonte de ener-
gia do país, responsável pela geração 
de 31,6% do total. Segundo um estu-
do da Comissão Conjunta de Produ-
ção para a Defesa, do Congresso nor-
te-americano, a atuação do gás natu-
ral é ainda mais crítica que a do pe-
tróleo. As reservas nacionais são ape-
nas 11 vezes superiores à produção 
anual de gás, o que não daria para 
atender às necessidades futuras de 
energia dos Estados Unidos. O país 
teria então que recorrer às importa-
ções do gás da Sibéria, fornecido pela 
União Soviética (os americanos ja es-
tão importando grandes quantidades 
de gás soviético); 
- carvão r apesar.de oslEUA terem gran-
des reservas, seria necessário o desen-
volvimento de uma nova tecnologia 
para extrair petróleo do carvão e do 
xisto betuminoso; 
- energia nuclear: o tipo de reator 
atualmente em uso esgotará, segundo 
as estimativas, o urânio de baixo 
custo existente nos Estados Unidos 
nos próximos 25 a 50 anos (a eneigia 
nuclear é responsável atualmente por 
apenas 0,3% da energia gerada inter-
namente). A Comissão Conjunta de 
Produção para a Defesa, do Congres-
so, acna que o desenvolvimento de 
um novo reator mais eficiente, que 
utilize pelo menos 60% da energia 
procedente de urânio queimado (os 
atuais aproveitam apenas 2%), é es-
sencial para satisfazer às necessidades 
energéticas, mas a data prevista para a 
demonstração comercial do reator é 
1980. 

Portanto, a curto prazo, as alter-
nativas que restam as autoridades 
americanas para resplyer a crise de 
energia seriam: incentivar a extração 

Fiat : as 
grandes manobras 
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O petróleo é responsável por 44,6% de toda 
a energia gerada nos Estados Unidos.  Do 

total da energia produzida,  a indústria 
consome 32%, os serviços 25%, os transportes 

24% e as residências 14%. 

OS EUA VÃO DEPENDER CADA 
V EZ MAI S DO PET RÓLEO IMPORT ADO 

(em milhões de barris por dia) 

1967 1973 1975 

T OT AL DO CONSUMO 12,6 17,3 20,0 

PRODUZIDO NO PAl'S 10,1 11,3 11,0 

IMPORT AÇÕES 2,5 (20%) 6,0 (35%) 9,0 (45%) 

Progressivamente,  os Estados Unidos vão 
aumentando suas necessidades de petróleo e 
dependendo cada vez mais das importações.  

Em 1975,  deverão importar 45% do 
consumo total,  e,  por volta de 1985,  cerca de 50%. 

interna de petróleo ou aumentar as 
importações do combustível 

Exatamente para analisar estas al-
ternativas e suas consequências eco-
nômicas e políticas para os Estados 
Unidos é que Nixon encomendou um 
estudo secreto ao Conselho de Segu-
rança Nacional (National Security 
Council - NSC). Sabe-se agora que 
uma das primeiras providências do 
NSC foi constituir, no começo de ja-
neiro, uma comissão encarregada de 
tratar do assunto, presidida por John 
Ehrlichman, assessor presidencial pa-
ra assuntos de política interna, e tam-
bém integrada por Henry Kissinger e 
George Shultz, secretário do Tesouro. 
A maior preocupação do comitê é en-
caminhar uma solução da crise ener-
gética americana que evite o aumento 
da dependência dos Estados Unidos 
em relação ao petróleo árabe e ao gás 
soviético. A comissão recomendou 
grandes investimentos para o desen-
volvimento de uma nova tecnologia 
capaz de extrair petróleo do carvão e 
do xisto betuminoso a fim de evitar 
uma possível "chantagem política" 
dos países árabes, atuais proprietários 
das maiores reservas de petróleo do 
mundo. O novo orçamento encami-
nhado por Nixon ao Congresso já re-
flete a preocupação do governo ame-
ricano em colocar em prática essa po-
lítica: embora tenha havido uma di-
minuição na maioria dos gastos para 
programas internos de pesquisa e de-
senvolvimento (exceto o orçamento 
da defesa que novamente aumentou), 
ele pediu um acréscimo de 20% nas 
verbas destinadas à pesquisa de uma 
nova tecnologia para o petróleo. 

Uma nova realidade 

Recentemente, numa carta envia-
da a Nixon, o presidente do Comitê 
para Assuntos Internos do Senado, 
senador Henry Jackson, sugeriu que o 
CSN estude "as implicações causadas 
na política externa, na segjjrança na-

cional e na política interna de energia 
pela crescente dependência do óleo e 
derivados de petróleo importados do 
Oriente Médio e outros lugares". O 
senador está tentando conseguir que 
o governo inicie um programa no va-
lor de 1 bilhão de dólares a fim de 
que os Estados Unidos encontrem 
uma solução que os torne indepen-
dentes do petroleo e gás estrangeiros. 

O medo das autoridades america-
nas em cair numa dependência futura 
do oriente,^ com importações crescen-
tes de petróleo, é de que isso agrave o 
deficit da balança de pagamentos dos 
Estados Unidos, uma vez que os ame-
ricanos estão tendo dificuldades cada 
vez maiores para controlar os preços 
do petróleo no mercado internacio-
nal. Desde 1960 que os principais 
países produtores, sobretudo do 
oriente, formaram a Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo -
OPEP - cuja atuação tornou-se parti-
cularmente agressiva a partir do final 
da década. Os países da OPEP come-
çaram nessa época a fixar impostos 
cada vez mais elevados às companhias 
internacionais que operavam em seus 
territórios, além de promoverem uma 
política de maior participação nos lu-
cros e de nacionalização de muitas re-
finarias. As companhias internacio-
nais passaram a pagar mais impostos, 
mas aumentaram os preços no merca-
do internacional. Surgiu assim uma 
espiral de impostos e preços, amea-
çando de racionamento os países con-
sumidores que não aceitassem o au-
mento dos preços de petróleo e seus 
derivados. Assim, por trás da crise de 
energia e da preocupação dos norte-
americanos em evitar uma maior "de-
pendência" frente aos países fornece-
dores de petróleo, existe uma nova 
situação política que tende a se alas-
trar cada vez mais: antigos países pro-
dutores de matérias-primas, tradicio-
nalmente manipulados pelos Estados 
Unidos, descobriram de repente sua 
força e passaram a fazer exigências 
até então desconhecidas pela grande 
potênciazxvutsrponmlihgfedcbaVUTSQPONMLJIHFEDCBA do norte.. y* 

AFiat italiana, terceiro maior fabri-
cante de autoveículos da Euro-

pa, parece que resolveu finalmente 
expandir suas atividades no Brasil, 
onde até agora tinha-se limitado à fa-
bricação de tratores (em São Paulo e 
Minas). Na semana passada, em Mi-
lão, a diretoria da empresa divulgou 
uma nota onde esclarece que adquiriu 
40% das ações da Fábrica Nacional de 
Motores - FNM - fabricante brasilei-
ra de caminhões pesados e automó-
veis de propriedade da Alfa Romeo 
(italiana, estatal). A transação, feitj 
por cerca de 25 milhões de dólares, 
abre automaticamente à Fiat as por-
tas do mercado brasileiro de automó-
veis. Para alguns técnicos, esta asso-
ciação poria um ponto final nos so-
nhos do governador mineiro Rondon 
Pacheco, de levar para seu Estado a 
fábrica de automóveis da Fiat, já que 
agora, para a companhia italiana, se-
ria mais interessante expandir a pro-
dução de veículos através da FNM 
(no Estado do Rio) do que realizar 
um vultoso investimento em Minas. 
No entanto, em seu comunicado, a 
Fiat deixou claro que a transação 
com a FNM só se refere a caminhões 

>rome-
3 

para 13 mu veículos industriais 
por ano. E talvez para confirmar suas 
intenções, uma nova missão da Fiat 
chegou a Minas Gerais a fim de anali-
sar os últimos detalhes financeiros pa-
ra a implantação da hipotética fábrica 
de automóveis no E&tado. Segundo o 

chefe da missão, Giuseppe Calvi, três 
fatores importantes levaram o grupo' 
a expandir suas atividades no país: 
"Primeiro, o extraordinário cresci-
mento econômico do Brasil nos últi-
mos anos; segundo, a sua estabilidade 
política fora do comum; e, finalmen-
te, os incentivos cc>m que o governo 
contempla a indústria tanto no plano 
interno como no externo. Acertados 
todos os detalhes relativos a localiza-
ção, incentivos e financiamentos, os 
investimentos da Fiat podem atingir 
300 milhões de dólares até 1975". 

O plano de fabricação de automó-
veis, o maior investimento a ser feito 
pela Fiat, ainda depende de uma deci-
são definitiva. Apesar de terem pro-
metido que instalariam sua fábrica de 
automóveis em Minas, os italianos, 
çòm a notícia de associação à FNM, 
deram novamente um enorme susto 
nos mineiros. O certo é que eles se 
revelaram até agora excelentes joga-
dores, fazendo e desfazendo promes-
sas, talvez visando arrancar incentivos 
cada vez maiores do governo Rondon 
Pacheco. No fim da semana passada, 
o prefeito de Betim, cidade mineira 
próxima a Belo Horizonte, onde teo-
ricamente se localizaria a Fiat, infor-
mou que o município comprará uny 
terreno de 2 milhões de quilômetro^ 
quadrados, avaliado entre 7 a 10 mi-
lhões de cruzeiros e o doará à Fiat. O 
prefei to Milton Amaral Franco 
(MDB) prometeu que a "Câmara de 
Betim aprovará a compra do terreno 
por 15 a zero". 

Fusão aconselhada 

Através do que poderá vir a ser 
uma das maiores operações fi-

nanceiras já realizadas no Brasil, o 
grupo Real (ex-Lavoura) propôs ao 
Banco Central incorporar o grupo 
Português do Brasil Na proposta de 
compra, cujo valor sobe a Cr$ 620 
milhões, Cr$ 420 milhões beneficia-
riam os acionistas brasileiros enquan-
to os Cr$ 200 milhões restantes iriam 
para a Sociedade Financeira Portu-
guesa, detentora de 1/3 do capital do 
Português do Brasil A operação 
transformaria o grupo Real no maior 
conglomerado financeiro do país de-
pois do grupo Bradesco (Banco Brasi-
leiro de Descontos). E esta posição 
privilegiada se deveria ao banco co-
mercial, espécie dé*locomotiva de um 
conglomerado de 11 empresas entre 
financeiras, corretoras de títulos, se-
guradora, empresa de leasing, de pro-
cessamento de dados. Com a incorpo-
ração, o Banco Real passaria a ter de-
pósitos de 2,63 bilhões de cruzeiros 
(dados de dezembro de 1972), 526 
agências no país além de uma no ex-
terior. 

Se tivesse ocorrido um ano atrás, 
quando o governo estimulava insis-
tentemente as fusões bancárias como 
meio de melhorar a produtividade do 
sistema bancário brasileiro, a notícia 
causaria furor. Entretanto, o fracasso 
da união do Brade sco (grupo Amador 
Aguiar) com.o União de Bancos Bra-
sileiros (grupo Walter Moreira Salles), 
os maiores ao país, esfriou completa-
mente o entusiasmo pelas fusões ban-
cárias. Apesar de toao o empenho do 
governo, dificuldades de ordem polí-
tica, administrativa e até filosofica 
ameaçavam tornar o superbanco ori-
ginado da operação menos produtivo 
que os que lhe aeram origem. Mesmo 
assim, a simples notícia desta fusão 
desencadeou na época uma série de 
incorporações, inclusive algumas 
grandes como a do Andrade Arnaud 
pelo Halles, do Campina Grande pelo 
Mercantil de Minas Gerais, a do Co-
mercial Brasul pelo Big Univest. 

Mas se em todos os casos anterio-
res as incorporações foram impostas 
pela força dos acontecimentos, no do 
Português do Brasil ela foi "aconse-
lhada ' pelo Banco Central. Sobre es-
ta organização pesava a evidência de 
que José Adholpho da Silva Gordo, 
seu presidente, utilizava recursos cap-
tados pelo banco para financiar em-
presas próprias, o que contraria fron-
talmente as leis bancárias do país. Por 
isso, há alguns meses o grupo Portu-
guês acha-se praticamente sob inter-
venção do Banco Central e seu con-
trole acionário oferecido à venda. O 

Bradesco fez uma proposta que não 
foi aceita. O Nacional de Minas Ge-
rais se interessou mas desistiu. O mes-
mo se deu com a Construtora Camar-
go Correa que possui um pequeno 
banco comercial em São Paulo. So-
brou a proposta do grupo Real consi-
derada excelente pelos técnicos do 
mercado de capitais: é quase duas ve-
zes o que o £rupo Big Únivest pagou 
ao grupo Sergio Melão pelo Comer-
cial Brasul, que é maior ao que o Por-
tuguês do Brasil 

Até o fim da semana passada, a 
proposta ainda estava sendo examina-
da pelo Banco Central. ^ 

Carne: sem 
Delfim e 
sem Cirne 
Convidados, os ministros da Fa-

zenda e da Agricultura não com-
pareceram. Mas, mesmo assim, pecua-
ristas de todo o país se reuniram em 
São Paulo na semana passada para de-
bater a atual crise da carne, na qual se 
consideram os principais prejudica-
dos. Para os pecuaristas, quando o 
ministro Delfim Netto resolveu impor 
o confisco cambial de 200 dólares 
por tonelada exportada e reduzir as 
quotas de exportação de carne, afir-
mou que eram duas medidas provisó-
rias visando normalizar o abasteci-
mento interno. Agora, sustentam os 
produtores, essa normalização j£ foi 
conseguida, e não se justificaria mais 
a manutenção daquelas medidas. 

Na reunião, José Mario Junqueira 
de Azevedo, presidente da Associação 
dos Criadores de Nelore, destacou a 
"total omissão do governo em relação 
à pecuária brasileira". Para ele, a pe-
cuária "está sendo confiscada para 
subsidiar os capitais estrangeiros nas 
exportações para.o exterior". Ele 
lembrou o caso dos cigarros - fabri-
cados no Brasil por empresas estran-
geiras - cujo preço no exterior é 50% 
mais barato que no mercado interno, 
graças aos incentivos concedidos pelo 
Ministério da Fazenda. No final da 
reunião, os pecuaristas resolveram pe-
dir uma audiência ao presidente da 
República, na qual entregarão memo-
rial solicitando "a extinção imediata 
do confisco cambial e a eliminação 
das quotas de exportação". -
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que é bom para a General Mo-
tors é sempre bom para os Esta-

dos Unidos? Pode-se duvidar disso ao 
se constatar a segunda crise surgida 
no espaço de 14 meses em relação ao 
dólar, rei destronado, "rei cativo". 
Entre os paradoxos que se apresen-
tam por tras desse novo acidente, esse 
não é um dos menores: o êxito da 
expansão do capital americano por 
todo o mundo acabou custahdo caro 
ao prestígio da própria mãe'pátria. A 
moeda se desvaloriza no momento 
mesmo em que a bandeira^strelada é 
içada cada vez mais alto em terras es-
trangeiras férteis em negócios. 

Seria realmente muito simplista 
buscar a causa das dificuldades persis-
tentes da balança de pagamentos 
americana nos investimentos dos Es-
tados Unidos no estrangeiro. O enor-
me deficit orçamentário de 1972 não 
teve a menor influência no problema 
do dólar. No entanto, não se deve es-
quecer que Washington havia conse-
guido (melhor que qualquer outro go-
verno europeu) debelar a alta dos pre-
ços. Os compromissos americanos no 
exterior - versão financeira de suas 
ambições políticas - também pesa-
ram fortemente sobre suas despesas 
externas. Quanto ao Vietnã, no en-
tanto, esses gastos haviam começado 
a se reduzir bem antes do cessar-fogo. 

É preciso levar em consideração -
sem se deixar envolver pela fácil in-
terpretação que leva a ver a mão do 
imperialismo em todas as atitudes dos 
homens de negócios americanos -
que o campo mais rentável não se en-
• tontra mais nos Estados Unidos e sim 
no exterior. Isso é suficiente para de-
terminar a estratégia das empresas. 
Ter um mercado consumidor em ple-
no desenvolvimento "sob seu contro-
le", dispor de operários cujos salários 
são mais baixos que os pagos no con-
tinente americano, eliminar a barreira 
da tarifa externa comum da Comuni-
dade Económica Européia (CEE) são 
algumas das razões que levam as em-
presas americanas a ter seus lucros au-
mentados no Velho Mundo. 

Apesar dos protestos dos sindica-
tos americanos, que vêem nessa estra-
tégia do grande capital uma excelente 
maneira de fomentar o desemprego 
nos Estados Unidos, apesar das difi-
culdades da balança de pagamentos, a 
administração americana pretende 
complicar o menos possível a tarefa 
das empresas com filiais pelo mundo 
afora (designadas por comodidade de 

N.° 16 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA19 a 26 de fevereiro de 1973 5, rue des Italiens - 75 Paris 9e Tel. 7.709.129 

Nixon: o "rei prisioneiro" 
"multinacionais", embora seu poder 
de decisão não se encontre em diver-
sas nações). 

George Shultz, secretário do Te-
souro norte-americano, afirma que os 
Estados Unidos estão empenhados 
em suprimir, de agora até o final de 
1974, qualquer controle sobre a saída 
de capitais. Essa disposição não é, na-
turalmente, tão perigosa como se pos-
sa crer, uma vez que os empréstimos 
em eurodólares podem fornecer mais 
dinheiro vivo às filiais americanas que 
no passado. Apesar disso, não há na-
da que possa suavizar o peso das des-
pesas americanas no exterior. 

É preciso raciocinar a longo pra-
zo, responde a administração de Wa-
shington: o repatriamento do lucro 
dos capitais exportados terminará por 
reequilibrar nossa balança de paga-
mentos. Isso pode ser possível, desde 
que a Europa e o Japão continuem a 
armazenar os dólares que atualmente 
têm ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status usurpado de moeda de 
reserva, por não serem mais conversí-
veis, e não se saber quando voltarão a 
sê-lo. 

Quanto ao argumento segundo o 
qual as exportações americanas são 
facilitadas pela existência das firmas 
multinacionais que tendem a se abas-
tecer nos Estados Unidos, ele não pa-
rece nada convincente. Com efeito, 
essa "segunda América" industrial es-
palhada por todo o mundo, cujos lu-
cros crescem constantemente, vende 
cada vez mais para os Estados Uni-
dos, fazendo concorrência crescente, 
no mercado externo, às empresas es-
tabelecidas nos Estados Unidos. O 
próprio êxito dessas "emigradas" 
compromete as oportunidades da 
mãe pátria, e não será certamente a 
"fuga para a frente" - ponto sobre o 
qual Nixon parece ter centrado sua 

"O êxito da expansão 
do capital americano 

pode destruir o dólar" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pierre Dr oui n 

estratégia - que modificará esse fato 
fundamental. 

Um segundo paradoxo, um segun-
do risco que cresce juntamente com 
seu sucesso, é o do mercado do euro-
dólar. Os americanos encontraram aí 
disponibilidades insuspeitadas há 10 
anos, pois calcula-se que desde essa 
data as possibilidades oferecidas por 
esse mercado se multiplicaram por 
10. É preciso lembrar os efeitos de 
balão de oxigênio que esse fato teve 
sobre os investidores. Suponhamos 
que a Renault venda carros na impor-
tância de 1 milhão de dólares a um 
importador americano, que paga ao 
fornecedor francês através de um che-
que do First National City Bank. Se, 
ao invés de converter esse cheque em 
francos, a Renault depositá-lo numa 
conta, em dólares, num banco pari-
siense, e se esse banco emprestar esses 
dólares à filial européia de uma em-
presa americana, haverá uma nova 
possibilidade de crédito devido a essa 
criação de 1 milhão de eurodólares. 

No entanto, essas facilidades se 
desenvolveram num tal ritmo que o 
montante que circula nesse mercado 
(certamente cerca de 80 bilhões de 
dólares) constitui, por si mesmo, uma 
ameaça cada vez mais clara e que po-
de ser percebida com a aceleração das 
crises monetárias. O sistema dos euro-
dólares não chegou a criar os desequi-
líbrios fundamentais, apenas am-

pliou-os. Mas chega um momento em 
que o efeito de ressonância é tal que 
repercute sobre a própria causa. Que 
o dólar tenha-se desvalorizado duas 
vezes, num espaço de 10 meses, é um 
fato que decorre, certamente, de o 
governo dos Estados Unidos ter peca-
do por presunção, ou seja, por ter 
acreditado firmemente que extirparia 
as causas do mal ao modificar, sim-
plesmente, a paridade-ouro de sua 
moeda. No entanto, isso também re-
sulta de que a avalanche especulativa 
coloca muito mais depressa contra a 
parede os bancos centrais dos países 
com balanças de pagamento com ex-
cedentes que, por isso mesmo, atraem 
as divisas fracas. Daí o eurodólar mi-
nar o dólar . . . 

Desafio levantado? 

Uma terceira estranha imagem 
desse "rei" tornado "cativo". Após 
haver auxiliado financeiramente o 
Velho Mundo e o Japão, a América 
passou a ensinar aos mesmos como 
agir no mercado internacional. A li-
ção foi tão bem aprendida que os 
EUA passaram, atualmente, à defensi-
va. As "missões" de produtividade de 
outrora, as sessões de administração, 
as concentrações, marketing, etc., to-
dos esses ritos do capitalismo, até os 
mais violentos, foram totalmente assi-
milados pela Europa, assimilação essa 
facilitada pela existência de filiais das 
empresas americanas na própria Euro-
pa. O famoso "desafio americano" 
parece ter ressurgido. Basta comparar 
a composição da pauta de exporta-
ções do Mercado Comum para os Es-
tados Unidos com a das vendas ameri-
canas à CEE: a primeira compõe-se de 
produtos. mais elaborados que a se-
gunda. 

l i 

Os Toyota e outros produtos ja-
poneses que invadem o mercado ame-
ricano demonstram claramente que o 
segredo da competitividade mudou 
de lado. Se a balança dos Estados 
Unidos continuou a se deteriorar ape-
sar da desvalorização de dezembro de 
1971, apesar da diminuição do ritmo 
da inflação em relação aos principais 
concorrentes, foi, certamente, porque 
alguma coisa se desequiübrou, mo-
mentaneamente, sem dúvida, mas em 
profundidade. Qual teria sido esse de-
sequilíbrio? Deixando de lado os fe-
nómenos "empresariais", pode-se 
constatar uma exaustão dos investi-
mentos americanos em relação a seus 
concorrentes. As técnicas de vanguar-
da vêm sendo aperfeiçoadas exclusi-
vamente em setores que não impli-
cam num interesse real para a econo-
mia, depois de ter-se verificado um 
atraso nas indústrias tradicionais (si-
derurgia e construção naval, por 
exemplo). 

Talvez seja muita audácia classifi-
car os Estados Unidos como o "impé-
rio do sol poente". No entanto, as 
vicissitudes por que passa o dólar de-
monstram que os americanos estão, 
pelo menos, entrando num período 
difícil de sua história económica. Ei-
los constrangidos, como qualquer 
mortal, a reajustar sua moeda cada 
vez que se deparam com um grave de-
sequilíbrio de sua balança de paga-
mentos. Se é que desejam, desta vez, 
que se restaure a confiança no dólar, 
serão obrigados a estudar seriamente 
se isso não está além de suas forças. É 
evidente que os Estados Unidos são 
capazes de revisões violentas. Já pro-
varam isso em outros campos. Mas 
antes de tentar "pegar o touro pelos 
chifres", tentarão, de todas as manei-
ras - como já deixaram claro - ali-
viar-se desse fardo, lançando parte de-
le sobre a Europa. A "exigencia de 
garantia" que representa essa forte 
desvalorização de 10% não é senão 
uma amostra daquilo que espera os 
Nove no outono, na grande negocia-
ção comercial^ do Acordo Geral de 
Tarifas e Comércio (GATT). 

A Europa, que chegou, no terreno 
econômico, a inquietar os Estados 
Unidos, ainda é um "anão" politica-
mente. Nessa última crise monetária 
ela se comportou menos mal que de 
costume. Isso pode encorajá-la. No 
entanto, a America ainda tem algo a 
lhe ensinar: que a vontade é o fruto 
da unidade. 

ÀS V ÉSPERAS DO PLEIT O PARLAMENT AR F RANCÊS 

A crise da auto-suficiência 
A capa do Economist da semana 

passada mostra um homem com 
ares de sonhador, sentado com a mão 
apoiada no queixo numa cadeira esti-
lo Luís XV. Segundo a legenda - es-
crita em francês - Pompidou está "à 
procura do tempo perdido". Ele já sa-
be - conforme nos diz o artigo que 
lhe e dedicado — que a França "não 
será mais a mesma após as eleições", 
pois "os dias felizes do gaullismo per-
tencem ao passado". 

Esse c um diagnóstico que todas 
as chancelarias, todos os comentaris-
tas estrangeiros, concordam em for-
mular. Vê-se que o chefe do Estado 
se volta novamente para o centro 
após o revés do referendo "centrista" 
de abril de 1972 c o do retorno ao 
gaullismo "puro e simples", simboli-
zado na nomeação de Pierre Messmer 
para a chefia do governo. E para ten-
tar manter a maioria - mesmo abrin-
do-a aos "reformadores" - Pompi-
dou se afirma cada vez mais como o 
único chefe. Assim ele abdica da pri-
meira das funções que a Constituição 
de 1958 confere ao detentor da mar 
gistratura suprema: a de árbitro. As-
sim, um mito acaba de desmoronar: o 
do rassemblement (reunião), um ras-
semblement à margem do qual só vi-
via uma minoria de maus franceses e 
de transviados, saudosos de Vichy, e 
comunistas que, para mostrar a sua 
separação da comunidade nacional, 
eram chamados de "separatistas". Na 
hipótese mais favorável,. Pompidou 
não será, como devia ser, o presidente 
de todos os franceses, mas de uma 
metade oposta à outra metade, cuja 
decisão terá saído mais forte de uma 
considerável votação, e que vai se pre-
parar logo para a etapa seguinte, com 
a convicção de que ganhai l 

Diante de manifestações tão 

André Font aine 

merosas de indiferença popular, o po-
der parece estar espantado. O seu es-
panto é causado pelo fato de que não 
se reconhece os passos de gigante da-
dos, sob a sua direção, pela economia 
nacional, nem o progresso constante 
da renda individual. Por falta de ou-
tro argumento, o governo volta sem-
pre à denúncia dos perigos do comu-
nismo e às armadilhas do programa 
comum. 

Esses dois temas não interessam 
muito. As pessoas acham natural o 
que vai bem e se interessam muito 
mais pelo resto. É um-assunto fami-
liar aos dirigentes europeus, orientais 
ou ocidentais, quando se reúnem, o 
pouco reconhecimento que lhes é tri-
butado pela melhoria indiscutível do 
nível de vida de seus povos. Não há 
limites às necessidades, principalmen-
te num país como o nosso, sobre o 
qual Chateaubriand já teve ocasião de 
notar que "seu único ídolo" é a igual-
dade. O que faz com que se dê muito 
mais atenção ao que tem o vizinho — 
c que a gente não tem - do que àqui-
lo que a gente mesmo possui. 

A denúncia do comunismo não 
causa emoção, numa hora em que o 
Partido Comunista faz campanha pe-
las liberdades individuais e se alia a 
um Mercado Comum agrícola. Esse 
assunto só impressiona as pessoas 
apegadas aos tempos antigos. A tele-
visão nos mostrava, na semana passa-
da o resultado de duas recentes pes-
quisas. Entre os ouvintes de Marchais 
(secretário-geral do PCF) e de Mes-
smer (primeiro-ministro) a diferença 
era menos de condição social do q̂ ue 
de idade. * . i V . , v - vV 

Stálin morreu há 20 anos e a pró-
pria invasão da Tchecoslováquia em 
1968 já é coisa do passado. E depois 
houve a guerra do Vietnã, que levou 
muitos a fazerem uma revisão das 
ideias estabelecidas sobre a luta entre 
a liberdade e o totalitarismo.* De qual-
quer maneira, mesmo que a campa-
nha anticomunista tenha alguma au-
diência, ela pode conduzir a um resul-
tado oposto ao que é visado: talvez 
tenha influência apenas na passagem 
de votos do PCF para o PS, mostrada 
pela pesquisa. 

Mais válida é a crítica ao progra-
ma comum. O que Pompidou disse 
sobre a inconsequência da parte mili-
tar do programa comum é irrefutável. 
Mas quem, atualmente, a não ser uma 
minoria de responsáveis, acredita real-
mente na necessidade de uma defe-
sa? Quem acredita realmente que ela 
pode ser assegurada por nossa força 
de "dissuasão"? Não se diz isso ape-
nas para dar razão aos ingênuos que 
imaginam que, de repente, as poten-
cias passariam a respeitar algo que 
não seja potência, mas simplesmente 
para constatar um fato. 

Não menos evidente é a constata-
ção, desenvolvida mais por Raymond 
Aron do que pelos porta-vozes ofi-
ciais: num país que sofre de uma ma-
nifesta penúria de mão-de-obra quali-
ficada, é uma quimera pretender al-
cançar um crescimento ' à japonesa", 
reduzindo ao mesmo tempo a dura-
ção da «semana do trabalho e dimi-
nuindo a idade da aposentadoria. 
Mas, ao se concentrar na crítica a esse 
programa comum, cujo conteúdo 
muitos eleitores de esquerda desco-
nhecem, chega-se ao resultado de di-
fundir a impressão de que as pessoas 
bem instaladas temem a sua exccu-

continua na página 12 

F RAN ÇA/ RDA 

A correção de 
um velho engano 

Há apenas dois anos o anúncio de 
estabelecimento de relações di-

plomáticas entre a França e a Repú-
blica Democrática da Alemanha 
(RDA) teria sem dúvida causado sen-
sação nas chancelarias. O aconte-
cimento hoje é coisa normal e é sem 
espanto, e mesmo com grande sereni-
dade, que ele foi acolhido tanto em 
Bonn como em Washington e Mos-
cou. Se houve, como se diz, uma 
"corrida" ao reconhecimento da 
RDA, ela começou tarde e se desen-
volveu segundo regras bem definidas 
que não deixaram lugar à improvisa-
ção. 

A França, que no entanto se bene-
ficiava de um julgamento favorável 
por parte dos dirigentes da Alemanha 
Oriental, não deu provas (é o mínimo 
que se pode dizer) de uma pressa ex-
cessiva nessa competição. Sendo o se-
tuagésimo Estado a reconhecer a 
RDA, não está certamente "nem no 
primeiro lugar nem no último", como 
havia prometido o presidente da Re-
pública. Mas se ela tinha adquirido 
uma ligeira vantagem sobre os outros 
países ocidentais, dando a conhecer, 
desde 22 de dezembro, logo depois 
da assinatura do tratado básico entre 
os dois Estados Alemães, sua inten-
ção de iniciar conversações com a 
RDA, ela foi passada para trás pela 
Grã-Bretanha. Londres anunciou o es-
tabelecimento de relações diplomáti-
cas com Berlim Oriental algumas ho-
ras antes de Paris. Acreditava-se no 
entanto que um entendimento tácito 
tenha sido estabelecido entie os oci-
dentais dando prioridade ao governo 
francês. 

Fortemente criticada por todos os 
que achavam pouco razoável uma ati-
tude de negação das realidades nasci-

das da Segunda Guerra Mundiàl, a 
prudência de Paris se explica, antes 
de tudo, pela vontade de não prejudi-
car em nada o "entendimento ele-
mentar" da França com Bonn, que 
Willy Brandt exaltou recentemente. 
No dia 9 de janeiro, em sua entrevista 
à imprensa, o presidente Pompidou, 
lembrando a posição tradicional de 
seu país, declaiou ainda que o estabe-
lecimento de relações diplomáticas 
entre Paris e Berlim Oriental devia ser 
feito "dentro de um contexto que 
não desagrade" a República Federal 
da Alemanha. 

Durante demasiado tempo, os oci-
dentais - a França do general De 
Gaulle foi muito ortodoxa neste as-
sunto - se iludiram com uma suposta 
fragilidade do Estado comunista ale-
mão. Esquecendo que é a ação dos 
homens que legitima os governos, em 
última análise, os membros do Pacto 
Atlântico acreditaram, durante ançs, 
que a parte oriental da Alemanha ter-
minaria caindo um dia como fruto 
maduro no campo do Ocidente. A re-
volta operária de Berlim Oriental, em 
1953, estimulou essas esperanças que 
deveriam terminar brutalmente, em 
1961, com a construção do muro de 
Berlim. 

Somente a República Federal po-
dia, abandonando o seu ostracismo, 
permitir que os ocidentais renuncias-
sem a uma discriminação cada vez 
mais irrealista. O envio de embaixa-
dores a Berlim Oriental, por parte da 
França, da Grã-Bretanha e, sem dúvi-
da, brevemente, dos Estados Unidos, 
põe fim a uma anomalia e deveria fa-
cilitar o estabelecimento do clima 
"de segurança e de cooperação", que, 
era todas as capitais, se deseja ver im-
plantado na Europa. ' ~ " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

—. 
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As mudanças no Politburo da URSS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m diversos círculos ocidentais 
da capital soviética, a demissão 

do ex-ministro da Agricultura, Mats-
kevitch, que foi substituído por Po-
lianski, é considerada como o sinal da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Í
rioridade excepcional conferida, em 
973, ao desenvolvimento do setor 

agrícola. Como membro do Politbu-
ro, Polianski se beneficiaria de uma 
autoridade sem paralelo entre os ou-
tros ministros técnicos e estaria assim 
em condições de impor reformas e 
programas cuja implantação fora oor 
demais retardada. A agricultura ter-
se-ia constituído numa espécie de su-
perministério e seria dotada de um 
chefe munido de poderes políticos in-
discutíveis. 

Por mais sedutora cjue possa pare-
cer, essa versão não e convincente. 
Ela é formalmente contestada por ob-
servadores soviéticos que dão uma in-
terpretação diferente dos fatos. Se-
gundo eles, Polianski, apesar de conti-
nuar a ser membro do Politburo do 
PC dá URSS, sofreu umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA capitis dimi-
mi tio (rebaixamento de status). 

Polianski, em primeiro lugar, po-
deria perfeitamente ter conservado 
seu posto de primeiro vice-presidente 
do Conselho ao assumir o Ministério 
da Agricultura. Isso ocorreu várias ve-
zes no passado. O precedente mais 
claro quanto a isso e o de Pervukhin, 
que ocupou simultaneamente, em 
1957, as funções de membro do Po-
litburo (então Praesidium), de primei-
ro vice-presidente do Conselho e de 
ministro do setor de mecanização da 
agricultura. Ora, o posto de primeiro 
vice-presidente do Conselho e um dos 
que implicam em reais responsabilida-
des na hierarquia do governo sovié-
tico. O fato de Polianstó tê-lo perdido 

significa um retrocesso para ele. 
Em apoio a essa interpretação, os 

observadores mais avisados^ fazem 
uma segunda constatação: até o 24.° 
congresso, Polianski era o especialista 
em agricultura no Politburo. Como 
Matskevitch, ele é formado pelo Insti-
tuto de Agronomia de Kharkov. Ora, 
após o congresso, um outro agrôno-
mo, Kulakov, entrou para o Politbu-
ro. A concorrência entre os dois ho-
mens era inevitável, pois "dois não 
podem ocupar o mesmo lugar". A 
passagem de Polianski para um sim-
ples Ministério técnico, mesmo sendo 
o da Agricultura, mostra que a res-
ponsabilidade política desse setor lhe 
escapa e passa para as mãos de seu 
rival. 

Se essa interpretação é correta, o 
status de Polianski seria igual ao de 
vários de seus colegas do Politburo 
que, embora conservem seu posto 
nesse órgão, perderam as funções so-
bre as quais repousava o essencial ou 
pelo menos uma parte importante de 
sua autoridade política. 

O efetivo do Politburo comporta-
ria portanto vários "homens em de-
clínio", cujos sucessores já estão em 
função mas cuja eliminação dos ór-
gãos superiores do regime, no mo-
mento, não é considerada nem opor-
tuna nem talvez possível, tendo-se em 
consideração o equilíbrio precário so-
bre o qual repousa sempre a estabili-
dade da equipe dirigente atuaL Sabe-
se muito pouca coisa sobre as posi-
ções pessoais de Polianski. Entrou pa-
ra o Politburo em 1960; apesar de re-
lativamente jovem (55 anos), ele per-
tence a uma antiga equipe cuja ascen-
são ao poder não esteve de modo al-
gum ligada à trajetória de Brejnev. O 

A crise agrícola na 
União Soviética 

provocou grandes 
alterações na cúpula 

do PC US.  Alain Jacob 

oposto ocorre com Kulakov, um ano 
mais moço que Polianski, mas que pa-
rece estar muito próximo ao secretá-
rio-geral do partido. 

• Resta saber como foi decidido o 
remanejamento ministerial de 2 de fe-
vereiro. Embora estivesse mais ou me-
nos inscrito nos fatos desde o 24.° 
congresso, isto é, há cerca de dois 
anos, certamente novos elementos in-
tervieram, permitindo eliminar as re-
sistências que se opunham tanto à de-
missão de Matskevitch - que já sofre-
ra o mesmo destino no tempo de 
Kxuchtchev e não era um personagem 
menor no regime atual - como ao 
rebaixamento relativo, ao menos tem-
porário, de Polianski. 

É possível que vários fatos te-
nham concorrido no mesmo sentido. 
Já se sabe que um alto funcionário da 
agricultura, Téhevtchenko, foi licen-
ciado no começo do mês "por viola-
ção da disciplina do Estado . De fon-
te segura, sabe-se que o caso terá con^ 
sequências judiciais. Ora, o dossiê 
Tchevtchenko é muito volumoso e é 
lícito pensar que suas ramificações ul-
trapassam o quadro da sua república 
federada. Estariam Matskevitch e Po-
lianski implicados indiretamente no 
caso? Teríamos então uma situação 
semelhante à que permitiu, a 29 de 
setembro último, aposentar Mjavana-
dzé, antigo membro suplente do Po-
litburo, em consequência de escânda-

los revelados na Geórgia. 
Ainda não temos os meios para 

verificar essa hipótese. Por outro la-
do, é certo que um clima de rigor e 
disciplina nitidamente reforçados, en-
fatizando a noção de responsabilida-
de pessoal, surgiu no aparelho de ges-
tão da economia soviética, depois da 
reunião plenária de 18 de dezembro 
do comitê central do partido. Desde 
então, as recomendações dessa sessão 
têm sido objeto de numerosas reu-
niões no país. Por ocasião da reunião 
plenária, Brejnev apresentou um 
"longo relatório" cujo texto não foi 
publicado, mas sua essência e tom po-
dem ser reencontrados em três~Tlo-
cumentos posteriores: uma parte do 
discurso pronunciado a 21 de dezem-
bro pelo próprio secretário-geral do 
PC soviético, por ocasião do 50.° ani-
versário da URSS; um relatório apre-
sentado a 22 de janeiro por Chelepin, 
membro do Politburo, a um plenário 
dos sindicatos soviéticos; e o longo 
editorial do segundo número de janei-
ro da revista Kommunist, órgão do 
comitê central do partido. 

"A emulação socialista - declara-
va Brejnev a 21 de dezembro - exige, 
não apenas um apoio ativo e estímu-
los aos trabalhadores de vanguarda, 
mas também a identificação daqueles 
que atrasam o trabalho ou que não 
trabalham conscienciosamente". "É 
preciso criticar severamente - diz por 
sua vez Chelepin — aqueles que não 
cumprem os compromissos assumidos 
e igualmente aqueles que não criaram 
as condições necessárias para que es-
ses compromissos possam ser respei-
tados". O editorialista do Kommu-
nist, no mesmo tom, mas tratando 
mais particularmente da agricultura, 

diz que e indispensável realizar "mais 
rapidamente, três elementos de base 
do programa de intensificação elabo-
rado pelo partido: mecanização, adu-
bos e melhoramento das terras em 
grande escala" Mais adiante, o mes-
mo texta .observa que as novas técni-
cas disponíveis estão longe de ser uti-
lizadas como deveriam, na criação de 
animais. 

Tanto no relatório de Chelepin 
como no editorial do Kommunist, 
praticamente não se trata de proble-
ma ideológico mas estritamente de 
eficiência na gestão da economia e 
dos assuntos públicos. A agricultura, 
no caso, é apenas um dos setores vi-
sados, numa torrente de críticas mui-
to severas. Lança-se um apelo às orga-
nizações de base do partido para que 
elas assumam, em toda parte, um pa-
pel de estimulante junto a todas as 
coletividades de trabalhadores do 
país, inclusive no campo, como pedia 
um editorial do Pravaa, a 2 de feve-
reiro último. Mas é necessário ainda 
que sejam criadas as condições téo-
nicas, diz Chelepin, para a realização 
das tarefas previstas. Ora, a crer no 
Izvestiay os participantes de uma con-
ferência científica sobre a agricultura, 
reunidos em Moscou, nos últimos 
dias de janeiro, se lastimavam de que 
a indústria ainda não possa satisfazer « 
as necessidades de equipamento me-zxvutsrponmlihgfedcbaVUTSQPONMLJIHFEDCBA 4 
cânico dos agricultores, e de que não 
se tenha conseguido ainda selecionar 
sementes mais capazes de resistir às 
doenças e aos acidentes climáticos. 
Trata-se, no caso, de um setor ligado 
diretamente a Matskevitch e a Po-
lianski, e a propósito do qual sua res-
ponsabilidade pessoal pode ter sido 
questionada. 

A crise da auto-suficiência 
continuação da página 11 

ção. A própria expressão "programa 
com um * te nde a t ornar-se um slogan, 
uma dessas idéias-força que o movi-
mento comunista sempre soube in-
ventar e popularizar, como "luta de 
classes" e "imperialismo". 

Mas, nesse terreno das palavras, os 
comunistas franceses nem chegam 
perto de De Gaulle, primeiro general 
da história que ganhou no microfone 
suas principais vitórias, desde o tem-
po da Resistência, na BBC de Lon-
dres, até o discurso de 31 de maio de 
1968. Ele era tão hábil nesse parti-
cular que os seus partidários costuma-
vam confiar completamente nele e 
hoje procuram alguém do seu porte. 
Apenas Michel Debré se aproxima do 
seu fôlego. Homem austero, rigoroso 
c devotado à causa, Messmer não con-
segue se aproximar da imagem do ge-
neral. Alain Peyrefittc, como bom 
professor, tem suas fómulas, mas não 
consegue ridicularizar seus adversá-
rios. A retórica de Pompidou tem 
suas vantagens, mas ele não tem inspi-
ração. Nenhum reúne todas as quali-
dades, como o general. 

Em resumo, o sistema está na de-
fensiva. Ora, o abe da arte da guerra 
ensina que raramente a defensiva leva 
à vitória. Por que eles agem assim? 
Basicamenfc, porque o partido do po-
der convenceu-se de que não era ape-
nas parte da França mas a própria 
França, e de que os que recusavam o 
seu magistério eram, como raras exce-
ções, pessoas de má fé ou imbecis. 
Sendo assim, ele não consegue pensar 
ou admitir que se possa raciocinar di-
ferentemente ou esperar algo diferen-
te do que ele espera. Daí sua arrogân-
cia, que sempre foi o aspecto mais 
desagradável de muitos dirigentes, a 
começar pelos mais medíocres, e que 
o já citado Economist coloca na pri-
meira linha dos fatores responsáveis 
pela indiferença do público. Arrogân-
cia ou auto-suficiência. 

Uma palavra de Malraux, em Es-
poir, resume o essencial: "para dizer 
tudo, cu não quero ser desdenhado". 
O próprio general De Gaulle tinha um 
raro poder de desdém mas, apesar de wvutsrponmljigfedbaVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA
SUÚ formação militar e do seu tempe-
ramento solitário, a experiência o ti-
nh.i conduzido, um pouco tarde, a 
compreender a profunda necessidade 
via participaçã o iodemos estar certos 
de que é essa n< vão de participação 
'pie. muito mais do oue o número dc 
gfJteto'tra$ ou receptores de televi-
sàd à disposição üos franceses, está 

no centro da batalha política. Não foi 
por acaso que uma pesquisa não mui-
to notada, há alguns meses, mostrou 
que a grande maioria das pessoas in-
terrogadas julgava necessária uma ex-
tensão do papel do Parlamento: 
meios para enfrentar um poder muito 
facilmente convencido de possuir a 
verdade revelada, e para o estabeleci-
mento de um diálogo permanente 
com os representantes eleitos da na-
ção. 

Além do fato da consulta popular 
ser pouco natural para os detentores 
da autoridade, a existência de uma 
maioria esmagadora e dócil a torna 
singularmente difícil. Tudo leva a 
crer que as eleições de 4 e 11 de mar-

SD, qualquer que seja o seu resultado, 
arão mais peso à Assembléia ^Nacio-

nal. Lembrando-nos das repúblicas 
passadas, não podemos jurar que ela 
vai se servir bem desse poder. Seria 
um sonho imaginar que se poderia 
iniciar o indispensável diálogo entre 
uma maioria e uma oposição cons-
cientes de suas responsabilidades, de 
seus limites e de suas audiências res-
pectivas? Um diálogo das classes so-
ciais que até agora detiveram o qua-
se-monopólio do poder com aquelas 
cuja relação com a autoridade polí-
tica ou econômica foi quase sempre 
de pura dependência, a não ser em 
tempo de greve ou eleições? 

A Quinta República conseguiu fa-
zer da economia francesa, que vegeta-
va à sombra do protecionismo, um 
instrumento poderoso e competitivo 
em escala mundial. Os métodos em-
pregados certamente não tiveram o 
carater atroz das experiências euro-
péias do século passado ou dos pri-
meiros planos quinquenais soviéticos. 
Isso não impede que a disparidade 
das rendas seja tal que uma ampla zo-
na de miséria ainda subsista, para nos-
sa vergonha, no território nacional, e 
que o aumento da construção tenha 
beneficiado seis vezes mais as pessoas 
de maior renda do que as outras, e 
que haja um grande atraso em maté-
ria dc equipamentos sociais, princi-
palmente hospitalares. Mas já e tem-
po de acabar com isso. 

Quer seja de esquerda ou de direi-
ta, o próximo governo sofrerá a ten-
tação da tradição centralista, rebati-
zada dc "tecnocrática" ou "democrá-
tica", dc agir autoritariamente, con-
sultando o menos possível os adversá-
rios. Mais cedo ou mais tarde, vol-
tar-sc-ia ji guerra fria que, em maio de 
1968. não travou necessariamente sua 
última batalha. ^ 

CUBA 

Um novo 
codigo penal 

O governo cubano espera dispor de 
melhores recursos para comba-

ter a corrupção, os "crimes econô-
micos", os crimes sexuais e a delin-
quência juvenil, utilizando-se da dis-
cussão entre os moradores de cidades 
e povoados do interior, de uma série 
de projetos de lei. 

Os projetos contêm uma série de 
normas sobre reforma e unificação de 
todo o sistema judiciário em Cuba, 
onde, 14 anos depois da Revolução, 
continuam a coexistir: tribunais cjue 
em determinados casos aplicam codi-
gos da época colonial; tribunais popu-
lares, formados por moradores do lo-
cal onde o organismo está situado; e 
tribunais revolucionários, cujos inte-
grantes são nomeados pelo governo. 

Na introdução dos novos tex-
tos, o governo cubano convida o po-
vo a exprimir francamente seus pon-
tos de vista. "Nós não queremos uma 
aprovação formal Aprove-os se você 
acha que eles são bons. Vote contra, 
se você pensa que eles são inadequa-
dos. Proponha modificações, se achar 
necessário", dizem as autoridades de 
Havana. 

Os textos dos projetos de lei não 
foram ainda publicados, mas sabe-se 
que eles prevêem penas de prisão e 
multas para toda uma série de atos 
que forem considerados crimes. 

Entre os "crimes econômicos", 
uma pessoa considerada culpada de 
dilapidação dos recursos financeiros 
de uma empresa do Estado, caso os 
textos sejam aprovados, poderia ser 
condenada a quatro anos de prisão. 
Um funcionário que use de seu cargo 
para favorecer amigos e parentes rece-
beria uma pena de 18 meses de deten-
ção. O contrabando de moedas ou 
mercadorias estrangeiras, especulação 
financeira e mercado neçro podem 
causar condenações de ate oito anos 
de prisão. Já no que se refere aos cri-
mes sexuais, os textos propõem no 
míninjo quatro anos de detenção pa-
ra estupro, ou a pena de morte se o 
crime for considerado "particular-
mente repugnante". A pena de morte 
será aplicada eventualmente nos cri-
mes homossexuais com uso da violên-
cia. As leis prevêem ainda penas me-
nores para bigamia, incesto, pequenas 
perversões, e a "homossexualidade 
ostentatória". -

CRISE I RLANDESA 

As incertezas no 
pleito de Dublin 

Depois que, em Belfast, grupos de 
protestantes atacaram soldados 

britânicos e estabelecimentos cató-
licos, entre os quais uma igreja e um 
convento, tornou-se evidente que a 
campanha por eleições antecipadas na 
Republica da Irlanda (Irlanda do Sul 
ou Eire) vai ser dominada pela evolu-
ção da crise no Ulster (Irlanda do 
Norte). O fato de os dois partidos de 
oposição - o Fine Gael e o Partido 
Trabalhista - terem chegado a um 
acordo para fazer uma campanha elei-
toral comum, tendo por base a for-
mação de um governo de coalizão se 
chegarem ao poder, é uma inovação 
na vida política do país. 

Nos meios políticos de Dublin, ca-
pital da Republica da Irlanda, afir-
ma-se que, se a situação no Norte 
continuar a se agravar, como parece 
ser o caso no momento, o partido do 
primeiro-ministro Jack Lynch, o 
Fianna Fail, está seguro de sair vito-' 
rioso das eleições de 28 de fevereiro. 
Todavia, a necessidade de uma mu-
dança política é amplamente sentida 
da Republica da Irlanda. 

Uma certa corrupção 

Há 16 anos o Fianna Fail detém o 
poder, e é largamente acusado de 
abusar da confiança que os eleitores 
nele depositaram em diversas oca-
siões, de desmoralizar as instituições 
democráticas do país e até de prote-
ger »ma certa corrupção. 

Três ministros do gabinete tive-
ram que ser demitidos por Lynch pe-
lo fato de, por sua própria conta e 
servindo-se de fundos públicos, terem 
importado armas destinadas ao IRA 
(Exército Republicano Irlandês, do 
norte, clandestino) para serem utiliza-
das nas ruas de Belfast. Um desses mi-
nistros, Kevin Boland, já formou o 
seu próprio partido, o Ontacht Ei-
reann (Irlanda Unida), que se está 
lançando na disputa eleitoral acusan-
do o Fianna Fail de ter abandonado 
seus princípios republicanos. Outro, 
Neil Blaney, apresenta-se, desta vez, 
como candidato independente no seu 
condado natal de Donegal 

Mas, se há um desejo de mudança 
LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA >. 

de governo, há um empenho maior 
ainda de escapar das confusões que 
tão bem conhecem os habitantes do 
Ulster há quatro anos. Cabe a Lynch, 
mais do que a qualquer outro, o méri-
to de ter sabido jogar suas cartas de 
maneira que a Republica da Irlanda $ 
tivesse sua palavra a dizer sobre o que <«r 
está se passando no Ulster, deixando, 
no entanto, as iniciativas ao governo 
inglês. Lynch se entrevistou varias ve-
zes com Heath, primeiro-ministro bri-
tânico, no ano passado« e foi depois 
desses encontros que os britânicos re-
conheceram a "dimensão irlandesa" 
do problema do norte, no Livro Ver*-
de publicado em dezembro. 

Os jovens eleitores 

Os dois partidos de oposição apro-
vam a política de seu adversário em 
relação aos seis condados que hoje 
formam o Ulster, e afirmaram que 
não tentariam tirar proveito da situa-
ção que existe no norte da ilha. No 
entanto, o Partido Trabalhista está 
numa situação embaraçosa. Recente-
mente, o doutor Conor Cruise 
0'Brieh, seu porta-voz para assuntos 
do Ulster, deu a conhecer uma teoria 
segundo a qual existem "duas na-
ções" na Irlanda, a dos protestantes, 
no norte, e a dos católicos, no sul, 
cada uma tendo o direito de determi-
nar seu próprio destino. Outro depu-
tado trabalhista, o doutor David 
Thprnley, aparecia ao lado de Rory 
0'Brady, chefe do Sinn Fein "provi-
sório", que depois foi preso por liga-
ções com o IRA. 

Outro assunto apaixona a opinião: 
os jovens de 18 anos, que ganharam 
agora o direito de voto, após o plebis-
cito de 7 de dezembro, tem o exercí-
cio desse direito recusado para as elei-
ções de 28 deste, pois a nova lei só 
entra em vigor no aia 15 de abril Os 
adversários do governo acusam-no de 
temer os 140 mil novos eleitores, que 
poderiam ter uma influência decisiva 
nos resultados, particularmente nos 
cantões rurais. O pai de um estudante 
de 20 anos acaba de dar entrada, na 
Suprema Corte, a um processo contra 
o ministro do Interior, reclamando o 
direito de seu filho participar das elei-
ções. 



OS PLANOS DO "COMITÊ DE CÉREBROS" DO REGIME PERUANO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Um socialismo " l ibertário"  xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA
NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o primeiro andar do palácio do 
governo em Lima, o general Gra-

ham Hurtado trabalha em seu escritó-
rio, pequeno e austero, bem diferente 
das salas grandes e pomposas do edi-
fício presidencial. Chefe de um dos or-
ganismos mais importantes da revolu-
ção peruanista, o COAP (Conselho 
Assessor da Presidência), o general 
Graham Hurtado conseguiu as honras 
de um homem do estado-maior. O 
COAP é uma espécie de gabinete parti-
cular do presidente. É composto por 
13 oficiais, que têm como missão ve-
rificar se a politica elaborada nos Mi-
nistérios está de acordo com os obje-
tivos do governo. No entanto, eles fa-
zem mais do que verificar. Este comi-
tê tem tamanha influência que é con-
siderado como um dos "cérebros" da 
"revolução" peruana. 

Seu chefe confirma que serviu 
mais de 30 anos no Exército. A idade 
não reduziu sua capacidade de se in-
dignar ou de se entusiasmar. Do Peru 
de hoje, depois de quatro anos de agi-
tações profundas, eis o que ele diz: 

"A característica de nosso país é 
que ele é dependente e subdesenvolvi-
do. É certo que rompemos a depen-
dência direta do estrangeiro, mas os 

^ t raves do imperialismo subsistem. 
reduzi-los, é preciso agir com 

piudência. Nós temos nossa estraté-
gia, que não será de modo algum re-
velada, senão deixaria de ser uma es-
tratégia. E esta posição é bastante di-
fícil de ser sustentada. Como nós re-
jeitamos, desde o primeiro momento, 
capitalismo e comunismo, nenhum 
dos dois blocos tem interesse em nos 
ajudar". 

Sobre o êxito da revolução: 
"Se é necessário falar em núme-

ros, eu diria que nós estamos a 20 ou 
30% de nossos objetivos. Precisamos 
mudar tudo em nosso país. Não bas-
tam apenas as mudanças das estrutu-
ras, mas é o próprio homem que tem 
que mudar. Quando as convicções 
dos peruanos estiverem modificadas, 
aí sim a revolução estará concluída. 
Durante mais de 400 anos nosso ín-. 
dio foi explorado e maltratado. Sua 
vida valia menos que a de um animal. 
Imagine que esforços serão necessá-
rios para que ele reencontre sua digni-
dade^. 

Sobre os métodos da revolução: 
"Seria muito fácil fazer uma revo-

ai*'-ão suprimindo as liberdades. O di-
é levá-la avante sem derrama-

mento de sangue, sem prisioneiros 
políticos, deixando que os partidos e 
jornais de oposição continuem exis-
tindo, como e o caso do Peru". 

Sobre a possibilidade de se chegar 
ao mesmo tempo a um progresso eco-
nômico e social: 

"Nós poderíamos desenvolver 
nossa economia deixando para mais 
tarde as transformações sociais. Mas a 
experiência ensina que com tal tipo 
de desenvolvimento é o setor econô-
mico, o mais avançado, que enrique-

Charles Vanhecke 

ce, enquanto que os setores atrasados 
tendem a regredir ainda mais. Nós 
não temos o direito de pedir sacrifí-
cios ao povo, enquanto esperamos 
progressos futuros. Todo homem só 
tem uma vida; e desde agora ele deve-
rá ser chamado a participar de todo o 
processo de libertação nacional. Esco-
lhendo, damos a prioridade ao pro-
gresso social, pois. nossa revolução é 
antes* de tudo humanista. Seu obje-
tivo é o homem e sua dignidade. 
Quando falamos de socialismo liber-
tário, significa que queremos um so-
cialismo diferente do tradicional". 

Sobre o Exército como uma "no-
va casta" e suas atribuições: 

"Os militares não podem ter mais 
privilégios do que tinham nos regi-
mes anteriores. Quanto tempo o E-
xército ficará no poder? Nós não fi-
xamos limite. Mas por que esta per-
gunta depois de somente quatro anos 
de revolução? O Exército voltará à 
caserna à medida que se conclua o 
processo". , 

Como presente de despedida, o 
general Graham nos oferece ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Peque-
no Livro Azul da Revolução Peruanis-
ta, com as citações do presidente Ve-
lasco. De Tupac-Amaru, cujo retrato 
enfeita todos os escritórios oficiais, 
ele nos diz que "ninguém sofreu mais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2ue ele, salvo Jesus Cristo", quando 
e seu martírio na Praça Maior de 

Cuzco pelos espanhóis. O chefe da 
COAP colocou na parede de seu escri-
tório uma citação: 

"Deus nos deu a serenidade para 
aceitarmos aquilo que não podemos 
mudar, 

A coragem para mudarmos o que 
está em nosso alcance 

E a sabedoria para medir a dife-
rença entre um e outro". 

Outro general, de feições austeras, 
nariz curto, olhos profundos e uma 
testa larga, o general La Vera Velarde 
comanda em Huaraz, na serra do nor-
te, o comitê encarregado de recons-
truir e "reabilitar" a zona atingida pe-
lo tremor de terra de 31 de maio de 
1970. Tarefa imensa. Sessenta mil 
pessoas foram mortas neste dia, 500 
mil ficaram desabrigadas, culturas in-
teiras foram destruídas, os sistemas 
dê  irrigação, as escolas, os postos de 
saúde, tudo arrasado. Ainda hoje 
Huaraz mostra os sinais desta breve 
convulsão: campos de lama onde as 
crianças andam descalças com uma 
espiga de milho na mão, às vezes seu 
único alimento. Acampamentos pro-
visórios ao lado de casas que resisti-
ram ao abalo ou que foram poupadas 
pelas avalanches. Como há falta d'á-
gua, as índias enxaguam suas roupas 
em riachos cheios de terra. 

Um general sucedeu o outro. Com 
o primeiro, Se planificou bastante, 

talvez até demais. Para o segundo, se 
colocou a tarefa de acelerar as coisas. 
O governo quer transformar Huaraz 
numa cidade mais funcional, com ver-
dadeiros serviços sociais e educativos, 
e com numerosas habitações popula-
res". As primeiras casas construídas 
(paredes brancas, telhados) mais pare-
cem casas provençais. Comparadas 
com as antigas casamatas sem água e 
sem eletricidade, o contraste é surpre-
endente. O general La Vera Velarde 
afirma aue será preciso "educar a po-
pulação para que ela possa viver nes-
te novo universo. 

Educação: palavra-chave no Peru 
de hoje. No centro de Huaraz, um 
dos centros de saúde construídos 
com a ajuda da UNICEF fornece o 
material, forma pessoal de muitas es-
colas, jardins de infância, postos sani-
tários. Este centro funciona ao mes-
mo tempo como dispensário, creche e 
núcleo da educação familiar. "Nós 
ensinamos às mães a administrar seu 
orçamento, alimentar sua família e 
nós ensinamos aos pais a paternidade 
responsável", diz a jovem promotora 
do centro, protótipo que aeve ser se-
guido em todo o país. 

O general La Vera Velarde, carac-
teriza ainda alguns dos aspectos da 
política governamental na região. O 
solo de Huaraz foi "socializado" para 
que se conseguisse uma divisão justa 
das construções individuais e para evi-
tar toda especulação em detrimento 
dos mais pobres. Alguns dos créditos 
concedidos pelos organismos interna-
cionais servirão para que se criem co-
operativas industriais, pois é preciso 
fazer da zona devastada um exemplo 
do Peru de amanhã, "solidário e par-
ticipante", segundo o vocabulário ofi-
cial. 

O sistema de propriedade social, 
que será em breve codificado, deverá 
encontrar aqui sua plena aplicação: 
sistema de autogestão, que exigirá 
grandes esforços de adaptação numa 
reçião cujos habitantes só conhecem 
ate hoje uma agricultura primitiva, 
devido a um regime de chuvas irregu-
lar, de erosão dos solos e de um siste-
ma feudal de propriedade da terra. E 
onde os índios das comunidades indí-
genas, expulsos de suas terras, des-
confiam das novidades. 

O Estado se esforçará por melho-
rar os solos, ampliar a irrigação, ex-
plorar as fontes térmicas onde as á-
guas jorram de uma altitude de 3 mil 
e 4 mil metros de altitude, e fazer dos 
lagos e geleiras centros de turismo an-
dino. Ele tentará sobretudo criar uma 
indústria "à chinesa", isto é, uma in-
dústria do tipo artesanal que utiliza o 
"capital humano", que nas monta-
nhas é superabundante. São as coope-
rativas camponesas, as sociedades a-
grícolas de interesse social, fundadas 
no quadro da reforma agrária, que de-
verão investir uma parte de seus lu-
cros na exploração das riquezas do 
subsolo, na criação de fábricas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A nova ofensiva 
comercial da China zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Robert  Gui l lain 

A China aceitou vender petróleo 

ao Japão e agora acaba de lhe 
propor o fornecimento, para come-
çar, de mais de 200 mil toneladas de 
oleo bruto ao preço corrente do mer-
cado internacional. Esta notícia, de 
fonte extra-oficial, provocou na capi-
tal japonesa um vivo interesse, apesar 
do volume relativamente fraco dos 
negócios em perspectiva. 

O Japão está sedento de petróleo. 
É o maior comprador no mercado 
mundial (terá que encontrar fornece-
dores em 1980, para um total de 500 
milhões de toneladas); até agora abas-
teceu-se quase unicamente no jOriente 
Médio, através de uma longa roía ma-
rítima muito vulnerável Ele tem 
grande necessidade de petróleo com 
um fraco teor sulfúrico, para dimi-
nuir o crescimento alarmante da po-
luição do ar nas suas grandes cidades 
industriais. E é justamente petróleo 
pouco poluente o que a China lhe 
fornecerá. 

E há mais. A oferta chinesa mos-
tra que Pequim está disposta a liberar 
para a exportação um certo exceden-
te de matérias-primas no futuro e a 
tornar-se, neste campo, um fornece-
dor do Japão. A perspectiva é revolu-
cionária: a China ajudaria Tóquio a 
resolver seu grave problema de maté-
rias-primas e se tornaria ao mesmo 
tempo um maior comprador de equi-
pamentos industriais. 

Resta saber quanto a China pode 
dispor de petróleo para a exportação. 
Isto não tem grande importância por 
ora. Segundo cifras oficiais, os chine-
ses produziram 20 milhões de tonela-
das em 1970 e 26 milhões em 1971. 
Segundo estimativas japonesas, a Chi-
na se aproximou dos 40 milhões em 
1972, pois a produção de petróleo é 
uma das "prioridades" de seu quarto 
plano econômico. Sua capacidade de 
refinamento é estimada aqui em 25 
ou 26 milhões de toneladas. 

Desde 1971, quando uma mudan-
ça de orientação surgiu na política 
chinesa, e que importantes missões 
econômicas japonesas puderam visitar 
Pequim, os nipônicos multiplicaram 
as ofertas de compra de petroleo chi-
nês. Em agosto de 1972, o ministro 
japonês da Indústria, Nakasone,pro-
pôs uma participação de seu pais na 
prospecção submarina de petroleo no 
Mar de Pohai, no norte da China. Os 
chineses, decididos desde o começo a 
rejeitar qualquer penetração econô-
mica japonesa, recusaram a idéia de 
participação ou de sociedade sino-ja-
ponesa, mas fizeram uma primeira 
compra de material japonês: uma pla-
taforma para sondagens submarinas 
que lhes servirá para o Mar de Pohai, 
que só tem 15 metros de profundidade. 

Desde o fim de 1971, Pequim ha-
via indicado igualmente que a China 
Popular não excluía a idéia de tor-
nar-se - ou voltar a tornar-se - uma 
fonte de matérias-primas para o Ja-

pão, mas um fornecedor comercial na 
base de igualdade absoluta e de bene-
fícios mutuos. Será necessário ainda 
- e os chineses o reconhecem - que 
desenvolvam muito mais seus recur-
sos naturais do que fizeram até agora. 
É portanto a longo prazo que se deve 
considerar a possibilidade de um a-
bastecimento importante do Japão 
em matérias-primas cfyinesas: dentro 
de 10 ou talvez 20 anos. Contudo, o 
petróleo poderá ser uma exceção, 
aliás ainda bastante modesta, se ele 
vier a jorrar abundantemente, como é 
possível daqui a três ou cinco anos, 
para dar excedentes suscetíveis de in^, 
teressar ao Japão. 

De qualquer maneira, não se espe-
rava tão rapidamente uma oferta de 
200 milhões de toneladas de petró-
leo. Especulando sobre quais seriam 
as razões da China, propõe-se aqui 
uma tese interessante: Pequim quis 
aplicar um golpe na União Soviética. 
Com efeito, esta está interessada em 
vender o petróleo siberiano aos japo-
neses, ao mesmo tempo obtendo as-
sistência deles para desenvolver a ex-
ploração. Há muitos anos, Moscou 
discute com eles para que participem 
com técnica e capital soviéticos no 
desenvolvimento do grande lençol pe- * 
trolífero de Tioumcne, na Sibéria oci- * 
dental 

A China sente grande inquietação 
quanto a estes projetos siberianos. ' 
Sua execução teria a seus olhos não 
apenas o inconveniente de aproxin^r 
Tóquio de Moscou, mas também cria-
ria uma ameaça direta contra a segu-
rança chinesa. O projeto compreende-
ria, com efeito, a pedido dos russos, a 
construção, pelos japoneses, de um 
oleoduto que iria até o Pacífico, e 
que muito beneficiaria a esquadra de 
guerra soviética baseada em Vladivos-
tock e às forças russas no Extremo 
Oriente. 

Interessa portanto à China que o 
acordo sobre o petróleo de Tioumene 
não se realize. O petróleo chinês che-
gará mais rapidamente e a um preço 
mais baixo, diz ela: o projeto de Ti-
oumene apresentará grandes dificulda-
des devido ao clima, exigirá capitais 
imensos e levará longos anos. O ofere-
cimento das 200 mil toneladas marca-
ria assim um novo episódio na rivali-
dade sino-soviética. Elas constitui-
riam um penhor dado pela China ao 
Japão para "agarrá-lo" imediatamen-
te e para tomar a dianteira dos russos. 

Que a URSS e a China estejam 
competindo desta forma mostra que 
o Japão está em posição vantajosa, 
cortejado por seus dois vizinhos. Mas 
a rivalidade destes vizinhos pode tam-
bém criar-lhe muitas dificuldades, se 
cada transação com um deles vai pas-
sar a suscitar protestos da parte do 
outro. O ĉ ue os japoneses desejam 
realmente e que os dois não se ex-
cluam como fontes de matérias-pri-
mas e sim se complementem. 

\ # o u fazer a vocês uma proposta 
W que não poderão recusar*. Foi 

assim que^ os responsáveis pelas esta-
ções de rádio e televisão americanas 
expressaram, no vocabulário do 
"Cnefao", os termos de um projeto 
de lei sobre a imprensa, que a admi-
nistração Nixon vai apresentar ao 
Congresso. Pouco antes de anunciar a 
decisão oficial, Clay T. Whitehead, di-
retor de Telecomunicações da Casa 
Branca, insistiu junto aos responsá-
veis sobre os erros que não devem co-
meter para não receberem punições. 

Segundo o projeto, as licenças de 
exploração, que até agora são de três 
anos, poderiam ser prolongadas por 
mais dois anos. Tal medida satisfaria 
os desejos das pequenas estações, cuja 
situação financeira e sobrevivência 
são questionadas a cada renovação, 
por causa das críticas dirigidas ao ór-
gão de tutela pelas associações de ou-
vintes ou qualquer descontente. Em 
contrapartida, a lei exigiria que as 
emissões transmitidas dêem, com 
"boa fé", as informações políticas. 
Para estar certo de que tinha sido 
bem entendido, Whitehead precisou 
que isso visava "os pretensos profis-
sionais que confundem o sensacio-
nalismo com o bom senso, e que di-
fundem uma conversa mole elitista 
como se fosse análise da atualidade". 
O objetivo é bem vago para dar a erv 

A imprensa segundo Nixon 
tender que a administração não terá 
nenhuma dificuldade em provar essa 

ma te . 
Nada está certo a não ser a vonta-

de, por paite do governo, de fazer-se 
temido. O órgão encarregado da reno-
vação das licenças, a Comissão Fede-
ral de Telecomunicações (FCC),até a-
gora se opôs à imposição de um regu-
lamento dos programas, e William 
Proxmire, senador democrata, anun-
ciou que apresentará ao Congresso 
um projeto de emenda da Constitui-
ção, que permitirá aos diretores de rá-
dio ou televisão beneficiar-se das imu-
nidades concedidas à imprensa escri-
ta. 

Direito de calar 

Mas os jornalistas da imprensa es-
crita se consideram, eles mesmos, per-
seguidos, por um motivo à primeira 
vista surpfeendente: são acusados de 
não falar bastante. Uma meia dúzia 
deles passaram pela prisão em 1972, 
por se recusarem a dar os nomes de 
seus informantes. Quase todos estão 
hoje na incerteza, aguardando o resul-
tado das apelações que fizeram. O ca-
so mais conhecido é o de William 

.  ü m
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A Casa Branca ameaça 
a TV americana com uma 

"oferta irrecusável" 

Farr, antigo repórter do Los Angeles 
Times, que passou 46 dias na cadeia 
por se ter recusado a revelar as fontes 
de um artigo sobre a família Manson. 

Uma decisão da Suprema Corte, 
de 29 de junho último, relançou o 
debate sobre o direito dos jornalistas 
de se valerem do segredo profissional. 
Numa sentença - EUA contra Cald-
weü (um jornalista do New York Ti-
mes que se tinha recusado a testemu-
nhar diante de um grande júri sobre 
as atividades dos Panteras Negras) - a 
Suprema Corte, por cinco votos con-
tra quatro, julgou que um tal privilé-
gio teria o efeito de criar um "sistema 
de investigadores privados organizado 
pela imprensa", que escaparia ao con-
trole exercido sobre o poder judiciá-
rio e os investigadores de polícia. A 
Corte achou, no entanto, que se os 
interrogatórios de um tribunal forem 
conduzidos "fora da boa fé", ou com 
o objetivo de "fazer carga abertamen-
te contra a imprensa", seria de dese-

jar que as disposições legais limitassem 
o poder desse tribunal. Esse julga-
mento manifesta a preocupação da 
Suprema Corte com as nuanças e a 
objetividade, mas apresenta o duplo 
inconveniente de nada resolver a fun-
do e de dar a certas jurisdições o a -
poio de uma instância prestigiosa pa-
ra continuarem a mandar para a pri-
são, por se recusarem a testemunhar, 
jornalistas que apenas exercem a sua 
profissão.. 

Governar sozinho 

A opinião pública apóia a impren-
sa: uma recente pesquisa Gallup mos-
trou que apenas 34% das pessoas inte-
ressadas achavam que os jornalistas 
deviam ser obrigados, no decurso de 
um processo, a revelar a identidade 
de seus informantes. Além dos proje-
tos de lei apresentados ao Congresso, 
foram adotadas medidas em vários 
Estados (na Califórnia, pelo governa-
dor Reagan) e outras vão ser propos-
tas visando defender os jornalistas ci-
tados por um tribunal 

Não se poderia, finalmente, nutrir 
excessiva a ^ quanto ao futuro 

da imprensa, num país onde o "direi-
to de saber", tanto do lado do jorna-
lista, como do lado do público, é sen-
tido com uma força desconhecida en-
tre nós. Todavia, as ameaças de que é 
objeto essa imprensa são reais. Foram 
reconhecidas pelo relatório anual do 
Instituto Internacional de Imprensa, 
sediado em Genebra: "O que se quer, 
aparentemente, é levar o jornalista a 
impor-se reservas na investigação e na 
pesquisa dos fatos, e a criar um cüma 
de nervosismo no público sempre que 
este for incluído numa pesquisa feita 
por um repórter". 

O desejo de atemorizar a imprensa 
para impedir que esta faça "revela-
ções" de segredos como no caso dos 

documentos do Pentágono", é facil-
mente compreensível Mas o que e 
menos compreensível, para muitos 
observadores, é a cortina de silêncio e 
de solidão de cjue se cerca o presiden-
te Nixon. Três quartos dos jornais 
americanos lhe deram apoio durante 
a campanha eleitoral mas, no entan-
to, quando ele reuniu os jornalistas, 
no dia 31 de janeiro, haviam-se passa-
do quatro meses sem que ele desse 
uma entrevista à imprensa. O presi-
dente conduz sua política interna 
sem o gabinete (cuja última reunião 
remonta a dois meses), c sua política 
externa sem informar o Congresso. 
(Alain-Marie Carron) 



A IMAGEM DAS ATROCIDADES AMERICANAS NO VIETNÃ: 

"Winter Soldier zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ff 

Um grupo de cineastas profissionais de Nova York, 
insatisfeito com a cobertura parcial que os meios de 

comunicação deram à guerra do Vietnã, fez um filme sobre os 
veteranos americanos: o filme é um documento, e seu impacto 

emocional o transforma em obra de arte. Patrice de Berr 

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
erá algum dia p». ,uisado a fun-
do o traumatismo causado aos 

Estados Unidos pela guerra do Viet-
nã? Suas consequências sãc vonheci-
das, e vão desde o aumento de certos 
crimes - o responsável pela recente 
matança de Nova Orleans foi um anti-
gozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA marine - até a desordem moral 
que tomou conta da juventude e de 
uma certa parte da sociedade ameri-
cana. Winter Soldier é uma testemu-
nha disso. 

Através da opinião de jovens - es-
ses veteranos têm todos entre 20 e 27 
anos - contando pausadamente suas 
aventuras na frente das câmaras, que 
retransmitem muito bem suas emo-
ções, aparece o mecanismo que os 
transformou em verdadeiras máqui-
nas de matar. Orgulhosos de si mes-
mos por terem defendido sua pátria, 
foram necessários alguns meses para 
que tomassem consciência, e mais 
ainda para que lembrassem de episó-
dios que lhes pareciam então nor-
mais. 

Foram apresentadas as ações que 
repetiam, após terem sido, como eles 
próprios diziam, "desumanizados", 
reduzidos ao estado' de animais, de es-
cravos, por uma preparação sistemáti-
ca. Um deles mostrou um slide onde 
se via o cano do seu fuzil sendo crava-
do no nariz de um suspeito. Conta-
ram sobre a "corrida às orelhas", nas 
quais aquele que cortava o maior nú-
mero de pedaços, tanto nos vivos co-
mo nos mortos, ganhava garrafas de 
cervejas; os concursos de tiros sobre 
palhoças amigas nas quais quem usavá 
o menor número de obuses ou acerta-
va mais perto também ganhava garra-
fas de cervejas; os garotos transforma-
dos em alvos para exercício de tiro 

"por divertimento"; a mulher ferida e 
violada com um galho de árvore e ou-
tras competições entre as quais uma 
que consistia em jogar suspeitos do 
alto de helicópteros o mais longe pos-
sível. Isto sem falar nas torturas, mas-
sacres, incêndios, violações e humi-
lhações: jogar detritos nos passantes 
ou alimentos na lama para terem o 
prazer de ver as pessoas chafurdando 
a procura de um pouco de comida. 

Pois os vietnamitas — que eles vie-
ram defender - eram todos iguais. E 
os antigos combatentes relembram as 
frases que ouviam ou pronunciavam: 
"Um vietnamita vivo é um possível 
vietcong, um vietnamita morto é um 
verdadeiro vietcong"; "Os únicos 
vietnamitas bons são os desarmados"; 
"Se você vê um camponês se escon-
der quando você se aproxima" — di-
zia-se aos pilotos dos helicópteros -
"é um vietcong, se ele não se esconde 
é um vietcong inteligente. Em ambos 
os casos deve-se descer". E ainda essa 
outra instrução: "Não conte os prisio-
neiros na hora da partida, mas na che-
gada do helicóptero, assim você não 
terá que prestar conta daqueles que 
desaparecerem durante o vôo". 

Tais testemunhos relembram o 
que nos foi contado por um coronel 
do Exército em Saigon: ele abriu fogo 
contra um jipe americano cujo passa-
geiro, um oficial superior, havia amar-
rado pelos cabelos, por divertimento, 
um jovem ciclista que ao cair fratu-
rou o crâneo. O coronel acrescentou: 
"E são os nossos aliados"! 

Para esses soldados, os vietnamitas 
não eram homens, mulheres, crianças 
nem velhos, mas alvos. Sem a menor 
pretensão de ser um espetáculo, mos-
trando simplesmente as confissões 
mais significativas e desaparecendo 
completamente atrás delas, Winter 
Soldier se refere mais àqueles que de-
sejaram, organizaram e fabricaram as 
buchas dos canhões — repetindo cada 
noite aos marines "rezem pela guer-
ra" — do que à guerra propriamente 
dita. 

Um documento de confusão 

Trata-se de uma obra coletiva anô-
nima sobre a guerra do Vietnã, que 
ocupará provavelmente na história do 
cinema um lugar comparável aquele 
de Nuit et Brouillard, de 'Alain Res-

nais, sobre os campos de concentra-
ção nazistas. Contudo, os métodos de 
trabalho e de rodagem são muito di-
ferentes. 

Alain Resnais, ao contrapor ao 
presente filmado em cores os do-
cumentos da época filmados em pre-
to e branco, fez ressurgir uma expe-
riência trágica. O texto escrito por 
Jean Cayrol, um antigo deportado, é 
carregado de uma extraordinária den-
sidade emocional. 

Winter Soldier toca também fun-
damentalmente no jogo da memória, 
mas com uma perspectiva de atualida-
de imediata, com a ajuda de novas 
técnicas devidamente utilizadas. Trin-
ta e seis horas de filme de 16mm fo-
ram feitas em Detroit, em fevereiro 
de 1971, quando, do insólito encon-
tro, que durou três dias, e no qual 
125 veteranos da guerra do Vietnã — 
não desertores - todos liberados nor-
malmente do Exército americano, co-
bertos de condecorações, contaram 
sua experiência. 

Um grupo de cineastas profissio-
nais de Nova York que trabalha em 
cinema, televisão e publicidade deci-
diu suprir as deficiências dos media 

americana, incapazes de cobrir o 
acontecimento com a integridade ne-
cessária. 

O filme se compõe de quatro ti-
pos de discursos: testemunhos indivi-
duais em sessões, entrevistas isoladas 
feitas pelos cineastas, discussões em 
torno do podium e discussões entre 
as sessões nos corredores; e, poç ou-
tro lado, de fotos tiradas dos slides 
dos mesmos soldados americanos na 
campanha do Vietnã e mesmo filmes 
amadores de Super-8 feitos em ação. 
Seis meses de montagem minuciosa, 
uma prOcura ativa da eficácia de nar-
rativa ao serviço do máximo de luci-
dez elevam esse documento à catego-
ria de uma obra de arte. 

Criminosos de guerra se acusam 
voluntariamente na tela, colocando 
radicalmente em questão tudo o 
que aprenderam do establishment 
que os formou. O paroxismo emocio-
nal se faz presente quando, simulta-
neamente na tela e na sala de proje-
ções, toma-se brutalmente consciên-
cia dos crimes cometidos a serviço do 
ideal americano. A cada um cabe tirar 
suas conclusões. A palavra, aqui cap-
tada ao vivo, rica de todas as conota-
ções da voz humana, das expressões, 
dos olhares, não é menos acusadora 
do que o texto redigido por Jean 
Cayrol para o filme de Resnais. 

Essas jovens testemunhas, antigos 
boys americanos seguros de si pró-
prios e do universo (as fotos em cores 
inseridas são particularmente revela-
doras), deixaram-se conhecer. Rejei-
taram em suas aparências a express' 
de robôs militares que já foram. Et« 
não resolveram nada, mas ao menos 
já compreenderam e tiveram a cora-
gem de denunciar. 

AS NOVAS DIREÇÕES DO CINEMA MEXICANO: 

A abertura para a esquerda 
Odia 2 de outubro de 1968 foi o 

dia do fuzilamento da Praça de 
Tlateiolco ou Praça das Três Culturas. 
Nesta noite, os estudantes que já se 
manifestavam contra a política do 
presidente Gustavo Diaz Ordaz desde 
26 de julho faziam uma reunião. Era 
véspera da abertura dos Jogos Olím-
picos. O Exército entrou em ação: 
não se conhece até hoie o número de 
vítimas. Um filme, O Grito, realizado 
pelos estudantes do CUEC (Centro 
Universitário de Estudos Cinemato-
gráficos), lembra o drama. 

Nenhum enfoque sensacionalista, 
nenhum apelo à revolução. É a lenta 
evolução da contestação de julho a 
outubro, o grande desfile silencioso 
de meio milhão de pessoas no Mé-
xico, o discurso de um professor, de 
uma jovem. Depois o fuzilamento, 
inesperado, apenas reconhecido pelos 
seus sons. O Secretário de Estado, no 
governo interior, Luis Echeverria Al-
varez assume em 1 de dezembro de 
1970 a presidência e desenvolve uma 
nova política, celebrizada, em novem-
bro de 1972, pela acolhida calorosa 
reservada ao presidente chileno Allen-
de. O cinema mexicano, um dos mais 
centralizados do mundo, tira vanta-
gens desta abertura para a esquerda. 

Estruturas rígidas 

No México é praticamente impos-
sível trabalhar-se na indústria cinema-
tográfica sem o controle governamen-
tal. O Estado dirige o cinema como 
um traste vertical, lembrando a anti-
ga Hollywood, uma Hollywood naj 
cionalizada. No alto da pirâmide está 
o presidente do Banco Nacional cine-
matográfico - organismo estatal vin-
culado ao Ministério do Interior. Ver-
dadeiro responsável pelo cinema me-
xicano, o diretor-geral do Banco diri-
ge os três centros nervosos do cine-
ma: produção, exploração e distribui-
ção. Como irmão do presidente da 
República, Rodolfo Echeverria Alva-
rez assegurará seu posto até o final de 
1976. Até bem pouco tempo come-
diante, sob o nome de Rodolfo Lan-
da, e antigo presidente do sindicato 
internacional dos atores, ele pretende 
agora fazer uma mudança geral no ci-
nema mexicano, ajudar a descobrir 
talentos, aumentar a proporção dos 
filmes de qualidade, numa produção 
média anual de 70 filmes. 

Com a nomeação de Rodolfo 
Echeverria estão sendo planejadas 

grandes transformações na estrutura 
do cinema. De um lado, são os estú-
dios de Ch ura busco, propriedade do 
Estado, que passam a funcionar, eles 
mesmos, como produtores e podem, 
com isso, se dirigir diretamente aos 
bancos, sem passar pelos habituais in-
termediários; mas, por outro lado, a 
produção independente de filmes de 
baixo custo, realizados por cineastas 
ainda não sindicalizados, é também 
francamente tolerada. 

Atualmente, dois cineastas ilus-
tram, com talento, uma das tendên-
cias do novo cinema mexicano: Feli-
pe Cazals e Arturo Ripstein. Felipe 
Cazals nasceu em 193/ e se formou 
em Paris no IDHEC — Instituto de 
Altos Estudos Cinematográficos. Ro-
dou em 1968 a Manzano de la Discór-
dia (Maçã da Discórdia), com uma 
verba irrisória de 60 mü pesos: his-
tória de três bandidos que saem à 
busca de um homem para assassiná-
lo. Em 1969, com o grupo Cine-Inde-
pendiente, fez Familiaridades. Depois 
passa bruscamente para uma super-
produção com Emiliano Zapata 
(1970) e o Jardin de Tia Isabel 
(1971). 

O produtor de Bunuel 

Arturo Ripstein nasceu em 1944. 
Em 1969, com o grupo Cine-Indepen-
diente, fez La Hora de los Ninos, sem 
a esperança de ser pago ou ver seu 
filme distribuído. Em 1972 fez El 
Castillo de la Pureza, produzido com 
3 milhões e meio de pesos. Ripstein 
conta a história de um sequestro de 
uma família durante 15 anos. Ele se 
recusa a demonstrar uma tendência 
política: "O importante é fazer o me-
lhor filme possível". Como Cazals, 
sonha em conciliar a técnica 
hollywoodiana com temas mais ela-
borados. 

Dentre os que realizam produções 
independentes está Alberto Joskowit, 
que em 1972 fez El Cambio, aventura 
de dois jovens em férias no campo 
que, por uma razão fútil, são mortos 
por um policial 

Quase todos os filmes são em co-
res, bastante influenciados pela Euro-
pa e Estados Unidos. O melhor do 
cinema mexicano está hoje com os 
documentários. Gustavo Alatriste, 50 
anos, produziu três filmes de Bunuel: 
Anjo Exterminador, Viridiana e Si-
mão no Deserto. Em 1969 realizou 
cm 16 milímetros, ao lado de uma 
pequena equipe, Los Adelantado*, 

tu rança 

documentário sobre a vida de campo-
neses do Yucatan, membros de uma 
cooperativa de produção. As crianças 
são subalimentadas,^ trabalham desde 
os sete anos, as famílias vivem de sub-
venções, pagas através de vales. Em 
1971, Q.R.P.? (Quem E Responsá-
vel? ) fala dos habitantes da cidade 
Netzahualcoyoctl, no Estado do Mé-
xico, que são vítimas de exploradores 
desonestos. Alatriste, com um micro-
fone na mão, é um entrevistador em-
penhado. Ele foi o primeiro a sé deci-

dir por este gênero de empreitada no 
México. Alguns julgam sua atitude 
como puramente oportunista. 

O grupo Cooperativa de cinema 
marginal trabalha com Super-8 entre 
os operários e camponeses e rejeita 
todo o cinema mexicano atual, até 
mesmo.o de Gustavo Alatriste. O gru-
po gosta de um único filme, Reed: 
México Insurgente de Paul Leduc, 
também antigo membro do Cine-In-
dependiente. Louis Marcorelles 

México vermelho 
Autor de um livro célebre, Dez 

Dias Que Abalaram o Mundo, John 
Reed é o único americano enterrado 
no interior do Kremlin. Sobre seu tú-
mulo estão gravadas as seguintes pala-
vras; "John Reed, delegado na III In-
ternacional, 1920". 

Nascido em' Portland, em 22 de 
outubro de 1887, John Reed fez seus 
estudos em Harvard, onde fundou um 
clube socialista. Tornando-se jornalis-
ta, começa a se dar conta das greves e 
manifestações operárias que, nesta 
época, agitam os Estados Unidos. 
Enviado ao México, reúne seus teste-
munhos sobre a revolução mexicana 
numa obra intitulada Insurgente Mé-
xico. Durante a Guerra Mundial, é 
correspondente de um dos raros jor-
nais progressistas americanos (The Li-
berator), escrevendo violentos artigos 
antimilitaristas. Em setembro de 
1917 ele está em Petrogrado e publi-
ca, no ano seguinte, Dez Dias Que 
Abalaram o Mundo (com um prefacio 
de Lênin). Funda nos Estados Unidos 
um novo partido comunista, depois 
volta para a URSS, onde morre de 
tifo em outubro de 1920. 

O filme do mexicano Paul Leduc 
se refere à permanência de John Reed 
no México, no final de 1913 e primei-
ros meses de 1914, e se inspira em 
seu livro Insurgente México. Foi du-
rante esta permanência que John 
Reed descobriu que o papel de sim-
ples observador não lhe bastava e que 
sua verdadeira vocação estava em par-
tiôipar ativamente da luta revolucio-
nária. O filme descreve esta tomada 
de consciência, analisando as relações 
dialéticas que se estabelecem entre um 
intelectual e os acontecimentos (no 
caso a revolução) por ele testemunha-
dos. 

. ,jp roteiro se divide em duas par-

tes. Na primeira, vemos Reed se insta-
lando no estado-maior do general Ur-
bina. Olhado com suspeitas por al-
guns e reconhecido por outros, ele se 
torna amigo de um oficial que é mais 
tarde morto em combate. Na segunda 

farte, Reed se liga ao exército de 
ancho Villa. É quando surge a deci-

são que determinará a continuação de 
sua carreira. 

Imagens bistres ou sépias parecen-
do desbotadas pelo tempo; o recur^p 
a velhas técnicas (abertura e fecha* 
mento da íris); a atmosfera da época 
minuciosamente reconstituída: o fil-
me tem o aspecto de uma reportagem 
que John Reed teria podido realizar, 
se possuísse uma câmara no lugar de 
sua máquina fotográfica. Paul Leduc 
afasta, deliberadamente, qualquer 
progressão dramática. Nada de espe-
tacular (apesar das imagens soberoas 
em homenagem, parece, a Eisenstein 
e Poudovkine, como a do trem carre-
gado de soldados cuja sombra desfila 
sobre uma escarpa); uma série de re-
encontros, de conversas, de marchas 
ou de galopes; a realidade cotidiana 
da guerra popular, e no caso de John 
Reed, esta inquietação de ser apenas 
um espectador, esta vontade irresistí-
vel de assumir por sua vez "os proble-
mas dos outros . 

Com uma honestidade rigorosa, a 
narração é, por vezes, envolvida por 
uma certa monotonia. Na tentativa 
de colocar de lado a lenda e o pito-
resco, Paul Leduc apresenta, em al-
guns momentos, imagens um tanto 
aborrecidas. Mas, por sua originalida-
de, pelo lugar que ele ocupa no jovem 
cinema mexicano, pelo interesse his-
tórico do assunto tratado, este filme 
mereceu certamente o prêmio Geor-
ge s-Sadoul oue lhe foi atribpído.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VOM 
De BaroncellL 

Espanha: 
música sem 
censura 

Há quatro anos, a 
peça de Halffter era 
proibida: agora não. xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

Na Espanha a censura não se preo-
cupa mais com a música. 

Apesar do caráter revolucionário 
que envolve a música de vanguarda, 
os órgãos oficiais já não reagem com« 
há quatro anos atrás. Enquanto qubr 
em 1969, a polícia fiscalizava a apre-
sentação espanhola de Yes, Speak 
out, Yes de Cristobal Halffter, canta-
ta inspirada no texto da Declaração 
dos Direitos do Homem elaborada pe-
las Nações Unidas, esta mesma obra 
acaba de ser executada três vezes se-
guidas em Madri, diante de platéias 
variadas - mais de sete mil pessoas -
sem provocar reações nos meios go-
vernamentais. 

Trata-se de um grande oratório 
humanista: o "espetáculo" pretende 
reproduzir os fatos da vida. Frases co-
mo "pense o que quiseres", "direito 
ao trabalho", "paz e amor", estão nas 
principais passagens da partitura, e a 
violência do texto é acentuada pelo 
fato de que é cantado em língua espa-
nhola. 

A música dá aos versos seu mais 
alto grau de expressão, e o ritmo os 
acentuam de modo violento. 

Ainda este ano, em Colonia, na 
Alemanha, Cristobal Halffter apresen-
tará seu mais recente trabalho musi-

i cal. Esta obra, ainda sem título, trará, 
como suas composições anteriores, 
uma forte mensagem política. O au-
tor a dedicará aos censores espanhóis. 
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té agora, a execução dos acordos 
de cessar-fogo no Vietnã é duvi-

dosa. 
Ao mesmo tempo que pararam os 

bombardeios, foram libertados alguns 
prisioneiros e os EUA começaram a 
retirar suas tropas-do sul, o governo 
de Saigon continua a violar os acor-
dos de Paris da maneira mais grave e 
flagrante. 

Ao mesmo tempo que a Repúbli-
ca Democrática do Vietnã (RDV) e o 
Governo Revolucionário Provisório 
(GRP) respeitam os acordos, o regime 
de Saigon procura sabotá-los, espe-
cialmente no que se refere ao funcio-
namento das comissões militares de 
controle, organizadas para garantir o 
cumprimento das normas do cessar-
fogo. 

Enquanto isso, tendo como fundo 
as ruínas do aeroporto civil bombar-
deado, o primeiro grupo de 116 pilo-
tos norte-americanos foi libertado em 
Hanói, no dia 12 de fevereiro. A li-
bertação foi realizada num clima ex-
tremamente calmo. 

Esses pilotos, que formam o pri-
iber-

W i l f r e d Burchett , de Hanoi 

A MÁ FÉ DE THIEU 

(.avai 
^^a lm 

me iro de quatro grupos a serem lil 
tados, são os que estavam presos há 
mais tempo e mais outros 29 que es-
tavam doentes ou feridos. Entre os 
feridos encontravam-se os membros 
das tripulações de seis B-52 derruba-
dos em dezembro, durante os últimos 
ataques aéreos ordenados por Nixon. 
De um modo geral, os prisioneiros es-
tavam bem, tanto física quanto men-

ente, quando desceram dos ôni-
e se alinharam diante de oficiais 

Força Aérea dos EUA, para que 
seus nomes fossem conferidos com a 
lista fornecida pela RDV no mês pas-
sado. 

Os oficiais da Comissão Interna-
cional de Controle e Supervisão tam-
bém estavam presentes quando os pri-
sioneiros embarcaram no$. aviões da 
USAF que os levariam à Base Aérea 
Clark, nas Filipinas. Os vietnamitas 
esperam que, na euforia da volta ao 
lar e no reencontro dos familiares, o 
povo norte-americano se lembre das 
milhares de famílias vietnamitas que 
jamais se reunirão novamente, por 
causa das atividades dos prisioneiros e 
de outros pilotos dos E 

5 pns 
UA. 

A maneira exemplar como esses 
pilotos foram soltos contrasta brusca-
mente cora o que está acontecendo 
no sul. O apedrejamento organizado 
contra os membros norte-vietnamitas 
da Comissão Militar Quadripartite, 
em Ban Me Thuot (perto de rleiku), 
em 9 de fevereiro, foi apenas o exem-
plo mais flagrante de sabotagem do 
acordo. Três oficiais norte-vietnami-
tas foram feridos gravemente no inci-
dente. 

O artigo 16 dos protocolos de Pa-
ris, sobre o trabalho das comissões 
militares conjuntas (quadripartites), 
afirma: "As partes darão total prote-
ção e toda assistência e cooperação 
necessárias às comissões militares 
conjuntas, em todos os níveis, para o 
desencargo de suas funções". 

0 principal diário de Hanói,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nhan 
Dan, numa edição da semana passada, 
afirmou, em editorial, que o inciden-
te de Ban Me Thuot "é um ato grave, 
parte de uma série de violações aos 
acordos de Paris, praticados pela ad-
ministração de Saigon. 

Desde o momento em que o ces-
sar-fogo entrou em efeito, as tropas 
de Saigon realizaram contínuos ata-
ques e bombardeios nas áreas contro-
ladas pelo Governo Revolucionário 
Provisorio", dizia o editorial. 

Além dessas acusações, há outras, 
feitas pelos representantes do GRP 
em Paris: os EUA não desmontaram 
suas bases militares no Vietnã do Sul 
Ao invés disso, passaram-nas para o 
controle do governo de Saigon e os 
membros norte-vietnamitas da comis-
são de cessar-fogo estavam recebendo 
péssimo tratamento no Vietnã do 
Sul, e estavam instalados em "aloja-
mentos indecentes". 

"Não continuaremos tolerando es-
sas violações - afirmou o represen-
tante da delegação, Ly Van Sau -
porque isso incentivaria a administra-
ção de Saigon, e levaria à total sabo-

Hanói responsabiliza 
Thieu por humilhações 
aos delegados do norte 
em Saigon e duas mil 
violações da trégua 

tagem do cessar-fogo e do acordo de 
paz". 

O ministro do Exterior da RDV 
responsabilizou Saigon por 2 mil vio-
lações nos primeiros 15 dias de vigên-
cia do acordo. Afirmou que "esses a-
tos mostram que a inflexível e belico-
sa administração de Saigon continua 
em sua política de força, para se opor 
à paz". 

Um correspondente da British 
Broadcasting Company (BBC), era 
Saigon, informou que as forças do sul 
estão realizando uma média de 200 
incursões aéreas por dia, contra re-
giões controladas pelo GRP. 

O jornal Nhan Dan faz ainda ou-
tras acusações: "Saigon está criando 
enormes dificuldades para os movi-
mentos e atividades da Comissão Mili-
tar Conjunta. Além disso, alteraram 
ilegalmente a situação de muitos pri-
sioneiros da Frente Nacional de Li-
bertação, alegando que eles "muda-
ram para o lado de Saigon", para evi-
tar a soltura. Durante a primeira ope-
ração de libertação, Saigon recusou-se 
a soltar os prisioneiros da FNL de a-
cordo com as quotas estabelecidas an-
teriormente". 

A libertação de soldados da FNL 
deveria ser simultânea à soltura de 27 
prisioneiros norte-americanos pela 
FNL e 116 pela RDV. Em Hanói, os 
prisioneiros foram entregues na pre-
sença dos coronéis James, Dennet e 
Lynn, da Força Aérea dos EUA. En-
tretanto, no sul, contrariamente às 
disposições dos protocolos, os prisio-
neiros foram soltos sem a presença de 
oficiais da FNL. Esses prisioneiros se 
recusaram a embarcar nos aviões sem 

a presença de representantes da FNL, 
temendo ser transferidos para locais 
controlados por tropas de Saigon, on-
de poderiam ser mortos. Isso foi feito 
com inúmeros prisioneiros da FNL 
nas últimas duas semanas. Assim, so-
mente algumas centenas de prisionei-
ros da FNL foram trocados, em vez 
de 2 mil, como estava previsto. 

A partida de Kissinger de Hanói, 
no dia 13 de fevereiro, foi precedida 
de três dias de conversações que, se-
gundo Washington, se realizaram nu-
ma "atmosfera cordial". No mesmo 
dia 13 de fevereiro, o ministro do Ex-
terior da RDV protestou contra am-
plas operações militares apoiadas por 
unidades aereas e navais, no suL 

O jornal Nhan Dan acusou tam-
bém os EUA de violação dos acordos, 
no que diz respeito ao prazo de reti-
rada das tropas norte-americanas e 
sul-coreanas e da desmontagem das 
bases militares. Da maneira como es-
tão sendo retirados atualmente -
1.200 homens por semana, com 
18.600 ainda esperando evacuação -
seriam necessárias mais 15 semanas e 
meia para que todos os soldados nor-
te-americanos partissem. Segundo o 
limite de 60 aias estabelecido pelos 
acordos, restam somente seis sema-
nas. ^ •  

O artigo 6 do segundo capítulo do 
acordo prevê que "a desmontagem de 
todas as bases militares no Vietnã do 
Sul, dos EUA ou de outros países es-
trangeiros, estará completada dentro 
de 60 dias após a assinatura do acor-
do". Os Estados Unidos burlam o a-
cordo, afirmando que as suas bases 
militares já tinham sido entregues ao 
regime de Saigon quando o acordo 
foi assinado. 

A atitude dos EUA em relação aos 
acordos faz surgir uma dúvida: o do-
cumento vai ser violado pelos EUA, 
ou os EUA desejam realmente o acor-
do? As atitudes de Nixon podem ser 

4uma mera repetição das ações dos 

franceses em 1954. Nos primeiros 
300 dias de acordo, a França só esta-
va interessada em receber seus prisio-
neiros de guerra. Depois, o documen-
to foi ignorado. A diferença entre a 
França de 1954 e os EUA de 1973 no 
Vietnã é que os franceses deixaram a 
Indochina definitivamente, enquanto 
que a possibilidade de envolvimento 
norte-americano indireto, hoje, ainda 
permanece. 

Um editorial do Nhan Dan acusou 
Saigon de violações do acordo, "pon-
to por ponto, criando numerosas difi-
culdades para as atividades da Comis-
são Conjunta. O governo de Saigon 
mandou sua polícia militar provocar 
as delegações da RDV e do GRP, e 
tem feito tudo para impedir a forma-
ção da Comissão Conjunta dentro do 
prazo estipulado. 

Os diversos grupos trabalhando na 
Comissão Central em Saigon, nas co-
missões regionais e nas equipes locais 
sofreram humilhações. Não lhes fo-
ram oferecidas condições de aloja-
mento e escritórios qu^ atendessem 
às suas necessidades e o protocolo. 
Além disso, o governo de Saigon im-
pediu que os delegados se movimen-
tassem livremente para desempenhar 
suas funções". 

Em Saigon, os delegados da Ri)V 
e do GRP estão instalados na área 
mais barulhenta da cidade. São impe-
didos até de dormir, pois os aviões e 
helicópteros chegam e partem 24 ho-
ras por dia. A comida dos delegados é 
constituída de rações enlatadas, que 
os militares usam. Seus escritórios es-
tão colocados sob fios de alta tensão, 
de modo a tornar impossível a comu-
nicação com Hanói por rádio. 

O correspondente da BBC infor-
mou também que os canadenses e in-
donésios que integram a Comissão In-
ternacional de Controle já são vistos 
pelas ruas de Saigon, os húngaros e 
poloneses ainda não podem sair, por-
que o regime de Saigon ainda não 
lhes entregou os documentos de iden-
tificação. Enquanto isso, os represen-
tantes da RDV e do GRP da Comis-
são Quadripartite quase nunca são 
vistos, porque ainda não se chegou a 
um acordo sobre a cor da bandeira 
que será colocada nos veículos da co-
missão. 

Os planos de Israel 
para a Palestina 

Quando a primeira-ministra de Israel, 
Golda Meir, chegar a Washington, brevemente, 

ela mostrará a Richard Nixon dois planos 
para a fixação de novas fronteiras na 

Palestina. De Eric Silver, doyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA The Guardian 

, uase seis anos após Israel ter au-
fro mentado suas fronteiras orien-

tais até o Rio Jordão, o gabinete de 
Golda Meir ainda continua coeso e sa-
tisfeito com uma política unificado^ 
ra: Israel permanece nesta área, até 
que os árabes estejam prontos para 
uma negociação "real" e uma paz 
contratual. Enquanto isto não for 
possível, não ha razão para que a uni-
dade da coalizão partidária atualmen-
te no poder seja abalada, ou mesmo 
para que hajam cisões no Partido Tra-
balhista. 

O governo, como é sabido, não e-
laborou mapas nem redigiu documen-
tos oficiais. Os ministros de Golda 
Meir são menos reticentes. Os deba-
tes, resumidos no começo deste mês 
na Secretaria de Trabalho, nivelaram 
as diferenças e estabeleceram uma 
maioria contra a anexação. Mesmo a 
primeira-ministra, por mais que se 
mostre insensível as aspirações dos 
palestinos, reconheceu o peso do ar-
gumento demográfico (ela diz que 
não quer acordar todas as manhãs 
preocupada com o número de bebês 
arabes que teriam nascido durante a 
noite). 

Na guerra longa e muitas vezes 
mesquinha que envolve a sucessão de 
Golda Meir, o destino dos territórios 
ocupados será determinado pelas fu-
turas rivalidades de dois heróis milita-
res que se tomaram políticos: Moshe 
Dayan, ministro da Defesa e Yigal Al-
lo n, vice-primeiro-ministro. 

Lógica 

Cada um deles tem seu próprio 
"plano", para a_ margem ocidental, 
mas a disciplina imposta pela coalizão 

os impede de revelá-los publicamente. 
O plano de Allon é lógico e preciso, 
como convém a um homem que se 
apresenta como discípulo de Liddel 
Hart um dos principais ideólogos do 
sionismo, e foi o oficial de estado-
maior que mais se sobressaiu durante 
a guerra de 1948. O plano de Dayan é 
mais pragmático, traduz o pensamen-
to de um guerrilheiro. Os seus princí-
pios são tão sólidos quanto os de Al-
lon, mas a sua política é mais flexível 
e mais aberta à improvisação. 

- No esquema de Allon estão os 
princípios que determinaram a execu-
ção do mapa anexo. De início, o vi-
ce-primeiro-ministro argumenta que 
os judeus têm o direito histórico de 
estabelecer um Estado na Palestina. 

Allon afirma que Israel precisa ser 
um Estado judeu com uma minoria 
árabe. Israel deve ser uma democracia 
e deve transigir de bom grado, toman-
do conhecimento das aspirações dos 
árabes palestinos. 

De acordo com esses princípios^ 
chave do plano de Allon está rias 
fronteiras 4 defensáveis", que ele defi-
ne como aquelas que o Estado de Is-
rael pode justificar para si mesmo. A 
concepção é estrategica, mas frágil. 
Ele insiste em que o limite estabeleci; 
do pela luta decisiva de 1948 não é 
defensável. 

Em veZ disso, Allon propõe modi-
ficações mínimas na área do Latrum, 
garantindo a estrada principal entre 
Telaviv e Jerusalém, que esteve fecha-
da ao tráfè&o dos israelenses desde 
1948 até 1967. Ele admitiria deixar 
Quelquitia e Tullkarm sob o controle 
árabe, apesar de que essas cidades 
sempre foram consideradas perigosas yvutsrqponmlihgfedcbaYWSPMJDA

As áreas em destaque constituem a parte 
da Palestina. que Ygall Alton e Moshe Dayan 
de formas distintas querem devolver aos árabes. 

para a segurança da estreita faixa de 
terra costeira situada entre Telaviv e 
Haifa. 

A parte mais destacada da propos-
ta de Allon é a de que Israel deveria 
conservar as regiões menos povoadas, 
a leste das cidades montanhosas na 
área desértica e no vale do Rio Jor-
dão. Ele reivindica a não-anexação de 
árabes por Israel, mas o extermínio 
de seu poderio militar. 

Ambas as áreas são demarcadas 
geograficamente pelo rio: um obstá-
culo útil mas limitado. Na direção 
oeste há colinas de diferentes altitu-
des, seguidas por montanhas atraves-
sáveis apenas por algumas passagens. 

Allon estaria disposto a ceder aos 
árabes um corredor no sentido oeste-
leste, que criaria continuidade territo-
rial entre Ramallah, Jericó (a única 
cidade árabe importante no vale oeste 
do rio) e Amã. O plano de Allon, no 
entanto, não deixa dúvidas sobre a 
posição de IsraeL Não se trata apenas 
de arrendar a área cobiçada por uns 
10 ou 20 anos: ela se tornaria territó-
rio israelense soberano. 

No que se refere às cidades santas 
de Jerusalém e Hebron, Allon postula 
uma solução religiosa para a primeira. 
Hussein teria uma situação especial 
como representante do mundo mu-
çulmano, mas não haveria concessões 

políticas. Jerusalém continuaria uni-
da, como capital de IsraeL 

Anteriormente, Allon advogou a 
anexação de Hebron. Agora, ele pro-
põe a partilha da terra ocupada no 
trecho compreendido entre o sul de 
Jerusalém e o Deserto de Negev. A 
fatia árabe seria anexada a Ramallah 
e às outras cidades da margem oci-
dental. 

De forma bastante conveniente, a 
linha divisória passaria entre Hebron, 
que ficaria sob o controle árabe, e a 
localidade judia de Kiryat Arba, si-
tuada em IsraeL A suposta sepultura 
de Abraão, sagrada tanto para os mu-
çulmanos quanto para os judeus, fica-
ria na parte árabe, mas o acesso dos 
judeus ao lugar santo estaria assegura-
do pelos termos do acordo. 

O general Dayan não despreza o 
esquema de Allon. Ele ficaria feliz em 
discuti-lo com o rei Hussein, caso ele 
possibilitasse uma abertura nas nego-
ciações de paz. Por outro lado, no en-
tanto, Dayan opõe-se a ele, na medi-
da em que esse plano impede o esta-
belecimento de Israel em áreas espe-
cíficas do lado ocidental do Rio Jor-
dão. 

Suas idéias são menos esquemati-
zadas e Dayan se dedica mais aos pro-
blemas imediatos de administraçao e 
coexistência, que estão sob a respon-
sabilidade de seu Ministério da Defe-
sa. 

Moshe Dayan encara a questão da 
paz como sendo o ponto crucial da 
política de seu país, mas não se acha 
preparado para comprar a paz a qual-
quer preço. "Nós não somos anexio-
n is tas foram suas palavras em uma 
reunião recente. "A anexação não fa-
vorece a coexistência, e a paz só sur-
girá, finalmente, se for construída em 
termos de coexistência". 

Até que isto aconteça, Israel deve-
rá estabelecer condições, cada vez 
mais tolerantes, para o território ocu-
pado. Embora a atual situação não se-
ja permanente, Dayan acha-a preferí-
vel ao que ele considera como planos 
de paz irrealísticos, isto é, projetos 
que pretendem um retorno às condi-
ções de antes de 1967. A situação 
que se enfrenta não é permanente, 
mas a sua duração não é muito previ-
• sível: -prjpííelmentev prolongar-se-á 

por vários anos. 
Dayan acredita que a natureza do 

conflito entre judeus e árabes é de tal 
ordem que as fronteiras não podem 
mais ser traçadas a régua. Ele se opo-
ria a fronteiras políticas que acarre-
tassem a retirada do Exército israelen-
se do Rio Jordão. Moshe Dayan insis-
tiria também no prolongamento do 
direito de intervenção contra as ativi-
dades guerrilheiras árabes, seja em 
Nablus ou em qualquer outro^ ponto 
da margem ocidental restituído 
controle árabe. 

ao 

Rejeição 

O ministro da Defesa não aceita a 
idéia de que o Exército israelense se 
retire das áreas controladas atualmen-
te em caso de perturbações provoca-
das pelos árabes. Desse modo, diz ele, 
Israel acabará criando novas terras pa-
ra os guerrilheiros da El Fatah. A a-
ção armada do outro lado das frontei-
ras é um problema sério, e cada ope-
ração no Líbano, ou mesmo na Síria, 
é precedida por novas ações retaliató-
rias. 

Dayan quer que os judeus tenham 
também o direito de se fixarem na 
margem ocidental. Atualmente, ele 
não encorajaria a ocupação em Na-
blus - região mais nacionalista e 
combativa — mas não vê porque não 
fazê-lo perto de Jenin, mais ao norte, 
ou em Nebi Samwill, próximo a Jeru-
salém. Essas duas áreas têm continui-
dade territorial com Israel. 

A política adotada por Dayan 
imediatamente após a guerra dos Seis 
Dias, que consiste sobretudo em re-
pressão radical ao verdadeiro terroris-
mo conjugado com a ocupação da re-
gião, desenvolvimento econômico e 
trânsito livre pelo rio, tem obtido um 
sucesso marcante e imprevisto. Sua 
execução requer audácia e imagina-
ção. 

Moshe Dayan afirma, e muito pro-
vavelmente é sincero, que a sua polí-
tica não pretende uma anexação avil-
tante. No entanto, por querer execu-
tá-la a curto prazo - e tendo em vista 
a concepção sobre a "histórica afini-
dade do povo judeu com a sua terra" 
- há o perigo de que esta política 
apresente, justamente, o aspecto que 
Dayan declara repudiar. v 4 

m 



Chile: a caça ao voto MzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
uita energia está sendo gasta 
na preparação das eleições chi-

lenas de 4 de março, pela Unidade 
Popular - de Allende - e pela Fede-
ração dos Partidos Democráticos -
coalizão formada pelo*s partidos De-
mo crata-Cristão e Nacionalista. 

É muito provável, entretanto, que 
o resultado das eleições não altere 
profundamente o equilíbrio de po-
der. A oposição não conseguirá pro-
vavelmente a maioria de dois terços 
exigida para a deposição do presiden-
te e para a aprovação de medidas que 
possam coibir suas ações. 

O beco sem saída em que se en-
contra a política chilena tende a con-
tinuar existindo até as eleições presi-
denciais de 76, mas após 4 de março 
certamente serão tomadas duras me-
didas econômicas, visando conter a e-
norme inflação do ano passado. 
Quando forem anunciados os resulta-
dos das eleições, é quase certo que a 
direita tentará causar graves distúr-
bios no país, já que outra possibilida-
de de tomar o poder só virá daqui a 
três anos e ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJBIO, nas eleições presi-
denciais. Nas eleições do mês que 
vem serão preenchidas as 150 cadei-
ras da Câmara dos Deputados e 25 
das 50 do Senado. 

As pesquisas de opinião pública 
indicam que os resultados desta elei-
ção serão semelhantes aos que leva-
ram Allende ao poder, em novembro 
de 70, ou seja, 35 a 42 % dos votos 
destinados à Unidade Popular (UP). 
Assim, a oposição ficaria com maioria 
simples, como já tem atualmente, 
mas não conseguiria prejudicar funda-
mentalmente o trabalho de Allende. 
Há alguns fatores imponderáveis, co-
mo o registro de 881 mil novos elei-
tores (18,5% do total). Muitos são jo-
vens, mas há também um grande nú-
mero de analfabetos votando pela pri-
meira vez. 

Em quatro Estados muito pobres, 
com uma alta proporção populacio-
nal de índios Mapuche, os novos elei-
tores perfazem 25% do eleitorado. 
Embora os camponeses sejam geral-
mente conservadores, a população in-

dígena tem recebido um tratamento 
especialmente favorável nos últimos 
dois anos. Em muitos casos, as terras 
tribais lhes foram devolvidas, estabe-
leceram-se cooperativas e o crédito 
foi aberto. Além disso, a distribuição 
gratuita de leite diminuiu em 10,5% a 
mortalidade infantil em 1971 entre 
os índios. 

Em 1972 o Chile teve a taxa de 
inflação mais alta do mundo: 163%. 
Para muitos, esse foi o ano em que 
várias das medidas econômicas, intro-
duzidas pela UP em seus primeiros 
meses de governo, não deram certo. 
Outros vêem a inflação como parte 
de uma estratégia destinada ao enfra-
quecimento da oposição. Muitas in-
dústrias privadas foram à falência, e 
as empresas não estatais dependem, 
para continuar existindo, da boa von-
tade dos bancos nacionalizados. 

Uma das primeiras medidas da UP 
foi aumentar todos os salários em cer-
ca de 20%, em termos reais, e fixar o 
preço de muitas mercadorias. Duran-
te 12 meses essa política rendeu bons 
resultados. O Produto Nacional Bruto 
teve um aumento de 8,5% em^ 1971, 
comparado com os 3,1% (média a-
nual) dos seis anos anteriores dos de-
mocrata-cristãos. O desemprego caiu 
de 8,8% para 3,7%. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dificuldades políticas 

Centenas de engenheiros e técni-
cos saíram do país (quapdo deixaram 
de ser uma classe privilegiada paga em 
dólares) e houve muita dificuldade 
em se conseguir equipamentos dos 
Estados Unidos. O preço do cobre 
caiu, diminuindo a renda chilena, na-
quela fonte de riquezas, em cerca de 
60 a 65 milhões de libras por ano (20 
por cento). 

O aumento da demanda interna, 
ainda forte, foi além do que tinha si-

Duas semanas antes 
das eleições, governo 
e oposição no Chile 
procuram conquistar 
os votos dos últimos 

indecisos. Patrick 
Knight, doyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA Guardian 

do planejado e pressionou muito a a-
gricultura. Seria surpreendente se, du-
rante um período em que 3.400 fa-
zendas de mais de 80 hectares (35% 
de toda a área rural) mudaram de 
propriedade ou controle, a produção 
tivesse permanecido a mesma. Houve, 
realmente, um decréscimo de 8% na 
produção, em 1972. O abastecimento 
não está atendendo à demanda; con-
sequentemente, há racionamentos e 
expansão do mercado negro. A im-
portação de alimentos passou de 51 
milhões de libras, em 1970, para 162 
milhões no ano passado, e continuará 
aumentando ainda em 1973. 

Muitas tensões foram criadas den-
tro dos partidos que formam a Unida-
de Popular, causadas pelas dificulda-
des políticas; pela necessidade de des-
locar pessoas para dirigir órgãos go-
vernamentais em desenvolvimento, 
pela nomeação de diretores para to-
das as empresas nacionalizadas; pela 
necessidade de supervisionar a refor-
ma agrária e tentar controlar a distri-
buição de mercadorias e o mercado 
negro. 

Muitas vezes a interpretação das 
leis foi forçada para que a UP conse-
guisse as mudanças que pretendia. 
Um caso bastante importante foi o 
uso de decretos de 1931 (quando o 
Chile viveu uma breve ditadura socia-
lista), que até hoje não foram nem 
executados nem revogados. Foram es-
ses decretos que permitiram o contro-
le estatal de industrias e do comércio, 

vitais à estabilidade do custo de vida. 
Apesar do fato de as classes traba-

lhadoras terem-se beneficiado com os 
aumentos salariais, a classe média lu-
crou ainda mais. Embora tenha dimi-
nuído um pouco nos últimos dois a-
nos, a diferença salarial entre um ope-
rário e um gerente de uma pequena 
firma ainda é grande: o gerente rece-
be de 20 a 30 vezes mais. 

Contudo, a atitude da classe mé-
dia em relação à UP não se alterou, se 
bem que Allende pretendesse ganhar 
uma parte desse setor, e formar uma 
nova coalizão com os grupos dissiden-
tes democrata-cristãos. Segundo ob-
servadores políticos no Chile, a coali-
zão de direita se desintegrará após as 
eleições, e haverá uma polarização 
nas posições políticas. O Partido^ De-
mocrata-Cristão entrará em declínio, 
e seus membros se ligarão ou à UP ou 
ao Partido Nacional. 

O Movimento de Esquerda Revo-
lucionário (MIR) é acusado de res-
ponsável pelo fracasso no aliciamento 
de eleitores da classe média. O MIR 
propps que as fazendas de até 40 hec-
tares (e muitas outras empresas pe-
quenas) também fossem nacionaliza-
das. Estas pequenas fazendas e em-
presas constituem exatamente o setor 
que a nova política dos bancos nacio-
nalizados está tentando atingir, com 
uma maior abertura de crédito. As 
posições do MIR amedrontaram os 
pequenos proprietários de terra e de 
empresas, que hesitam em investir, a-
chando que mais cedo ou mais tarde 
acabarão perdendo tudo. 

A medida que o tempo passa, a 
liberdade que a UP tem de fazer ma-
nobras vai-se restringindo, e cada vez 
há menos meios não ortodoxos para 
sua ação. A oposição está encontran-
do novas maneiras de restringir os e-
feitos das transformações e boicotar 
as medidas que já estão sendo toma-

das. Através de maioria simples no 
Parlamento, eles podem forçar a de-
missão de um ministro que, segundo 
eles, tenha agido ilegalmente em de-
terminada circunstância. Isso pode 
significar que, simplesmente, um mi-
nistro tera que trocar de pasta com 
outro, mas, em todo caso, a agitação 
provoca atrasos e complicações à UP. 

Foi anunciado recentemente que 
dentro de pouco tempo as Forças Ar-
madas assumiriam o controle da dis-
tribuição de alimentos. É evidente 
que Allende está tentando envolver as 
Forças Armadas no processo de trans-
formações políticas, encerrando uma 
longa tradição de exclusão das Forças 
Armadas chilenas da política. 

Os críticos afirmam que a econo-
mia do país está numa confusão terríj 
vel e, em termos tradicionais, isto é 
verdade. No ano passado, a produtivi-
dade baixou, e houve enormes prejuí-
zos nas empresas recentemente nacio-
nalizadas, embora o Produto Nacio-
nal Bruto tenha aumentado 5%. Nas 
centenas de fábricas e fazendas nacio-
nalizadas, os trabalhadores das comis-
sões de produtividade e administra-
ção se conscientizam, cada vez mais, 
dos problemas econômicos que afe-
tam suas empresas e a nação. 

Não há mais portas fechadas ou 
segredos que separem os trabalhado-
res e a administração. Gradualmente, 
os trabalhadores vão-se conscientizan-
do de que, com uma boa direção, eles 
são capazes de dominar as técnicas a-
té agora proibidas a eles, e usá-las em 
benefício da sociedade e não de uni 
pequeno grupo. Para que esse proce^* 
so se fortaleça a ponto de não pod& 
ser destruído somente tempo é neces-
sário. Os erros e a diminuição da pro-
dutividade, inevitáveis, são irrelevan-
tes ao processo. Dessa maneira, Allen-
de, que está sempre pedindo um mai-
or envolvimento e conscientização 
dos trabalhadores, está tentando ga-
nhar tempo. Assim, aconteça o que 
acontecer nas eleições de 1976, as 
instituições da sociedade que já esti-
verem nas mãos dos trabalhadores ja-
mais escaparão novamente. 

Torres: "A direita 
quer outro golpe" 

Miguel Urbano Rodrigues entrevistou em Lima 
o general Juan José Torres, ex-presidente 

da Bolívia, deposto em 1971 por um golpe 
militar. Em suas declarações a OPINIÃO, 

o militar boliviano fixou sua posição a 
respeito dos problemas atuais de seu país e 

sobre o futuro do governo do coronel Hugo Banzer. 

OPINIÃO - Em outubro de 
1970, após a sua ascensão à presidên-
cia da República, v. exa., em entre-
vista que me concedeu, declarou: 
"Procuramos antes de tudo promover 
a participação das massas na vida na-
cional". Esse objetivo, na aparência, 
não foi alcançado. Que razões contri-
buíram para que tal meta não fosse 
atingidaf 

Torres - Assumi o poder por de-
cisão popular e com o apoio do povo. 
Prestei juramento como presidente da 
República diante do povo reunido na 
Plaza Murillo, em ato sem preceden-
tes em nossa história. Por conseguin-
te, a origem do poder que exerci ema-
nou da vontade popular e o meu 
compromisso com esse povo consistiu 
em alcançar os objetivos e as metas 
da Libertação Nacional. Como conse-
quência lógica, a participação popular 
não era conjuntural mas sim algo 
substantivo do regime e do processo 
revolucionário. Foi por isso que, no 
próprio dia em que assumi o poder, 
propus ao Comando Político da Cen-
tral Operária Boliviana, aos represen-
tantes políticos da esquerda e à Con-
federação Universitária Boliviana que 
fizessem parte do governo, dispondo 
de metade das pastas ministeriais. La-
mentavelmente, essa proposta não foi 
aceita. O apoio co-responsável que eu 
pedia obteve como resposta o chama-
do "apoio crítico". 

Em face dessa situação e para su-
prir a falta da participação orgânic 
representativa que solicitara, o i.,.« 
governo institucionalizou o diálogo e 
a consulta populares e aceitou a críti-
ca do povo através das organizações 
de base nas fábricas, nas minas e no 
campo. As decisões que adotamos fo-

ram o resultado dessa ativa e constan-
te consulta popular. Desse modo, o 
meu governo programou, tanto ao 
nível da presidencia como das Secre-
tarias de Estado, reuniões periódicas 
com todos os setores dirigentes das 
classes trabalhadoras, das organiza-
ções universitárias e estudantis e dos 
partidos revolucionários. Do mesmo 
modo estabelecemos a participação o-
perária no aparelho produtivo do Es-
tado e nas corporações de fomento 
regional, porque estávamos persuadi-
dos de que sem participação popular 
não é possível romper as estruturas 
da dependência externa e interna; 
sem a presença criadora do povo, a 
política não e soberana. À margem 
do povo tudo se torna frio, e o poder, 
mesmo com tendência progressista, 
adquire, se não iiouver participação, 
caracteres deformadores de populis-
mo ou paternalismo. 

A responsabilidade pela ausência 
de uma participação militante e orga-
nizada cabe àqueles que julgavam ver 
no meu governo uma circunstância 
política transitória e reformista, pre-
tendendo, de maneira anti-histórica, 
estabelecer falsos paralelos com ou-
tros processos que se produziram em 
contextos socio-políticos diferentes. 

OPINIÃO - A imprensa interna-
cional, nas suas análises políticas da 
situação boliviana, insiste em falar da 
possibilidade de uma mudança imi-
.iente que resultaria de um golpe de 
Estado. Qua^a sua opinião a respeito 
e que conteúdo politico e objetivos 
poderia ter um tal golpe? 

Torres - O regime fascista bolivia-
no enfrenta contradições sem solução 
que emergem da heterogênea e para-

doxal composição das forças que o 
sustentam, o Movimento Nacionalista 
Revolucionário, a Falange Socialista 
Boliviana e as Forças Armadas; dos 
desastrosos efeitos das medidas gover-
namentais sobre a estrutura econômi-
ca do país, como é o caso da desvalo-
rização da moeda e da pauperização 
popular gerada por essa medida; da 
vesânica repressão, sem precedentes 
em nossa história, e que assume ca-
racterísticas cruéis e desumanas; da 
imoralidade pública, organizada a 
partir da presidência da República; da 
alienação das riquezas naturais do 
país e das negociatas a ela ligadas; da 
submissão a determinada política ex-
pansionista que põe em grave risco a 
integridade territorial da Bolívia; do 
incentivo dado a surtos regionalistas 
alentados por uma burguesia antina-
cional ligada a interesses estrangeiros. 

Todo esse quadro de contradições 
determina, em alto £rau, a decompo-
sição que culminara necessariamente 
num golpe de Estado que será execu-
tado pela própria direita para se man-
ter no poder. Mas as contradições 
subsistirão até que o povo, por inter-
médio das suas organizações políti-
cas, retome o poder para prosseguir 
no caminho da libertação. 

OPINIÃO - É indubitável que 
houve uma drástica diminuição de 
poder aquisitivo das camadas assala-
riadas em consequência da "estabili-
zação com desenvolvimento", fórmu-
la a que recorreu o presidente Banzer 
para definir a desvalorização do peso 
boliviano. Quais foram, na opinião de 
v.exa., as razões que levaram à ado-
ção dessa medida e a quem ela benefi-
ciou? 

Torres — A desvalorização mone-
tária foi uma medida imposta pelo 
Fundo Monetário Internacional, e sua 
origem confunde-se com as despesas 
irracionais provocadas pelo aumento 
inoigânico de uma burocracia parti-
dária de parasitas, com o alto custo 
de um grande aparelho repressivo e 
com o esbanjamento e os peculatos 
dos elementos do governo. 

A desvalorização monetária, 
que foi de 66,7%, provocou uma 
elevação do custo de vida superior a 
100%. A diferença de porcentagem 
significa a miséria crescente do povo 
boliviano. A desvalorização somente 
beneficiou a 0,4% da população que 

enfeixa em suas mãos mais de 40% do 
produto interno nacional. Assim, é o 
povo quem está pagando o alto custo 
da incapacidade e da corrupção dos 
atuais detentores do poder. 

OPINIÃO - Que significação atri-
bui v. exa. ao documento publicado 
por sacerdotes da Igreja Católica sob 
o título "Evangelho e Violência" e 
que alude a uma institucionalizarão 
da violência na Bolívia há três déca-
das? 

Tones - Os sacerdotes que torna-
ram público o documentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Evangelho 
e Violência fizeram uma corajosa de-
núncia da corrupção e da brutalidade 
do governo de Banzer. Tal como já 
disse ao meu povo, a Igreja, aperce-
bendo-se da violação dos princípios 
mais elementares de liberdade, digni-
dade e justiça, acusa o atual regime e 
rompe o silencio culposo dos bolivia-
nos, apelando para a sua coragem no 
sentido de que atuem para alcançar 
uma pátria justa. O regime fascista 
em face dessa atitude dignificante dos 
sacerdotes revidou com uma calúnia 
— e outra coisa não era de esperar -
acusando-os de obedecer a planos 
conspirativos e ameaçando-os de ex-
pulsão do território nacional Nin-
guém pode negar, entretanto, que os 
supostos planos subversivos denuncia-
dos pelo governo boliviano consti-
tuem apenas a justificativa para uma 
repressão sistemática, cada vez mais 
desumana, destinada a silenciar as jus-
tas exigências populares e a ocultar a 
tragédia que a Bolívia está vivendo. 

OPINIÃO - Falou-se muito de 
uma radicalização política de v. exa. 
Como definiria o seu pensamento po-
lítico atual? 

Torres - A luta do povo pela li-
bertação da exploração e da injustiça 
é sempre uma luta radical. Mas essa 
posição deve ser resultante da realida-
de específica histórica que cada povo 
vive. De outro modo cairíamos num 
voluntarismo utópico. O atual gover-
no da Bolívia pretende distorcer o pa-
pel que desempenhei no governo 
mostrando-me como um extremista 
para me anular, dessç, modo, no qua-
dro da hita política nacional. Eu sou 
o mesmo militar comprometido com 
o destino do meu povo, o mesmo sol-
dado que segue pela senda da es-
querda nacional realista e que luta pe-
la unidade das forças antiimperialistas 
capazes de tomar o poder e de ofere-
cer ao país uma solução viável 

OPINIÃO - Um debate intenso 
parece causar preocupações na Bolí-
via no tocante a tendências separatis-

^ tas que se manifestariam no Departa-
mento de Santa Cruz de la Sierra. Tal 
debate fundamenta-se na existência 
real e efetiva de um movimento sepa-
ratista? 

Torres - O separatismo reside a-
penas na mente de um insignificante 
grupo oligárquico com influencia eco-
nômica na área oriental e que fundii£T 
os seus interesses com interesses anu-
nacionais. O povo de Santa Cruz não 
é separatista e nunca o foi. 

OPINIÃO - Jornais latino-ameri-
canos publicaram mapas da Bolívia, 
fazendo referência a zonas "contesta-
das". Que pensa a respeito? 

Torres - As fronteiras bolivianas 
estão completamente demarcadas, em 
conformidade com acordos interna-
cionais. Nesse sentido, a publicação 
de mapas com desfigurações territo-
riais é apenas uma provocação do im-
perialismo. 

OPINIÃO - Comentou-se na Eu-
ropa que os militares de mais alta pa-
tente das Forças Armadas da Bolívia 
que se acham no exílio adotaram, 
uma atitude crítica em face do atual 
regime do seu país, não obstante ha-
ver entre eles divergências importan-
tes. Nesse contexto, julga possível um 
pronunciamento conjunto dirigido às 
Forças Armadas e ao povo boliviano 
por v. exa., pelo general Eduardo 
Mendez Pereyra e pek> general Alfre-
do Ovando? Em caso afirmativo, 
quais seriam os pontos básicos de 
uma plataforma comum? 

Torres - Os pontos básicos de 
uma plataforma comum que pode-
riam ser sustentados publicamente 
pelos militares bolivianos no exílio 
terão necessariamente de basear-se no 
sentido do seu aprofundamento - no 
Mandato Revolucionário das Forças 
Armadas, do qual (ui o autor princi-
pal e o primeiro signatário, a 26 de 
setembro de 1970. 

OPINIÃO - V. exa. saiu da Bolí-
via declarando que se sentia "com-
prometido com o povo, sem ambi-
ções". Como encara o cumprimento 
desse compromisso histórico? 

Torres — Estou e estarei ligado ao 
meu povo e ao seu destino revolucio-
nário. Nessa batalha ocuparei o lugar 
que a história me conferir. 
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Uruguai : o coito 
interrompido 

O golpe parou na 
metade do caminho. 

Bordaberry é 
meio-presidente, os 

militares estão 
meio no poder. 

Por Alberto Carbone. 

DzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
esde tempos imemoriais, o Uru-
guai se empenha em atravessar a 

história praticando "coitos interrom-
pidos". Cada vez que enfrenta cir-
cunstâncias difíceis ou tempos que 
exigem decisões que podem ser dra-
máticas mas necessárias, ele pára no 
meio do caminho ou quando está pa-
ra chegar o momento culminante. 

A série de fatos da semana passa-
da, com a rebelião militar e seu hete-
rodoxo final, com um presidente que 
não é presidente e um golpe que não 
é golpe, confirma essa tendência e, 
mais uma vez, põe em evidência a ca-
pacidade de amortecimento dos me-
canismos institucionais e políticos 
deste país. O mais grave é que nin-
guém ficou satisfeito: os defensores 
da democracia formal a vêem violada, 

chada por imposições militares 
}ie não teriam lugar se os generais 

se ocupassem de suas tarefas específi-
cas", como me disse o senador Wilson 
Ferreira Aldunate, líder do mais im-
portante setor de oposição do Partido 
Nacional (blancos). 

Os golpistas, militares e civis, tam-
bém ficaram no meio do caminho,-
pois foi mantida a ficção constitucio-
nalista, Bordaberry mantém o seu 
título, o Parlamento continua e o ga-
binete, integrado por ministros que 
foram vetados pela esquerda, pela 
oposição tradicional e pelos militares, 
prossegue funcionando. 

Para a esquerda, que ainda está se 
recuperando de diversas feridas, entre 
as quais a desilusão eleitoral (nascida 
da frustração das eleições de 25 de 
novembro de 1971), o desmantela-
mento militar da guerrilha tupamara, 
a não-concretização de um golpe "pe-
ruanista" e essa espécie de copartici-
pação de militares e civis, significam 
de fato um impasse para o qual mui-
tos não vêem uma saída imediata. 

^ Uma "opereta dramática" 

Os que estão mais perplexos são 
os políticos tradicionais. Pensavam 
que, apesar de alguns confrontos en-
tre o poder civil e o militar, que fa-
ziam parte da rotina política dos últi-
mos meses, tudo se manteria dentro 
dos limites da "normalidade", uma 
qualificação que ninguém sabe exata-
mente o que significa. Após os fatos 
dos últimos dias, a reação não se fez 
esperar: Ferreira Aldunate lembrou 
que em plena crise o presidente Juan 
Maria Bordaberry lhe havia pedido 
auxílio, que ele negou "porque não 
era nossa missão participar do ato fi-
nal de uma opereta dramática", e o 
senador Amilcar Vasconcellos, que 
desencadeou a crise com um libelo 
em que acusava os militares de golpis-
tas, disse que "se o acordo firmado 
entre os militares e o presidente signi-
fica que o poder executivo vai atuar 
limitado ou diminuído em seus pode-
res constitucionais ou sob controles 
intoleráveis, não daremos nenhum 
apoio a soluções dessa natureza". 

O setor da Frente Ampla apoiou o 
movimento militar pois, num comí-
cio realizado em plena crise, pediu a 
renúncia do presidente Bordaberry, 
que naquele momento significava cla-
ramente a queda do regime constitu-
cional. O senador Zelmar Micheline 
disse a OPINIÃO que o deterioramen-
to do poder executivo, o grau de cor-
rupção registrado em todas as esferas 
administrativas oficiais, a carência to-
tal de soluções reais para a grave crise 
uruguaia, a ausência de apoio popular 
ao governo, e principalmente a plata-
forma de soluções propostas pelos 
militares (que coincide com as diretri-
zes da Frente Ampla e com o progra-
ma da CNT - Convención Nacional 
de Trabajadores) impunham uma ati-
tude de cautela diante dos fatos, po-
rém se podia compartilhar dos pianos 
propostos pelas forças armadas. 

Com o desfecho da crise, as ten-
sões não desapareceram, simplesmen-

te ficaram ocultas. Um oficial de alta 
patente me afirmou que o acordo al-
cançado não siginifica que as forças 
armadas estejam4 completamente de 
acordo: "Pelo contrário, dentro de 20 
dias você verá que o ministério será 
quase integralmente mudado. É im-
possível pensar em recuperar este 
país, desenvolvê-lo, promover seu 
progresso, mantendo em postos-chave 
os que, por incompetência ou deso-
nestidade, levaram o Uruguai a essa 
situação". 

A tomada de consciência em rela-
ção aos problemas estruturais do 
país, de suas causas e efeitos, e princi-

Ê
almente aquele diálogo sórdido, vio-
:nto e complexo entre oficiais e 

guerrilheiros, entre torturadores e 
torturados, ou simplesmente, à ma-
neira hegeliana, entre senhores e es-
cravos, provocaram profundas mu-
danças na maneira de compreender a 
naçao. Não é por acaso que o ponto 
"ÇP' do plano de governo assinala 
que a ação conjunta se fará "manten-
do as forças armadas à margem dos 
problemas sindicais e estundantis", 
uma maneira de reiterar o que dizia 
aquele oficial quando afirmou "que 
nos militares não queremos ser o bra-
ço repressor a serviço de um governo 
que não governa". 

Até que ponto as tendências na-
cionalistas-progressistas penetraram 
na maioria do exército? Essa é uma 
pergunta fundamental de cuja respos-
ta dependerá o desenrolar dos próxi-
mos acontecimentos. Não há dúvida 
de que o assunto preocupa, especial-
mente se se leva em conta as mobili-
zações diplomáticas desenvolvidas du-
rante a crise, entre as quais os conta-
tos diretos entre o presidente Borda-
berry e o embaixador americano, nos 
quais este propôs algumas saídas de 
compromisso que não foram aceitas 

Ç3r Bordaberry nem pek>£ militares, 
ambém foi notória a preocupação 

da Argentina e do Brasil pelos aconte-
cimentos, e os parlamentares insisti-
ram em destacar a atuação do adido 
militar da embaixada do Brasil em 
Montevidéu, coronel Moacyr Pereira, 
que manteve diversos contatos com 
seus colegas uruguaios. Pereira, que 
antes desempenhou importantes car-
gos nos serviços de inteligência do 
Brasil, trabalhou intensamente suge-
rindo operações que permitiriam con-

poder 
; pol 

universidade, sindicatos, e alguns ms-

trolar o 
reações hostis nos setores 

pela neutralização de 
es políticos, 

titutos de ensino. Sempre segundo a 
versão dos parlamentares consulta-
dos, o funcionário brasileiro teria 
promovido gestões junto a setores mi-
litares inclinados para o "modelo bra-
sileiro", as quais fracassaram redon-
damente diante do piano de governo 
dos "peruanistas". Um Uruguai "pe-
ruanista" determinará mudanças sen-
síveis nas atuais tendências das rela-
ções internacionais e exercerá grande 
influência nas correntes militares ar-
gentinas, presas atualmente a uma 
aventura de "institucionalização". 

O medo dos empresários 

De qualquer maneira, há certo oti-
mismo entre os que defendem o exer-
cício do poder por parte dos militares 
nacionalistas. Apesar da conclusão 
dos últimos acontecimentos, eles 
acham que novas circunstâncias cul-
minarão com uma ascensão definitiva 
dos militares ao governo. A acentua-
ção da linha nacionalista parece cons-
tituir motivo de alarme para o empre-
sariado estrangeiro: uma assembléia 
de bancários, que decidiu apoiar o 
plano do governo, anunciou que vá-
rias empresas norte-americanas ti-
nham realizado remessas urgentes pa-
ra suas matrizes, entre elas a Shell 
que, num dia só, remeteu uns três mi-
lhões de dólares. Juan José Gari en-
viou várias remessas de dólares para 
seu filho, alto funcionário da Embai-
xada do Uruguai na Espanha, que es-
tá a cargo do ex-presidente Jorge Pa-
checo Areco, é depois viajou para Ma-
dri. 

A prática dos coitos interrompi-
dos costuma levar à exaustão e um 
simples descuido pode terminar em 
gravidez. Como me disse o jornalista 
e escritor Leandro Martin, "oxalá os 
militares dêem ao país um filho ma-
cho". 

Presos de guerrá: 
mustangs e ataduras 

Recebidos por uma estranha 
'chuva de cigarros americanos", gri-

tos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "viva, hurra" e beijos das en-
fermeiras, os primeiros 143 norte-
americanos libertados pelo Vietnã do 
Norte e pelo Vietcong chegaram, na 
terça-feira passada, a Base Aérea 
Clark (Filipinas). Foram recepciona-
dos com boas notícias: cada um rece-
berá, de presente, um Mustang da 
Ford Motor Corporation, um guarda-
roupa novo doado pela indústria de 
roupas, uma semana de férias na Fló-
rida, um televisor, "permanentes" pa-
ra jogos de baseball, e cerveja durante 
um ano. Receberão também todos os 
salários acumulados durante a prisão 
(acrescidos dos juros), cinco dólares 
por dia que estiveram presos - para 
os que ficaram oito anos presos, a so-
ma é de mais de 100 mil dólares, ou 
600 mil cruzeiros — e, finalmente, 
promoção imediata. (Um instituto de 
oeleza de San Diego, Califórnia, colo-
cou-se à disposição das esposas, mães 
e filhas dos ex-prisioneiros, para que 
estejam bonitas quando seus homens 
chegarem). 

Um dos primeiros ex-prisioneiros 
a desembarcar levava um cartaz, onde 
se lia: "Deus salve os Estados Unidos 
e Nixon". Nixon respondeu com 
idêntico entusiasmo, pelo telefone: 
"Estamos orgulhosos de vocês todos. 
Demonstraram, por tudo que passa-
ram. como são fortes e valentes . 

No mesmo dia, o Vietcong inicia-
va a troca de prisioneiros com o regi-
me de Thieu. A primeira troca envol-
veu 600 soldados de cada lado. Os 
primeiros 100 vietcongs, a princípio, 
recusaram-se a embarcar nos aviões, 
pois estavam "certos de que seriam 
assassinados na viagem". Quase todos 
estavam com ataduras, e havia muitos 
mancos, coxos e cegos. Vários eram 
carregados pelos companheiros. 

Os primeiros soldados sul-vietna-
mitas que foram libertados, assim co-
mo os norte-americanos, estão proibi-
dos de fazer declarações a respeito do 
tratamento que receberam enquanto 
estiveram presos pelo Vietcong. En-
tretanto, o jornal The Washington 
Post conseguiu entrevistar um deles, 
que afirmou que as condições em que 
viveram enquanto presos foram as 
mesmas em que vivem os vietcongs: 
"A comida era até melhor do que a 
dos soldados sul-vietnamitas, e os alo-
jamentos eram os mesmos que os 
vietcongs usavam" . ( . . . ) Havia 
muita doutrinação política, e vários 
sul-vietnamitas passaram para o lado 
Vietcong, mas nunca receberam ar-
mas". ( . . . ) "Não me lembro de um 
único ato de brutalidade, nem mesmo 
quando alguém tentava escapar e era 
recapturado". 

A cura das feridas 

Na última de suas missões interna-
cionais, Kissinger passou quatro dias 
em Hanói, onde discutiu com os líde-
res da República Democrática do 
Vietnã (RDV) o estabelecimento das 

o futuro relacionamento 
dos EÜA com a RDV e a ajuda nor-
te-amencana à reconstrução do Viet-
nã do Norte. 

A questão da ajuda dos EUA à re-
construção do Vietnã do Norte, en-
tretanto, não teve soluções claras e 
objetivas: "Os EUA contribuirão para 
a cura das feridas da guerra e para a 
reconstrução econômica do Vietnã 

.do Norte . Não só não há referência 
ao modo ou à quantidade de dinheiro 
da "contribuição" norte-americana, 
como também, logo após a assinatu-
ra, o porta-voz oficial da Casa Branca, 
Ronald Ziegler, fez questão de decla-
rar: "Kissinger não discutiu quantias 
em Hanói. Qualquer quantidade espej 
cífica de dólares certamente deverá 
ser aprovada pelo Congresso". 

A comissão de relações exteriores 
do congresso opõe-se vigorosamente a 
qualquer tipo de ajuda que parta uni-
camente dos EUA - desejam que seja 
elaborado um plano de ajuda multi-
nacional. O senador republicano H. 
R. Gross, um dos mais fortes oposito-
res da política de ajuda externa dos 
EUA, chegou a afirmar: "Acho que 
não se deve pagar dinheiro nenhum'1. 

Além dos problemas que poderão 
surgir no Cortgrésso, há ainda o fato 
de o orçamento de Nixon não conter 

previsões quanto à ajuda norte-omeri-
cana à reconstrução do Vietnã do 
Norte. 

Em Pequim 

De Hanói, Kissinger partiu para 
Hong-Kong, para um descanso de dois 
dias, e de lá para a China, para discu-
tir com Chu En-lai o processo de nor-
malização das relações entre a China 
e os Estados Unidos. 

Em Pequim, o assessor de Nixon 
se recusou a encontrar-se com Noro-
don Sihanouk, o príncipe cambojano 
no exílio, o que provocou um telegra-
ma enviado a um jornal ncrte-ameri 
cano, em que Sihanouk comenta a re-
cusa de Kissinger: "O governo norte-
americano recusou-se a negociar a paz 
no Camboja. Nessas condições, a 
guerra continuara até a derrubada do 
lacaio imperialista Lon Nol". 

No último fim de semana Kissin-
ger estava com viagem marcada para 
Tóquio, onde examinaria com o pri-
meiro-ministro Kakuei Tanaka a si-
tuação do sudeste asiático,para re-
gressar aos Estados Unidos na terça-
feira, dia 20. 

PACTO ANDINO 

A volta da Venezuela: 
retorno 

do "irmão ausente" 

Çhiando o Pacto Andino foi cons-
tituído em 1967, a Venezuela foi dei-
xada de lado porque os demais países 
do grupo (Peru, Chile, Colômbia, Bo-
lívia e Equador) desconfiavam das in-
tenções do governo de Caracas, 
achando que seria temerário juntar 
num mesmo organismo, alguns dos 
países mais pobres do continente, 
com o que possuía a maior renda per 
capita da região. 

Hoje, depois de dois anos de con-
sultas, o presidente Rafael Caldera 
formalizou em Lima o ingresso de seu 
país no Pacto, cujos membros classifi-
caram a" atitude como a volta do "ir-
mão ausente". Entre as duas atitudes 
(desconfiança e reaproximação) pas-
saram-se quase seis anos, durante os 
quais os países do Pacto surgiram co-
mo a única associação econômica 
sub-regional da América Latina que 
conseguiu deseqvolver-se, ao mesmo 
tempo em que a Venezuela, deixou 
de ser, o que em 1967 muitos classifi-
cavam como "foco de penetração 
econômica dos Estados Unidos". 

Peru, Bolívia, Chile, Equador e 
Colombia resolveram organizar o 
Pacto Andino em consequência da 
lentidão com que se desenvolveram as 
negociações dos países da Associação 
Latino-Ameri cana de Livre Comércio 
(ALALC) formada por todos os paí-
ses latino-americanos, visando a inte-
gração e harmonização de suas rela-
ções comerciais. Ao contrário da 
ALALC, emperrada em seu funciona-
mento pelos conflitos entre os países 
economicamente mais fortes do con-
tinente. O Pacto, reunindo um grupo 
menor de nações, conseguiu acelerar 
a implantação de um mercado co-
mum entre os seis países membros, 
agindo depois como um pólo de aglu-
tinação econômica que hoje já atraiu 
a Venezuela, e em breve possivelmen-
te também a Argentina. 

O petróleo venezuelano, que antes 
era um ponto de divergência, acabou 
transformando-se num fator de apro-
ximação, já que as imensas jazidas 
descobertas recentemente no Equa-
dor e Peru contrabalançaram a pre-
ponderância venezuelana neste setor. 
Os andinos temiam em 1967 que con-
cedendo preferências ao petroleo ve-
nezuelano, estariam abrindo as portas 
para a penetração de empresas norte-
americanas, ao mesmo tempo em que 
estavam ameaçados de não desenvol-
ver os seus proprios recursos petrolí-
feros. 

Com a adesão da Venezuela ao 
acordo de Cartágena, que deu origem 
ao Pacto Andino, este reúne hoje um 
meitado ** 60 milhões de pessoas, 
abranger jjBpm^Mea superior a 1/4 

da América do Súl, território este que 
poderá ser ampliado para quase a me-
tade do continente caso se consuma o 
ingresso da Argentina na associação 
econômica sub-regional. O fortaleci-
mento do Pacto Andino assinala tam-
bém o crescimento do número de 
países latino-americanos que adotam 
uma posição econômica com restri-
ções ao capital estrangeiro em contra-
posição a política de abertura aos in-
vestimentos externos preconizada pe-
lo Brasil e outros países da região. 

CAAMAflO 

O líder do movimento 
popular dominicano 
de 1965, depois de 
estar desaparecido 
durante sete anos, 

teria sido morto nas 
montanhas da 

República Dominicana, 
na semana passada, 

na tentativa de 
estabelecer um 

movimento guerrilheiro. 

Desde que Fidel Castro tomou o 
poder em Cuba, partindo de um mo-
vimento guerrilheiro com base nò 
campo, vários outros revolucionários 
têm encontrado a morte em tentati-
vas de seguir o mesmo caminho. O 
último deles - a serem verdadeiras as 
informações divulgadas no fim da se-
mana passada pelo Exército domini-
cano - foi o coronel Francisco Ca-
amano Deno, morto num combate na 
região montanhosa de São Domingos 
12 dias depois do desembarque na 
ilha com um grupo pequeno de guer-
rilheiros. 

A sombra de Caamano pairava 
desde 1967 sobre a República Domi-
nicana, assim como a sombra de Gue-
vara pairou durante algum tempo so-
bre alguns, governos da América Lati-
na desde seu desaparecimento de 
Cuba. Em 1967, numa viagem para a 
Holanda, Caamano desapareceu. Ele 
estava na Europa como embaixador 
de seu país desde que o movimento re-
volucionário que liderou em 1965 foi 
impedido de chegar ao poder, basica-
mente pela intervenção de uma força 
militar da Organização dos Estados 
Americanos - OEA - liderada e apoia-
da na maior parte pelos Estados Uni-
dos mas que incluía soldados de ou-
tras nações, inclusive brasileiros. 

Como um dominicano empenha-
do em livrar sua pátria do domínio 
estrangeiro, Caamano pode ser visto 
como um herói numa República cuja 
história é das mais trágicas dentre os 
países da América Espanhola. Ao lon-
go dos séculos, este pedaço de uma 
ilha descoberta por Cristóvão Colom-
bo e batizada em homenagem a seu 
irmão Domingo^ foi uma espécie de 
colônia temporária de várias potên-
cias. Depois do domínio espanhol, es-
t e v e sob a tu te la do Haiti 
(1827-1844), de novo sob o domínio 
da Espanha (1861-1865) e finaimen-

' te sob a "guarda" dos Estados Unidos 
que ocupou militarmente de 1914 a 
1924, e controlou seu comércio exte-
rior, graças a tratados leoninos, du-
rante 36 anos. Em 1930 a República 
sofreu uma desgraça incomparável: a 
subida ao poder de Rafael Leoni das 
Trujillo que exerceu durante 31 anos, 
com pequenos intervalos cobertos 
por parentes e testas-de-ferro, a dita-
dura mais opressiva e entreguista de 
que se tem notícia na história da 
América Latina. 

Em 1963, dois anos após o assassi-
nato de Trujillo, sobe ao poder o mu-
lato Juan Bosch que tenta iniciar um 
governo reformista deposto depois de 
sete meses.-Em 65 Caamano era um 
dos chefes militares de um movimen-
to popular armado que defendia, en-
tre outras coisas, a volta de Bosch ao 
seu posto constitucional. Derrotado 
principalmente em virtude da inter-
venção armada estrangeira, Caamano 
viveu num exílio obscuro, suposta-
mente em Cuba, preparando-se para 
um ajuste de contas. Este chegou de 
uma forma que ele seguramente não 
desejava, mas na história violenta da 
República Dominicana foi apenas 
mais um episódio. 
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Mamprim entre um índio e Cláudio Villas Boas 

Como Morihisa 
esqueceu o jantar 

O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A palpitante e inédita 
entrevista coletiva de 
um executivo japonês 

Aentrevista coletiva que o sr. Mo-
rihisa Emori - conselheiro-geral 

do grupo Mitsubishi e vice-presidente 
do Mitsubishi Researchs Institute -
estava dando na Associação Comer-
cial de Minas Gerais, no último dia 8, 
não prometia trazer qualquer novida-
de, além de sorrisos e elogios ao "no-
tável desenvolvimento do Brasil". Ze-
loso, ah se encontrava o economista 
Romulo Ave liar, assessor da Associa-
ção Comercial. Ao lado, um intérpre-
te fornecido pela Usiminas. Presentes 
os repórteres dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Estado de Minas, 
Diário do Comércio (MG) O Globo e 
Jornal do Brasil. 

Contudo, depois de meia hora de 
fatigante interrogatório, a entrevista 
começou a ficar interessante quando 
um repórter perguntou a Morihisa a 
razão de tantos novos investimentos 
no Brasil. Sóbrio, mas muito comuni-
cativo, o empresário respondeu ime-
diatamente: A principal razão é que 
o Japão não tem nada e o Brasil tem 
tudo. O Japão é um país sem espaço 
físico, com cerca de 80% de seu terri-
tório formado por montanhas, sem 
mão-de-obra e sem matéria-prima; tem 
apenas o capital e o rnar. O Brasil, além 
da matéria-prima, tem grande exten-
são territorial e mão-de-obra barata". 

Em seguida, o Conselheiro da Mit-
subishi, a pedido do repórter do Esta-
do de Minas, fez rápida análise do re-
cente desenvolvimento industrial bra-
sileiro: 

Quais as causas que impedem uma 
maior expansão industrial brasileira? 
O conselheiro da Mitsubishi não hesij 
tou: "O maior problema do Brasil é 
que ele tem duas classes, uma rica e 
outra pobre, e a diferença entre elas é 
muito grande. Além disso - conti-
nuou - o Brasil tem uma população 
analfabeta muito grande, o que preju-
dica seu desenvolvimento. O Japão já 
teve o problema de desigualdade de 
riqueza mas isto foi corrigido pelo go-

'verm>-através>da 4a*ação dc impoUos 
sobre^^fllfcfiítcrfli^q^lè^^aY^fa-

vorecidos. Atualmente certos impos-
tos atingem até 80% das rendas e, no 
meu caso particular, dos 30 dias do 
mês, trabalho 17 para o governo". 
Nesse ponto, o técnico japonês foi in-
terrompido pelo assessor da Associa-
ção Comercial, que lhe sugeriu ino-
centemente: "Então talvez seia mais 
interessante o senhor se transferir pa-
ra ò Brasil" . . . Morihsa acrescentou 
sorrindo: "Noto que o Brasil é um 
paraíso para os ricos". 

Preocupado com a afirmação do 
conselheiro-geral da Mitsubishi, o e-
conomista Romulo Avellar paralisou 
a entrevista e, surpreendentemente, 
pediu aos repórteres que não anotas-
sem a observação, explicando que 
"existem particularidades da língua 
japonesa que não são bem compreen-
didas no português e certamente o in-
térprete se enganou" . . . Vendo que 
os repórteres não aceitavam essas eva-
sivas, o técnico da Associação Comer-
cial de Minas encerrou a entrevista 
coletiva: a um sinal seu, o secretário 
do Departamento de Relações Públi-
cas da entidade interveio para lem-
brar que os japoneses já estavam atra-
sados para o jantar. 

Mais tarde, sem a testemunha in-
cômoda dos empresários japoneses, 
Romulo Avellar reuniu os repórteres 
e, lembrando antigas amizades, pediu 
que certas declarações "inoportunas" 
dos japoneses não fossem divulgadas: 
"Eu não quero interferir no trabalho 
de ninguém", afirmou Romulo, "mas 
em nome de nossa amizade peço-lhes 
que não publiquem a matéria. Isto vai 
atrapalhar o relacionamento entre o 
Brasil e o Japão, vai prejudicar o su-
cesso da missão Mitsubishi" . . . 

E assim aconteceu no dia seguin-
te : para o registro da história, os jor-
nais divulgaram que o conselheiro-ge-
ral da Mitsubishi e vicc-presidcnte do 
Mitsubishi Researchs Institute visitou 
a Associação Comercial de Minas Ge-
rais num final de semana do mês de 
fevereiro e - talvez inspirado pela a-
gradável e poçtica noite tropical - fa-
zia grandes elogios ao desenvolvimen-
to do Brasil, quando alguém lhe lem-
brou que estava passando jl hora.do 
jantziJTeodomiro BragP-r A) 

HzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
á uma história extraordinária 
por trás da extraordinária foto 

de capa da revista Veja da semana 
passada que mostra pela primeira vez 
a cores a perplexa e digna figura de 
um jovem Kreen-Akarore, da tribo 
dos famosos índios gigantes, longa-
mente perseguidos pela Fundação Na-
cional do índio e pela imprensa brasi-
leira. 

A foto é de Luigi Mamprim, um 
italiano de olhos azuis e temperamen-
to agitado que está no Brasil há 24 de 
seus 52 anos. Mamprim não foi o úni-
co a documentar o histórico encontro 
dos irmãos Cláudio e Orlando Villas 
Boas com os "gigantes". Com ele es-
tavam - além do repórter André 
Gustavo, de Veja — José Marquez de 
O Estado de São Paulo, Martinelli, de 
O Globo e o médico Belfort de Ma-
tos, que também fotografaram as ce-
nas do "contato" com os índios. Mas 
o feito de Mamprim é singularmente 
importante porque é o epílogo de 
uma história quase tão épica quanto a 
da própria expedição dos Villas Boas. 
Suas fotos representam uma aventura 
vivida em quatro etapas a partir de 
1968 e incluem 320 dias na selva e 
cerca de 700 km de idas e vindas a-
brindo "picadas" pelo mato - geral-
mente com perto de 30 quilos às cos-
tas. 

Mamprim conheceu os Villas Boas 
em 1950, um ano depois de chegar ao 
Brasil, numa época em que não exis-
tia ainda o Parque Nacional do Xin-
gu. Depois disso esteve com Cláudio e 
Orlando uma dúzia de vezes. Em 
1966, por exemplo, acompanhou os 
dois numa expedição em busca de um 
uriat, uma espécie de patriarca de 
uma tribo Cajabi que estava desgarra-
do de sua aldeia. Depois de dois me-
ses e 10 dias de expedição, o uriat 
voltava para recompor a estrutura da 
vida cajabi no Parque e Mamprim, 
com o repórter Carlos Azevedo, tinha 
a excelente reportagem que saiu em 
Realidade com o título de O Resgate 
de uma Tribo. 

Em 68 começou a epopéia dos 
Kreen-Akarore e Mamprim esteve 
com Cláudio e Orlando durante cinco 
meses. Foi, a rigor, o único jornalista 
da expedição (um repórter de Reali-
dade o acompanhou durante 15 dias 
mas não conseguiu se adaptar à vida 
na selva). Parte da viagem Mamprim 
fez praticamente por conta própria. 
Cerca de um mês antes de regressar 
recebeu um recado assinado por Ales-
sandro Porro (outro italiano, então 

OyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA Jornal da Tarde e 
as revelações de um 
ex-membro da TFP 

Suas armas mais agressivas são 
ruidosas campanhas de ruas em 

que gritam contra o comunismo ou a 
Igreja progressista e colhem assinatu-
ras em favor de suas causas, para en-
viá-las ao papa. Eles são os militantes 
da Tradiçao, Família e Propriedade 
(TFP), movimento que nas últimas 
duas semanas deixou suas esquecidas 
"abadias-quartéis" em São Paulo para 
ganhar as páginas dos jornais: a As-
sembléia dos Bispos do Brasil, na ca-
pital paulista, incluía em sua acenda 
uma possível condenação explicita à 
TFP por ter o movimento 4 tomado 
algumas atitudes que consideramos 
errôneas" — afirmou dom Vicente 
Scherer, arcebispo de Porto Alegre, 
na terça-feira. Condenações anterio-
res já haviam sido feitas: em 1968 a 
CNBB divulgou uma nota para 'tor-
nar pública sua repulsa pela atuação 
dos membros da TFP". Toda expec-
tativa criada em torno de uma nova 
reprimenda foi desfeita quinta-feira 
passada, quando os bispos encerraram 
sua Assembléia sem nenhuma referên-
cia ao movimento. Para dom Gilberto 
Pereira Lopes, que presidiu a comis-
são encarregada de estudar o assunto, 
qualquer nova repreensão "seria su-
pervalorização de uma entidade que 
não parece tão importante". 

Importante ou não, a história des-
ta misteriosa sociedade que há 13 a-
nos atua no Brasil foi contada na se-
mana passada numa série de cinco re-
portagens publicadas pelo Jornal da 
Tarde, de São Paulo, utilizando-se, 

jcm grande .parte, ffc. matéria Uoxftejcj-
do por; uni ex-raerafeso. da TTfP wciíe-

Como, depois de 320 
dias e 700 km a pé 
na selva, o antigo 

partisan conseguiu 
as fotos dos Kreen 

diretor de Realidade), que ordenava 
seu regresso. Mamprim ficou e no fi-
nal conseguiu a foto que até recente-
mente era a única de um kreen-akaro-
re: um vulto visto à distância, perto 
da aldeia incendiada de onde os Kreen 
tinham fugido para evitar o contato 
com "os brancos". 

A resistência de Mamprim, porém, 
não lhe rendeu resultados imediatos. 
As suas centenas de fotos contando a 
viagem até a aldeia queimada ficaram 
durante três anos esquecidas em ar-
quivos porque os editores da revista 
consideraram que o fato de não ter 
havido pacificação invalidava a histó-
ria. O trabalho só foi "redescoberto" 
em 1971 quando um diretor de arte 
da revista alemã Jasmin foi trazido 
por empréstimos pela Editora Abril 
para dinamizar Realidade. A história 
ioi publicada tendo como "gancho" 
o debate da época: Transamazônica 
versus índios. Mesmo atrasada, a re-
portagem teve notável repercussão. 

No ano passado, em abril, Mam-
prim, se engajou na segunda expedi-
ção pacificadora, que desta vez come-
çou com vários jornalistas. Em agos-
to, quando os trabalhos foram tem-
porariamente frustrados pelos tiros 
dados por um topógrafo da expedi-
ção contra um grupo de Kreen, todos 
os jornalistas voltaram, inclusive 
Mamprim. 

Mas ele retomou em outubro para 
fotografar Orlando e Cláudio para 
uma capa de Veja e novamente no 
fim do ano quando houve um alarme 
falso de que Cláudio teria-se encon-
trado com um casal Kreen. 

Comparado com todas essas tenta-
tivas anteriores, o grande final de 
Mamprim foi "um verdadeiro pique-
nique", como ele diz. Cláudio encon-
trou os índios pela primeira vez no 
domingo, dia 4, sem nenhum jornalis-
ta presente. Mamprim não estava e o 
índio a quem ele pacientemente ensi-
nara a fotografar com uma Canon au-
tomática desempenhou bem seu pa-
pel durante o encontro para entre-
gar as fotos depois ao muirá (velho, 
em tupi) amigo Mamprim. Só que Or-
lando Villas Boas não tinha feito sua 

eido pelo pseudônimo de Osvaldo. 
Segundo o jornal, os membros da 
TFP estão agora empenhados numa 
cruzada contra o que chamam de Re-
volução, que tem suas causas na "ex-
plosão de orgulho e sensualidade" 
que inspirou "toda uma cadeia de sis-
temas ideológicos". Essas idéias estão 
expostas no livro-guia da sociedade -
Revolução e Contra-Revolução, escri-
to em 1959 por Plínio Correia de Oli-
veira, presidente do Conselho Nacio-
nal da TFP. Nele, Plínio descreve a 
Revolução como o processo do mal, 
que se iniciou com a decadência da 
Idade Média e se desenvolveu até os 
dias de hoje — dias que vivemos 
"num paroxismo da impiedade, da 
imoralidade, bem como em tal abis-
mo da discórdia". Contra-Revolução 
é a ação empreendida pelos "filhos da 
luz" para sustar o processo revolucio-
nário. 

Os ideais da TFP - diz o Jornal 
da Tarde — começaram a nascer em 
1928, quando o professor Plínio Cor-
rea de Oliveira participava de um 
Congresso da Mocidade Católica, em 
São Paulo. Mas foi somente em 1960 
que a TFP foi oficializada como orga-
nização, considerando-se^ seus mem-
bros "os apóstolos dos últimos tem-
pos, os novos cruzados, os santos 
g uerrilheiros medievais reabilitados 
nos tempos de hoje". Para levar a-
diante essa nova cruzada, ensina-se 
aos jovens adeptos conquistados nas 
escolhas e congregações marianas al-
guns princípios básicos: não se deve 
nunca falar de assuntos fúteis e peca-
minosos, como a atração por mulhe-
res, programas de rádio e televisão. 
Todo militante da TFP é considerado 
"escravo de Maria" e por isso leva 

- uma vida de abnegação, mas para avi-
..espírito, .pmo ajacçta 

parte. Colocara o filme mal na máqui-
na e todas as chapas se perderam. 

Mamprim soube do encontro na 
segunda-feira, dia 5, pelos jornais. Na 
terça estava saindo para a selva num 
táxi aéreo alugado por Veja por 4,8 
mil cruzeiros. Sua missão era mais a 
de recolher o filme que ele supunha 
ter sido disparado pelo jovem índio, 
despachá-lo com André Gustavo e fi-
car pela selva à espera de um novo 
contato. O filme não existia mas o 
novo contato ocorreu ainda em tem-
po para sair na matéria de Veja da-
quela semana. "Fiquei arrepiado, ven-
do aqueles índios pintados de preto, 
caminhando com passadas largas e 
dignas na margem do rio", diz Mam-
prim, descrevendo a cena do encontro 
de Cláudio e Orlando com os dois jo-
vens Kreen, ocorrido no dia 8. 

Mamprim não conseguiu ficar 
com os Villas Boas como pretendia. 
No dia seguinte um avião do Summer 
Institute of Linguistics, organização 
internacional de estudo sobre índios 
com sede em Brasília, descia no acam-
pamento com um tenente da FUNAI, 
um da polícia militar de Goiás e 
um médico. Vieram buscar os jorna-
listas, aparentemente para evitar con-
tágio dos índios. Quando voltava, 
contrariado, Mamprim viu o médico 
da FUNAI, que tinha vindo buscá-lo 
e inspecionar os sertanistas, espirrar. 
Perguntou ironicamente: "Restriad^ 
doutor"? I 

Em São Paulo, alegre por saber 
que suas fotos serão republicadas nas 
próximas semanas em grandes revistas 
internacionais, Mamprim conta por 
que não o assustou nunca a vida na 
selva: foi partisan do Exército Popu-
lar de Libertação da Iuguslávia, fez 
parte da l . a Brigada Proletária, da Di-
visão que entrou com Tito em Belgra-
do para libertá-la dos nazistas', depois 
de 103 combates. 

Sobre o destino dos índios que a-
prendeu a amar depois de meia déca-
da de buscas na selva, Mamprim diz 
sem meias palavras: "Estão perdidos. 
Quando uma vez estávamos nas mar-
gens do Peixoto, Orlando se abaixou 
para o fundo do rio, pegou um pu-
nhado de areia com cascalho e me 
disse: 'Mamprim, essa terra é excelen-
te para diamantes. Esses índios estão 
perdidos*. E parece que ele infeliz-
mente tinha razão. Sei que há uma 
companhia que nos próximos meses 
levará 5 mil garimpeiros para a re-
gião". 

guerreiros, mantêm "cursos de vivaci-
dade" nos quais aprendem a rastejar 
no cascalho e no lodo". Possuem ain-
da armas menos ideológicas, como os 
revólveres e Whinchesters com que 
guardam a si mesmos e suas sedes em 
todo o país, "contra eventuais ata-
ques dos filhos e sequazes de Lúci-
fer". 

Para a TFP, práticas como essas 
garantem a segurança de seus militan-
tes que saem ruidosamente às ruas 
bradando contra o comunismo ou o 
divórcio, com cornetões ou megafo-
nes, colhendo assinaturas ou venden-
do o livro A Liberdade da Igreja no 
Estado Comunista, de Plínio Correa. 

No Rio, em 1968, duas pessoas tive-
ram que ser hospitalizadas, depois de 
um conflito com militantes da TFP. 
Entretanto, foi usando esses métodos 
que a TFP colheu um milhão de assi-
naturas contra o divórcio, em 1966, e 
1,6 milhão contra "a infiltração co-
munista na Igreja", em 1968. 

As circulares da TFP distribuídas 
aos militantes e algumas aos jornais 
oferecem um quadro de idéias bastan-
te surpreendente, mas compreensível 
em se tratando de uma sociedade ul-
tra-secreta. O Jornal da Tarde publica 
uma dessas circulares - um trabalho 
assinado por Ildefonso Homero Bar-
radas — cujo título informa que "a 
pena de morte pode ser instrumento 
de educação popular". Descreve o 
cortejo de um condenado, no Rio co-
lonial, até sua execução por enforca-
mento. Diz depois que "o católico li-
beral do século XX sentirá calafrios 
ao ver reconstruída uma cena como 
esta". Fala também dos ensinamentos 
da Escritura, para explicar que "a 
morte de um malfeitor, em defesa da 

.sQtásdadíu. kJvmnls^WzCÀ 

Os segredos confessados 
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A grande multa 
da poluição 

As três faces da pílula 

A Ford engánou a lei 
nos EUA e vai ter que 
pagar US$ 7 milhões. 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ford Motor Co. foi condenada a 
pagar uma multa de 7 milhões 

de dólares por violações da lei que 
regulamenta o combate à poluição 
nos Estados Unidos - o Clean Air 
Act. A multa foi imposta à Ford pelo 
Tribunal Federal de Detroit, que jul-
gou cerca de 350 ações penais contra 
a empresa, das quais 346 correspon-
diam a modificações que tinham sido 
feitas nos motores dos carros para fa-
zê-los passar nos testes de antipolui-
ção. Essas modificações foram detec-
tadas em maio do ano passado, quan-
do a própria Ford revelou que quatro 
de seus técnicos haviam feito certas 
falsificações nos motores dos veículos 
utilizados nas provas de poluição. A 
Ford teve então que testar novamen-
te os seus carros do último modelo, 
antes que a Agência Federal de Prote-
ção ao Meio Ambiente (Federal Envi-
:onmental Protection Agency -
EPA) lhe desse permissão para ven-

dê-los. No entanto, depois que o tri-
bunal passou a averiguar as irregulari-
dades, a Ford negou que conhecesse 
os nomes das pessoas envolvidas nas 
"modificações*, apesar de admitir 
que houve irregularidades. 

A Ford já teve uma questão judi-
cial com a EPA em 1971, quando 
concordou em pagar a multa de 10 
mil dólares, depois que a EPA desco-
briu que a empresa estava lançando 
os seus modelos de 72 antes da con-
firmação de que eles atendiam às exi-
gências dos níveis máximos de polui-
ção permitidos pelo governo america-
no. 

No princípio deste ano, no Estado 
da Califórnia, a Ford também foi 
multada em 920.754 dólares por não 
atender às exigências dos níveis de 
poluição estabelecidos pelo Estado. 
Essa multa foi parte de um total de 
1,5 milhão de dólares, que incluía ou-
tras três firmas: a American Motors 
(209,935 dólares), a Chrysler 
(185.191 dólares) e a Volkswagen 
(136.902). Correspondia a uma mé-
dia de 50 dólares por carro fabricado 
e vendido na Califórnia. 

» CLASSIFICADOS 
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 I núbia 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. 

EMPREGOS 

PSICÓLOGO - O Banco Real S/A 
está admitindo Psicológo com expe-
riência nas áreas de Psicologia em-
presarial e ou Psicologia social. En-
caminhar "Curriculum Vitae" ac/ 
do sr. Waldyr Gonçalves Bastos, à 
Av. Rio Branco, 70/312. 

PROFESSORA - Precisa-se p/ensi-
nar Física, Matemática, com horá-
rio disponível pela manhã. Tratar 
ei. 224-2633 e 221-4706. Nível 

iversitário. 

CURSOS 
CÉNTftO DE CULTURA INGLE-
SA CAMBRIDGE - Prepara para 
CAMBRIDGE PROFICIENCY - 6 
anos; LOWER — 4 anos. Aceita 
qualquer nível, também dependen-
tes uma matéria e repetentes. Pro-
fessores com "British Background". 
Matrículas abertas: Av. Almte. Bar-
roso, 90 - Gr. 204/5. Tel.: 
222-6183. 

DRAMATIZAÇÃO - A Academia 
Victor Binot de Hatha-Yoga vai 
promover dois encontros de Drama-
tização Infantil, dirigidos por Pe-
dro-Jorge e destinados a estudantes 
e profissionais das áreas relaciona-
das com crianças. Inf. na Av. Ataúl-
fo de Paiva, 527-3.° andar - Tel.: 
261-3290. 

A Professora de Yoga Sônia Nobre 
está dando aulas a quem estiver in-
teressado em dedicar-se à Yoga. Inf. 
com Carmen, fone: 246-5326. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

opinião 
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BRASIL • anual: Cr$ 120,00 • semestral: Cr$ 65,00 

EXTERIOR • anual: US$ 30,00 • semestral: US$15,00 

Nome 

Rua 

Cidade Estado ZC 

Incluo 

• Cheque visado pagável no Rio de Janeiro 

• Vale Postal no valor assinalado acima 

Remeter seu pedido de assinatura para Editora Inibia Ltda. 

Rua Abade Ramos, 78 — Jardim Botânico - Rio de Janeiro 

Os pedidos de assinaturas para a Europa, podem ser enviadas 

para rua Abade Ramos, 78 — Jardim Botânico — Rio de 

Janeiro, ou diretamente para 186, Avenue Daumesnil, Par» 

XII. OPINIÃO 6 enviado de Paris para toda a Europa todas 

as segundas-feiras. A venda avulsa em Paris é feita na livraria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Joie de Lire da editora Maspéro. 
— 

U Wean Heller, da Associated Press, 
V ganhou o prêmio de reportagem 

George Polk Memorial com sua des-
coberta de que o serviço de saúde pú-
blica dos Estados Uniaos usava cente-
nas de negros do Alabama como co-
baias em pesquisas com a sífilis, im-
pedindo que eles se curassem". 

Esta nota mórbida foi publicada 
num canto de página do vespertino 
londrinozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Evening Standard. E quem 
acompanha o noticiário da imprensa 
londrina sobre "saúde pública" irá 
descobrir histórias talvez parecidas 
com a que Jean Heller revelou. Aqui 
está uma delas, sobre a pílula anti-
concepcional, contada por recortes 
das publicações inglesas: 

1. Do semanario Economista do 
dia 6 de janeiro, num editorial a pro-
pósito das crianças vítimas da Talido-
mida, onde se argumentava ser inevi-
tável esse tipo de tragédia: "Testar 
uma droga nova é um processo neces-
sariamente imperfeito, envolvendo 
uma boa quantidade de erros. Certos 
efeitos só se manifestam depois de a 
droga já ter ceifado milhares e milha-
res de vidas. Mesmo depois da Tali-
domida, que deformou 7 mil crianças 
em todo o mundo, tivemos o caso de 
cerca de 3.500 jovens asmáticos mor-
tos, apenas na Grã-Bretanha, antes de 
se descobrir que a causa das mortes 
era um novo aerosol". E o Economist 
fornecia mais este exemplo: "Num 
ano apenas, 28 jovens e sadias mulhe-
res morreram vítimas da pílula anti-
concepcional". 

2. Da primeira página do Guar-
dian, também do dia 6 de janeiro, on-
de era anunciado, com grande desta-
que, o lançamento próximo da genial 
pílula anticoncepcional, "para ser to-
mada um pouquinho antes : "A nova 
pílula deve ser ingerida cinco ou seis 
horas antes ou depois do ato sexual; 
ao contrário da pílula convencional, 
portanto, não precisa ser ingerida 21 
vezes por mês. A pílula, produzida 
por Ayerst Laboratories acaba de re-
ceber alvará do comitê de Segurança 
de Drogas e Medicamentos da Grã-
Bretanha para um teste preliminar 
num grupo de 200 mulheres". E logo 
em seguida, ingenuamente, o Guar-
dian fazia esta revelarão surpreenden-
te: "A nova pílula so falhou em uma 
entre cada 100 mulheres nos testes 
feitos em escala maciça natromliedcaUA América 
Latina, índice considerado ótimo pe-

Gripe: fog 

Mulheres da América 
Latina foram usadas 

como cobaias para uma 
nova pílula. 

B. Kucinski, de Londres. 

los padrões internacionais". 
As mulheres da América Latina 

usadas como cobaias numa experi-
mentação em massa com a nova pílu-
la - que num segundo estágio será 
cuidadosamente testada em 200 mu-
lheres britânicas? 

3. Na mesma semana aparecia em 
Londres um estudo exaustivo da Ç9P-
nadense Bonnie Mass sobre o Contro-
le da Natalidade na América Latina. 
Um dos tópicos discutidos parte da 
pergunta: "Quem são os interessados, 
os financiadores do vasto plano de 
controle da natalidade na América 
Latina**? Resposta de Bonnie Mass: 
"A Agência para o Desenvolvimento 
Internacional (AID), órgão financeiro 
do Departamento de Estado norte-
americano, fornece hoje metade de 
todo o dinheiro gasto nos plarios de 
controle populacional em países do 
terceiro mundo. Nos três anos fiscais 
até 1971 foram liberados 10,5 mi-
lhões de dólares. Em 1972 foram au-
torizados 100 milhões e em 1973, 
125 milhões**. Uma das principais or-
ganizações receptoras desses fundos é 
a International Planned Parenthood 
Federation (IPPF), à qual estão afilia-
das 72 organizações locais, entre elas 
a BENFAM do Brasil (Sociedade do 
Bem-Estar da Família) com 41 clíni-
cas funcionando no país. Outra orga-
nização importante é o Population 
Council, criado após uma conferência 
convocada por John D. Rockfellêr 
em 1952 e que já forneceu 117 mil 
dólares a pesquisas em Universidades 
e laboratórios brasileiros relacionadas 
à fertilidade e controle populacional. 
A Ford Fundation foi ainda mais ge-
nerosa, havendo registro já de 400 
mil dólares para o mesmo tipo de pes-
quisas no Brasil (pelas Universidades 
da Bahia, do Rio de Janeiro e pela 
BENFAM). 

O presidente atual da IPPF é 
George Lindsay, ex-assessor do De-
partamento de Estado norte-america-
no (e irmão do prefeito de Nova 
York). Entre os trustees (conselhei-

ou Hong-Kong? 
O duvidoso surto de 

gripe e os bons 
negócios das farmácias. 

Quando não há assunto melhor, 
um surto de feripe é um excelen-

te meio de testar a penetração dos 
jornais. Foi o que ocorreu nas últimas 
duas semanas no Rio, onde diaria-
mente as farmácias e os hospitais da 
Suseme (Superint. de Serviços Mé-
dicos) recebiam uma massa de doen-
tes, reais ou imaginários, à medida 
que as manchetes falavam em surtos, 
cuidados ou mortes. 

Em duas semanas, pelo menos 10 
mil pessoas procuraram os pronto-so-
corros, que passaram a divulgar listas 
diárias de atendimentos, registradas 
pela imprensa como uma espécie de 
competição, onde um ou outro hospi-
tal batia os recordes do dia. Enquan-
to isso, o ministro da Sande, sr. Mário 
Machado de Lemos, desmentia e um 
dia após confirmava a existência no 
Rio da gripe fog, que voltava a ser 
desmentida dois dias após pelos exa-
mes do Instituto Oswaido Cruz, que 
só encontrou gripe Hong-Kong na ci-
dade. 

Segundo as autoridades, o aumen-
to dos casos de gripe é normal nesta 
época do ano, mas mesmo assim o 
Ministério da Saúde importou 20 mil 
doses de vacina e acertou a compra 
de outras 305 mil, a maioria contra a 
gripe Hong-Kòng. As vacinas serão 
distribuídas entre setores prioritários 
como Ministérios, hospitais, fábricas 
de alimentos e empresas de transpor-
te e serviços públicos. 

Enquanto o surto parecia crescer, 
os laboratórios e as farmácias faziam 
bons negócios, esgotando produtos 
como o Cebion, com duas gramas de 
vitamina C perfeitamente inúteis para 

o organismo, capaz de reter no máxi-
mo 50 miligramas, eliminando o res-
tante pelos rins. Mais dinheiro ainda 
foi ganho com a venda de antibió-
ticos inúteis para a gripe e capazes de 
criar problemas para o organismo de-
vido ao mau uso dos mesmos. E até o 
limão aproveitou a onda para dobrar 
de preço, passando de Cr$ 0,15 para 
0,30, graças a suas propriedades an-
tigripais". 

No final da semana, como o nú-
mero diário de atendimentos nos hos-
pitais não estivesse crescendo, como 
ocorreria se. houvesse realmente um 
surto, a gripe começou a perder o es-
paço nos jornais, mesmo porque não 
havia mais o que dizer. Morreram 
quatro dos 10 mil pacientes atendi-
dos. Mais do çpie a gripe, eles foram 
vítimas das mas condições sociais em 
que viviam. E nem isso chega a ser 
uma grande notícia, já que em 1969 a 
gripe matou 116 pessoas no Rio, mas 
nenhuma delas ganhou as páginas dos 
jornais. Talvez porque nesse ano não 
houve qualquer surto de gripe na In-
glaterra e nos Estados Unidos. 

Mas se até 2%ora a presença da fog 
ainda não foi notada entre nós, isso 
não significa que o risco esteja ausen-

' te. É possível que um passageiro de-
sembarque no Galeão portando o 
vírus, ja que a vigilância sanitária é 
quase impossível nas epidemias de 
gripe. Com a chegada do soro capaz 
de diagnosticar o vírus da fop% o Insti-
tuto de Manguinhos poderá dar uma 
resposta mais exata esta semana sobre 
a presença ou não da fog, mas os sani-
taristas acreditam que um surto dessa 
gripe só venha a ocorrer no inverno. 
A preparação das vacinas já começou 
e talvez dentro de alguns meses a cor-
rida aos hospitais e farmácias volte a 

i. Aí sim, será novidade. repet 
{Friti 

ir-se. 
1 Ut7~ * \  

ros) estão: Eugene Black, diretor do 
Chase Manhattan Bank; Lammont du 
Pont Copeiand, diretor da Du Pont; 
George Kennan, o teórico da guerra 
fria; Ernest Gruening, o ex-governa-
dor de Porto Rico conhecido como 
responsável potum famoso Massacre 
Ponce, tuda lente fina. Em 1968 foi 
criado un^fundo especial, com a fina-
lidade de carrear recursos e donativos 
para a IPPF. Presidente do Fundo, o 
general William Draper Jr., diretor da 
Mexican Light & Power. O trabalho 
de Bonnie Masŝ  cita a seguinte decla-
ração de princípios do general Wil-
liam Draper: "Apenas o controle po-
pulacional maciço e operando no 
mundo de forma efetiva poderá resta-
belecer o equilíbrio e salvar a situa-
ção que se deteriora". Foi Draper 
quem recomendou aos Estados Uni-
dos a ajuda intensiva a países latino-
americanos na formulação de uma 
política de limitação populacional. 
Mas o que ele quis dizer com "resta-
belecer o equilíbrio" e "salvar a situa-
ção que se deteriora**? Deve ser algo 
muito grave pois Dwight Eisenhower 
e Harry Truman não hesitaram em 
aceitar os cargos de presidentes hono-
rários da IPPF. Lindon Johnson qua-
se deu a entender do que se tratava, 
quando prometeu apoio total ao 
IPPF em uma de suas mensagens ao 
Congresso sobre "O Estado da Na-
ç ã o : "Promoverei o uso de todo o 
nosso saber no trato do problema da 
explosão populacional e da crescente 
carência de recursos disponíveis no 
mundo". Mas a revelaçao final nos 
vem do último recorte: 

4. Recorte da publicação Get o f f 
their Backs, do Haslemere Group de 
Londres, recém-distribuída, onde o 
mesmo Lindon Johnson aparece com 
esta frase definitiva: "Não se esque-
çam, nós somos apenas 200 milhões 
num mundo de três bilhões, files co-
biçam o que nós temos - mas nós 
não vamos dar a eles o que eles que-
rem". 

A pílula anticoncepcional, como 
esses antigfipais modernos, parece ter 
efeito triplo: uma camada impede a 
gravidez; outra, contém uma droga 
que nos transforma em cobaias dos 
grandes laboratórios; a terceira é um 
antitérmico que impede a elevação da 
temperatura política no conflito en-
tre os dois hemisférios. Nenhuma de-
las pode ser tomada separadamente. 

Os papeis 
secretos 
da GM 
do deve ser aberto fora da GM 
Corporation**. Essa frase consta 

em milhares de relatórios secretos da 
grande companhia norte-americana, 
sobre graves defeitos que colocam em 
risco a segurança de motoristas e pe-
destres. O jornalista Jack Anderson 
publicou na semana passada, em sua 
coluna no The Washington Post, rela-
tórios internos da GM, referentes a 
defeitos que seus carros apresenta-
ram, mas que não foram divulgados. 

Um dos relatórios é sobre um au-
tomóvel da GM (Eldorado) e diz: 
"Automóvel envolvido em pequeno 
acidente. O proprietário alegou que 
os freios não funcionaram. A conces-
sionária consertou os freios após o 
acidente. Alguns dias depois os freios 
não funcionaram de novo, e o pro-
prietário atropelou um pedestre". 

Além deste, outros relatórios fo-
ram publicados no The Washington 
Post, sobre defeitos gravíssimos no 
sistema elétrica e na visibilidade que 
os automóveis GM oferecem. Jack 
Anderson afirmou: "Parece que a GKJ 
está mais interessada em ocultar os 
defeitos do que melhorar a qualida-
de**. 

No dia seguinte ao da publicação 
de trechos dos relatórios, o vice-presi-
dente executivo da GM, Richard L. 
Terre U divulgou uma nota, tentando 
.defender sua companhia das acusa-
ções: "Não conhecemos o conteúdo 
dos documentos internos citados na 
coluna de Jack Anderson. ( . . . ) Não 
há nada que consideremos mais seria-
mente do que nossa responsabilidade 
para com os proprietários de nossos 
automóveis**. 

Segundo Jade Anderson, os rela-
tórios secretos da GM lhe foram for-
necidos por funcionirias "conscien-
tes" que trabalhara na empresa. 
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CINEMA 
Ensina-me a Viver (Harold And 
Maude) - Os personagens, os in-
térpretes (principalmente Bud Cort 
e Ruth Gordon) e o roteiro de Colin 
Higgins estão muito acima da direção tromliedcaUA
à la mode de Hal Ashby. Cine-
ma-1: 18h.20h.22h. 
Mostra "Personagens de Quadrinhos 
no Cinema": Segunda (19). Cinema-
teca, 20h30m -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Os Ciúmes de Buster 
(Buster's Bust up11925), de Gus 
Meins; O Reizinho Amante da Arte 
(The Little King in Art for Art's Sa-
ke/34), de George Stallings; A Morte 
Caminha pelos Trilhos (episódio n.° 
12 do seriado O Vigilante/ 47), de 
Wallace Ford; Joe Sopapo Campeão 
(Joe Palooka Champ!46), de Regi-
nald LeBorg. Terça (20), Cinemateca, 
20h30m - Betty Boop M.D., de Dave 
Fleischer (32); Amor Fraternal 
(Brotherly Love — da série Popeye, 
the Sailor/36), de Max Fleischer;Lu-
luzinha em Hollywood (Little Lulu in 
Hollywood/45), de I. Sparber; O 
Bamba do Regimento (The Sad Sack/ 
60), de George Marshall com Jerry 
Lewis. Quinta (22), Cinemateca, 
18h30m — Buck Rogers (exibição in-
tegral dos 12 episódios), de Ford 
Bee be & Saul Goodkind, com Buster 
Crabbe. Sábado (24), Cinemateca, 
16h - Asterix, o Gaulês (67), de 
Uderzo 8 Gosciny; Cinema-1, 24h — 
Barbarella (67), de Roger Vadim 
(Complemento: As Heroínas de Pa-
pel, curta-metragem de Sergio Augus-
to, 71). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sergio Augusto 
MÚSICA 

Os Amigos do Jazz - O reduzido, 
mas fiel, público admirador do Jazz 
pode todas as noites ouvir um som 
amigo no Snoopy's Cave, onde se 
apresentam alguns músicos excelen-
tes, como o trumpetista Cláudio Ro-
diti, que voltou recentemente dos Es-
tados Unidos. O Snoopy's Cave fica 
na Av. Copacabana, 1.142. Diaria-
mente a partir das 22 horas. 

ARTES PLÁSTICAS 
História em Quadrinho e Comunica-
ção de Massas — Exposição organiza-
da por P.M. Bardi e L.S. Hossaka, do 
Museu de Arte de São Paulo e por E. 
Lipzic, da Escola Pan-Americana de 
Arte. Além da representação interna-
cional, a mostra contará com a par-
ticipação de um grupo mineiro onde 
figuram Ziraldo, Henfil e Borjalo. No 
Museu de Àrte Moderna. 

Em 1969, quase todos os cineas-
tas brasileiros encostaram-se no muro 
das lamentações e curtiram o seu 
spleen. Joaquim Pedro de Andrade, 
ao mesmo tempo em que lançava Ma-
cunaíma, dizia à revista Veja: "Esta-
mos reduzidoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA à impotência, alijados 
dos centros de decisão. Não influí-
mos em nenhum assunto importante 
da vida do país. A tendência para o 
irracionalismo está clara em todas as 
nossas atividades culturais. A gente 
sente que o tempo parou, que nada 
realmente está mudando. Quando a 
pessoa desiste de ser racional, está 
confessando que seu único caminho 
está fechado. Anos atrás, quando 
queríamos resolver alguma coisa, 
tínhamos que decidir coletivamente. 
As soluções individuais eram critica-
das. Hoje está todo mundo na sua". 

Joaquim Pedro estava definindo, 
de maneira elegante e racional, a gran-
de tragédia familiar do cinema brasilei-
ro, a mais escandalosa desde a briga de 
Gláuber Rocha com Lima O Canga-
ceiro Barreto: em 69, os filhos de 
Joaquim, Gláuber, Carlos Diegues, 
Rui Guerra e Nelson Pereira dos San-
tos revoltaram-se e foram embora de 
casa. Fugiram para ficar na deles, ex-
pressão que, na época, implicava e, 
ainda hoje, significa uma marginaliza-
ção mais ou menos voluntária, total e 
sincera. 

Radicalização 

Em princípio, o cinema under-
ground (ou uaigrudi, como passou a 
ser chamado) brasileiro surgiu de uma 
radicalização da posição de marginali-
dade que sempre caracterizou as rela-
ções entre o intelectual (leia-se ci-
neastas) e a sociedade. Luis Rosem-

• berg Filho, um dos primeiros maldi-
tos do udigrudi (seu filme-manifesto, 
Jardim das Espumas, parece condena-
do ao ineditismo nos circuitos comer-
ciais), assim definiu o movimento: 
"Nossos filmes se propõem a abordar 
o problema da crescente marginaliza-
ção do homem na sociedade atual, 
existencialmente falando, onde cada 
vez mais o indivíduo se isola dentro 
de si mesmo, indefeso diante de uma 
colossal barreira erigida pelo próprio 
contexto social". Aparentemente, a 
frase não acrescenta nada de novo às 
que os intelectuais dê  todas as espé-
cies, origens, faixas etárias e posições 
políticas vêm ruminando desde a al-
vorada existencialista, há quase 30 
anos (até Walter Hugo Khoury, o 
marginal do upperground, por certo a 
assinaria). Mas outras frases, bem 
mais explícitas, foram ditas. "Se o 
leitor-espectador não concorda com o 
que estamos fazendo ou dizendo, re-
ceitamos para ele algumas doses de 
inseticida Tatu" (L. Rosemberg Fi-

Sergio Augusto fala 
de 0 Anjo Nasceu, 
de Julio Bressane, 

um dos carros-chefe 
do cinema underground 

lho); tto filme está na tela, se não en-
tenderem pior pra vocês" (Geraldo 
Veloso); "não sabendo ver cinema, 
perderão a chance de assistir aos fil-
mes mais interessantes do planeta -
pior pra vocês, caretas" (Júlio Bressa-
ne). É o jogo passou a ser franco. 

Os raros filmes que conseguiram 
romper o bloqueio do circuito comer-
cial ajudaram a esclarecer ainda mais 
a jogada do udigrudi. Seu princípio 
gerador era a insatisfação, a revolta 
contra o sistema vigente de criação e 
consumo. Contestavam na prática o 
determinismo econômico do cinema 
comercial, filmavam em 16mm, com 
baixo custo de produção, volta rápida 
de capital quase que com qualquer re-
ceita, até mesmo com exibições res-
tritas a cineclubes. Eram contra o 
"intelectualismo burguês" do Cinema 
Novo (existe algum título que tradu-
za melhor o caráter cdipiano do udi-
grudi que Matou a Família e Foi ao 
Cinema, de Júlio Bressane? ) Revela-
vam ainda a insatisfação do autor 
consigo mesmo. Uma revolta funda-
mentalmente calcada na auto-agres-
são, gesto suicida e impotente proje-
tado em metáforas pouco sutis como 
a castração de um personagem de Pi-
ranhas do Asfalto (inédito até hoje), 
a entrega final do bandido de Nené 
Bandalho e a mística premonição de 
morte do criminoso Santamaria (Hu-
go Carvana) de O Anjo Nasceu, de 
Julio Bressane, exibido semana passa-
da no Bruni-Flamengo. 

Avacaíhação 

Como alternativa de produção, o 
udigrudi abriu um caminho importan-
te teoricamente, um caminho a que o 
cinema brasileiro de autor, pressiona-
do pela inércia e pelo desinteresse do 
público por suas perplexidades, che-
garia mais cedo ou mais tarde, por 
desespero ou lucidez. Os cineastas 
udigrudi saíram na frente por razões 
nada freudianas ou metafísicas: eram 
todos assistentes de direção e cinéfi-
los insatisfeitos, franco-atiradores in-
teressados num rompimento radical 
com as formas tradicionais de afluên-
cia, produção e criação. "Quando a 
gente não pode fazer nada", disse Ro-
gério Sganzerla, possivelmente o mais 
talentoso de todos os marginais, "a 
gente avacalha". Isto pode ser uma 
tentativa de definir um humorista, e 
também uma criança reprimida pelos 

pais. 
Em sua avacalhação, o cinema 

udigrudi agride em primeiro lugar o 
público, atitude considerada como 
um gesto político, dos mais impoten-
tes que se conhece, acrescento. No 
teatro de agressão, ao menos, a vio-
lência não tem intermediários. Em-
bora considerem-se todos na sua - o 
que, em muitos casos, é uma maneira 
sintética de justificar a auto-indulgên-
cia de sequências de deleite e compre-
ensão exclusivos do autor - os filmes 
udigrudi têm muita coisa em comum. 
A montagem é arbitrária. 0 sentido 
de cada uma das ações praticamente 
começa e acaba num so plano (e o 
espectador nem sempre recebe qual-
quer informação capaz de fazê-lo 
compreender o porquê das ações). Os 
personagens falam de si mesmos e pa-
recem criados com a finalidade única 
de se insultarem mutuamente. A en-
cenação é mais importante que os 
acontecimentos encenados. E nesse 
cinema maneirista-de-agressão o fun-
damental acaba sendo o próprio fil-
me, o cinema enfim. Dai o caráter 
profundamente narcisista do udigru-
di Em O Anjo Nasceu, quando o natu-
ralismo inevitável começa a encurtar 
a distância entre a plateia e o filme, 
Bressane interrompe a ação com uma 
intrusa claquete. Godard já fez isto 
antes, só que em filmes mais inteli-
gentes e visualmente mais ricos. 

Proletarização 

As críticas feitas ao Cinema Novo, 
ao seu intelectualismo burguês, ao 
seu universo classe média, à sua inca-
pacidade de se comunicar com o pú-
blico podem ser repetidas, com ligei-
ros retoques, ao udigrudi. O Cinema 
Novo falava de problemas e persona-
gens da classe média; era um cinema 
classista, mas autêntico na medida em 
que, como a Bossa Nova, era a ex-
pressão de um universo tangível pelos 
seus autores. O udigrudi, em cujas 
hostes encontram-se guerrilheiros de 
famílias abastadas (casos de L. Ro-
semberg Filho e Julio Bressane), faz o 
oposto: é a classe média procurando 
entender o lumpen, descer ao lixo, se 
proletarizar mediante recursos a per-
sonagens marginais (em todos os sen-
tidos, socialmente inclusive), desespe-
rados e encurralados, à violência e a 
um despojamento formal incompatí-
vel com a estrutura geral dos filmes. 
Filmes como O Anjo Nasceu, inega-
velmente instigante, me lembram o 
que seria da Luta Democrática se suas 
notícias fossem escritas por uma re-
dação composta de poetas concretis-
tas. Ao leitor, como ao espectador do 
filme de Bressane, só restaria uma saí-
da: tomar algumas doses de inseticida 
Tatu. 

GUIA DE 
SÃO PAULO 

CINEMA 
Pablo Shestowsky — "Quem domina 
o Afganistão, domina a fndia", é uma 
antiga crença de política internacio-
nal. Crença aliás confirmada pelas su-
cessivas invasões que o país sofreu 
durante séculos. O reflexo dessas in-
vasões esteve presente também em 
sua arquitetura, caracterizada pelo 
encontro das mais variadas influên-
cias. Pablo Zhestowsky, arquiteto 
russo, contratado como projetista do 
reino, de 1937 a 1949, buscou criar 
uma arquitetura própria para o país. 
Seu trabalho está sendo agora expos-
to no Museu de Arte de São Paulo, 
MASP. 

Concerto para Bangladesh — Para os 
adeptos da seita música pop. Concer-
to organizado, em agosto de 1971, 
em benefício dos refugiados de Ban-
gladesh por George Harrison e Ravi 
Shankar. O concerto marcou também 
o reencontro de Harrison e Ringo 
Starr. Cine Paulistano. 
Guns of The Trees — Estados Unidos, 
1961. Direção de Jonas Mekas. An-
siosamente aguardado será finalmente 
exibido o famoso underground de 
Jonas Mekas. Dia 23, às 20h30m na 
Sala Mario de Andrade do Cine Bel> 
Artes, para os sócios da SAC. £ j 
Alô, Alô, Carnaval — Carmem Miran-
da encabeçando um elenco de nomes 
não menos ilustres como Lamartine 
Babo, Francisco Alves e Oscarito. A 
preciosidade, cuidadosamente recom-
posta, será exibida dia 25, domingo, 
ès 20h no Museu de Arte de São Pau-
lo, MASP. Ademar Gonzaga, que rea-
lizou o filme, em 1936, estará presen-
te para uma conferência sobre cinema 
brasileiro de ontem e de hoje. 

SHOW 

Nora Ney e Jorge Goulart - Consolo 
para as mágoas e solidão dos 
Humphrey Bogart locais, Nora Ney 
foi a voz quente e amiga da década de 
50, nas boates cariocas. Em 1973, ela 
continua impecável. E ao lado do in-
separável Jorge Goulart. Consagrada 
por um repertório de músicas de fos-
sa, hoje ela reedita sucessos do gênero 
Ninguém me Ama e introduz novas e 
irreprensíveis interpretações como o 
Quando Eu me Chamar Saudade de 
Nelson Cavaquinho. Todas as noitjT* 
na Casa de Samba Feitiço da Vila,5. 
Avanhandava n.° 59. 

Ana Maria 
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• HISTÓRIA DE CRONÓPIOS E 
FAMAS, Julio Cortázar, Civilização 
Brasileira, Cr$ 16,00 — caricatura de 
uma realidade irracional. 
• NIXON x MCGOVERN: AS 
DUAS AMÉRICAS, Paulo Francis, 
Livraria Francisco Alves Editora, Cr$ 
25,00 — crítica ao establishment e às 
eleições americanas. 
• HISTÓRIA E DESENVOLVI-
MENTO, Caio Prado Junior, Brasi-
liense, Cr$ 12,00 — o Brasil, o merca-
do externo e as relações com o capi-
talismo monopolista. 
• DA SUBSTITUIÇÃO DE IMPOR-
TAÇÕES AO CAPITALISMO FI-
NANCEIRO, Maria da Conceição Ta-
vares, Zahar, Cr$ 20,00 — ensaios so-
bre a economia brasileira. 
• UM CÃO UIVANDO PARA A 
LUA, Antônio Torres, Gernasa, Cr$ 
12,00 — a vida de um intelectual bra-
sileiro e as pressões sociais. 
• OPÇÕES DE ESQUERDA, vários 
autores. Paz e Terra, Cr$ 20,00 — 
consequência da revolta de maio de 
68 na França, a invasão da Tchecoslo-
váquia e o Vietnã na esquerda. 
• BOM DIA PARA OS DEFUN-
TOS, Manuel Scorza, Civilização Bra-
sileira, Cr$ 25,00 - a luta dos cam-
poneses peruanos contra os latifun-
diários e as empresas norte-america-
nas. 
• 1942: A GUERRA DO CONTI-
NENTE, Hélio Silva, Civilização Bra-
sileira, Cr$ 45.00. 

• INTRODUÇÃO À ANTROPLO-
GIA, Ashley Montagu, Cultrix, Cr$ 
15,00 — análise dos fenômenos cultu-
rais abrangendo linguagem, arte, ciên-
cia, mitologia, religião, lei, família e a 
estrutura social. 

• PATOLOGIA SOCIAL. Felipe A. 
de Miranda Rosa, Zahar, Cr$ 20,00 
— um estudo sobre a desorganização 
social brasileira. 
• ANÁLISE DO MODELO BRA-
SILEIRO, Celso Furtado, Civilização 
Brasileira, Cr$ 15,00. 
• FRENTES DE EXPANSÃO E 
ESTRUTURA AGRÁRIA, Otávio 
Guilherme Velho, Zahar, Cr$ 15,00 
— a penetração da Transamazônica. 
• O NEGRO NO MUNDO DOS 
BRANCOS, Florestan Fernandes, 
Difusão Européia do Livro, Cr$ 
22,00 — a democracia racial brasilei-
ra: um mito cômodo para os brancos 
e cruel para os negros. 
• TEORIA DO BRASIL, Darcy Ri-
beiro, Paz e Terra, Cr$ 15,00 - his-
tória, problemas e perspectivas do 
Brasil. 
• OS TRUSTES PETROLÍFEROS 
E OS PAÍSES SUBDESENVOLVI-
DOS, Michel Tanzer, Civilização Bra-
sileira, Cr$ 30,00. 
• O ESTRUTURALISMO E A 
MISÉRIA DA RAZÃO, Carlos Nel-
son Coutinho, Paz e Terra, Cr$ 20,00 
— crítica ao estruturalismo e às con-
cepções de Lévi-Strauss, Michel Fou-
cault, Roland Barthes e Althusser. 

• DIAS DE CLICHY, Henry Miller, 
Companhia Editora Americana, Cr$ 
15,00. 
• APENAS UMA MULHER. D.H. 
Lawrence, Record, Cr$ 13,00. 
• DEMÔNIOS DA LOUCURA. Al 
dous Huxley, Companhia Editora 
Americana, Cr$ 28,00. 
• OSWALD DE ANDRADE, POE-
SIAS REUNIDAS, volume 7 da cole-
ção Obras Completas, Civilização Bra-
sileira, Cr$ 11,00. 
• SARTRE, VIDA E OBRA, Luis 
Carlos Maciel, José Álvaro Editora, 
Cr$ 10.00. 
• OS DIREITOS DO SEXO E DO 
MATRIMÓNIO, vários autores. Vo-
zes, Cr$ 25,00 — mudança dos con-
ceitos de sexo e matrimônio no cato-
licismo, superando o amor-procria-
ção. 
• A IGREJA E O ABORTO, Vozes, 
Cr$ 4,00 — coletânea organizada pela 
CNBB de declarações das Conferên-
cias Episcopais de diversos países so-
bre o aborto. 
O A CONSCIÊNCIA CONSERVA-
DORA NO BRASIL, Paulo Merca-
dante, Civilização Brasileira, Cr$ 
25,00 — análise do comportamento 
político dos conservadores marcado 
historicamente pela conciliação. 
• ENTERREM MEU CORAÇÃO 
NA CURVA DO RIO, Dee Brown, 
Melhoramentos, Cr$ 26,00 - massa-
cre dos índios americanos durante a 
conquista do oeste. 
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As Sete Irmãs do petróleo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jorge Semprun 

A viagem do 
eterno combatente 

Omundo do petróleo é intrincado 

e perigoso. Dentro dele Sete Ir-
mãs se movimentam, dispostas a au-
mentar ou no mínimo a manter seu 
domínio. Quem são elas? São as sete 
maiores companhias petrolíferas do 
mundo, ou seja, Standard Oil of New 
Jersey (ex-Esso agora Exxon), Royai 
Dutch Schell, Mobü, Texaco, Gulf 
Oil, Standard Oil da Califórnia e Bri-
tish Petroleum. 

As Sete Irmãs são, na opinião de 
Michael Tanzer (que trabalhou seis 
anos na Exxon), uma das seis princi-
pais forças internacionais que atuam 
no mundo do petróleo. Além delas 
teríamos ainda: 

1. os governos centrais ocidentais 
das companhias; 

2. os países subdesenvolvidos ex-
portadores de petróleo; 

3. a União Soviética; 
4. as organizações mundiais (FMI, 

Banco Mundial, etc.); 
% 5. os países subdesenvolvidos im-

portadores de petróleo. 
O estudo dos grandes trastes pe-

trolíferos se enquadra no contexto 
das investigações sistemáticas que se 
vem fazendo em diversos países capi-
talistas acerca da atuação das empre-
sas multinacionais. 

Comparando-se os 100 primeiros 
países e empresas com um volume su-
perior a 2 bilhões de dólares anuais, 
verifica-se que a Standard Oil of New 
Jersey tem o 20.° PNB do mundo, a 
Royai Dutch Schell o 26.°, a Mobil o 

a Texaco o 42.°, a Gulf Oil o 
e Standard Oil of Califórnia o 

54.°. Essas irmãs estão profundamen-
te interligadas e consorciadas e têm 
um objetivo comum que é o aumento 
máximo dos lucros e uma maneira co-
mum de agir quando seus interesses 
são contrariados: os boicotes. 

Ao longo do século XX este "mé-
todo" já foi empregado contra países 
exportadores de petróleo (como por 
exemplo Irã, México e União Soviéti-
ca), como contra os países importa-
dores (Itália, Finlândia, Cuba, etc.). 
Aos primeiros o boicote impede que 
façam chegar sua produção aos con-
sumidores. Aos outros, que recebam 
o produto. 

O mecanismo dos boicotes merece 
ser examinado mais a fundo, pois in-
clui pressões financeiras, medidas ju-
r ídicas , pressões diplomáticas, e 
ameaças aos proprietários indepen-
dentes de petroleiros que desejarem, 
por acaso, 'furar" o bloqueio ao país 
visado. O caso de Cuba, em 1960, é 
típico. 

A causa imediata da luta aberta 
entre Cuba e as grandes companhias 

4Hfetrolíferas internacionais foi a ofer-
^ ^ F soviética de fornecer petróleo por 

preços reduzidos, seguida pela recusa 
das companhias em permitir o uso 
das suas instalações para refiná-lo. O 
governo cubano enfrentou essa recusa 
com o confisco das instalações, na es-
perança de que as companhias petro-
líferas internacionais concordassem 
com seu pedido para processar o pe-
tróleo bruto soviético. 

Fidel Castro, discursando em 24 
de junho de 1960, referiu-se à ques-
tão, deixou claro este otimismo ingê-
nuo: "Elas (as companhias petro-
líferas internacionais) começarão a 
refinar calmamente o petróleo russo 
tão logo nós o entreguemos". 

Mas, como era de se esperar, este 
otimismo não se concretizou em fa-
tos. Em primeiro lugar porque a 
maior parte dos lucros no petróleo in-
ternacional vem do óleo bruto. A 
principal razão para as companhias 
internacionais terem filiais nos países 
subdesenvolvidos importadores é a 
necessidade de manterem escoadou-
ros para vender seu próprio exceden-
te de óleo bruto. Não faria sentido, 
portanto, <jue as companhias aceitas-
sem o petroleo bruto soviético, já que 
isto significaria perder os escoadouros 
para seu próprio óleo bruto. E é ób-
vio que aceitando a exceção cubana 
estaria aberto um perigoso preceden-
te. 

O boicote cubano foi duplo. O 
primeiro, envolvendo a recusa das 
companhias petrolíferas em refinar o 
óleo bruto soviético, era apenas parte 
da tentativa mundial Jas empresas in-
ternacionais de boicotar as exporta-
ções do óleo bruto e dos produtos 
refinados soviéticos. O líder dessa 
tentativa era a Standard Oil of New 
Jersey que, sendo a maior companhia 
petrolífera internacional, era a que 
mais ünha â ganhar com o bloqueio a 
este perigoso competidor. 

Boicotes, pressões 
diplomáticas, suborno: 

as Sete Irmãs — as 
grandes companhias 

de petróleo — teriam seu 
fantástico poderio 

aumentado com o apoio 
do Banco Mundial e 

do Fundo 
Monetário Internacional. 

OS TRUSTES PETROLÍFEROS E 
OS PAÍSES SUBDESENVOLVIDOS, 
Michael Tanzer (Ed. Civilização Brasi-
leira, 350 págs., Cr$ 30,00) 

Após o confisco das refinarias de 
petróleo, pelo governo cubano, as 
companhias, novamente lideradas pe-
la Jersey, lançaram um segundo boi-
cote, consequência lógica do primei-
ro. O objetivo desse segundo boicote, 
o boicote cubano propriamente dito, 
era impedir que Cuba utilizasse as re-
finarias confiscadas. 

As companhias esperavam atingir 
seus objetivos através de três formas 
distintas de sub-boicotes, sendo que 
qualquer uma delas, se bem sucedida, 
faria parar a economia cubana. O pri-
meiro seria um boicote da mãoAie-
obra especializada para dirigir as refi-
narias; o segundo, aas peças essenciais 
para as refinarias e o terceiro, dos pe-
troleiros, para cortar o fluxo poten-
cial de óleo bruto da Rússia para 
Cuba. Por diversos motivos, no entan-
to, que Tanzer, aliás, discute em seu 
livro, os três sub-boicotes falharam. 
Aí está, na rápida retrospectiva do 
boicote cubano, a essência do com-
portamento das Sete Irmãs quando 
contrariadas. 

E há outro fato: as Sete Irmãs, 
além de profundamente interligadas, 
contam ainda com o apoio decidido 
dos seus governos, o que aumenta em 
muito o seu poderio. Esses governos 
são para Michael Tanzer a segunda 
força importante que atua no mundo 
petrolífero internacional. 

Duas citações bastarão para ilus-
trar a relação existente entre as Sete 
Irmãs e seu governo. Jack Anderson 
(o repórter que revelou ao mundo os 
famosos documentos do Pentágono) 
escreveu em 1967: 

"O Departamento de Estado mui-
tas vezes tem tirado seus planos dire-
tamente das suítes executivas das 
companhias petrolíferas. Quando o 
Grande Mundo do Petróleo não con-
segue o que deseja nos países estran-
geiros, o Departamento de Estado 
tenta obtê-lo para eles. Em muitos 
países, as embaixadas americanas fun-
cionam virtualmente como filiais do 
conluio petrolífero 

O adido de petróleo do Departa-
mento de Estado dos Estados Unidos 
no Oriente Médio durante a Segunda 
Guerra Mundial disse uma vez que a 
relação entre o governo inglês e suas 
companhias petrolíferas "e tão ínti-
ma que é difícil verificar onde termi-
nam as companhias petrolíferas e on-
de começa o governo inglês. Todo 
subterfúgio possível - o uso de pre-
tensa autoridade sobre mandatos, 
ameaça, intimidação, distorção das 
leis ou suborno - é usado para ajudar 
suas companhias a obter concessões 
petrolíferas". 

A terceira força que cabe analisar 
no mundo do petróleo são os países 
subdesenvolvidos exportadores de pe-
tróleo. Como grupo, esses países são 
a fonte básica do petróleo mundial. 
Os fornecedores mais importantes são 
a Venezuela, Arábia Saudita, Kuwait, 
Irã e Iraque. Apesar de dominarem 
grande parte da produção do petróleo 
mundial, ocupavam posição débil no 
comércio internacional, e quando ha-
via necessidade de confronto direto 
com as Sete Irmãs achavam-se sempre 
em grande desvantagem. 

Isto se dava porque nenhum país 
exportador de petróleo isoladamente 
tinha posição dominante no comércio 
petrolífero, no sentido de que, sem o 
seu petróleo, os suprimentos energé-
ticos mundiais seriam drasticamente 
afetados. 

Essa situação, no entanto, vem-se 
modificando lentamente com a cria-
ção em 1960 da Organização dos Paí-
ses Exportadores de Petróleo (OPEP).~ 
Esta instituição foi fundada em res-

posta direta aos cortes nos preços de 
petróleo bruto, que reduziram as re-
ceitas recebidas pelos países exporta-
dores de petróleo. Os fundadores fo-
ram os quatro principais países pro-
dutores do Oriente Médio e a Vene-
zuela. Mais tarde a Indonésia, Líbia e 
Quatar tornaram-se membros. 

A OPEP tem alcançado algum su-
cesso. Desde a sua criação jamais hou-
ve, por exemplo, outro corte nos pre-
ços do petróleo bruto. Pelo contrario, 
a OPEP vem lutando para elevar cada 
vez mais esses preços. Além disso, ela 
tem conseguido o efetivo aumento da 
participação dos governos que a for-
mam nos lucros reais da exploração 
petrolífera. 

Tanzer acha que a OPEP ainda 
não conseguiu mudanças fundamen-
tais no relacionamento páíses produ-
tores-grandes companhias petrolífe-
ras, e que isso, em parte, se deve à 
fa l ta de solidariedade entre seus 
membros. A própria OPEP, no entan-
to, em ensaio escrito em 1965, em 
que analisava a experiência da organi-
zação com as companhias petrolíferas 
nas demoradas negociações sobre des-
pesas comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA royalties, mostra que, em 
verdade, outros motivos retardam 
seus sucessos. 

Apesar disto, é fora de dúvida que 
a OPEP é uma organização que, con-
solidada e fortalecida, poderá cada 
vez mais alterar as relações vigentes 
no mundo petrolífero em favor dos 
países subdesenvolvidos produtores 
de petróleo. 

A União Soviética é, segundo Mi-
chael Tanzer, a quarta força impor-
tante no mundo do petróleo. Seu ob-
jetivo é ofertar petroleo a baixo pre-
ço como medida política para ganhar 
influência, principalmente no mundo 
subdesenvolvido. Desde a crise dos 
mísseis em 1962, em Cuba, a política 
externa soviética tem sido, no entan-
to, mais cautelosa e o petróleo não 
está mais à disposição dos países sub-
desenvolvidos nas condições extrema-
mente atraentes do decênio de 50. A 
verdade é que embora o petróleo so-
viético ainda seja barato, as reduções 
de preço já não são tão substanciais 
como o foram no período de 50/60. 
Tanzer acha também que dois outros 
fatores, além da confrontação direta 
com os Estados Unidos em 1962, le-
varam a União Soviética a diminuir 
sua oferta de petróleo a baixo preço: 

a) aumento da procura de petró-
leo dentro da União Soviética e na 
Europa Oriental; b) a série de golpes 
de estado de direita na década de 60 
nos países subdesenvolvidos importa-
dores de petróleo. 

Apoiadas por seus governos, as Se-
te Irmãs são também cortejadas por 
organizações internacionais, como o 
Banco Mundial e o FMI. Elas são a 
quinta força de importância atuando 
no cenário internacional, segundo Mi-
chael Tanzer. Oficialmente elas nada 
têm a ver com o petróleo internacio-
nal. Mas essa é apenas uma neutrali-
dade aparente, porque, na medida em 
que concedem empréstimos, essas or-
ganizações influenciam a formulação 
da politica econômica dos países sub-
desenvolvidos, o que inclui a política 

Setrplífera. A respeito do Banco 
[undiai, por exemplo, Tanzer diz 

que "tem relutado em fazer emprésti-
mos a países subdesenvolvidos para 
investimentos no setor petrolífero, 
por achar que esses investimentos po-
deriam ser feitos pelas companhias 

-petrolíferas internacionais".^ Outra 
iorma de atuação do Banco é procu-
rar influenciar os países subdesenvol-
vidos para que não utilizem seus re-
cursos escassos no'desenvolvimento 
do setor público do petróleo. 

Finalmente, a sexta força são os 
países subdesenvolvidos importadores 
de petróleo, que necessitam do petró-
leo para promover sua rápida indus-
trialização, mas que têm problemas 
de escassez de divisas estrangeiras pa-
ra importar o produto. Tanzer se 
preocupa muito mais com a política 
petrolífera interna desses países que 
com suas relações com as demais for-
ças que atuam no mundo petrolífero. 
Em verdade, fica-se sem saber qual a 
posição desses países no mundo pe-
trolífero, entre os quais o Brasil. As-
sim nada é dito, por exemplo, sobre o 
tipo de atuação que esses países têm 
tido com relação às grandes compa-
nhias petrolíferas e aos países-mem-
bros da OPEP. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ricardo Bueno 

Publicado em Portugal há oito 
anos, só agora este primeiro ro-

mance de Jorge Semprun ganha uma 
edição brasileira. Por isso, o autor fi-
cou conhecido entre nós, antes, por 
outros trabalhos igualmente impor-
tantes: o roteiro dos filmes A Guerra 
Acabou, de Resnais, e de Z e A Con-
fissão, de Costa-Gravas. Nas obras de 
parceria, ou neste romance puramen-
te pessoal, sente-se toda a força deste 
intelectual espanhol que, embora es-
creva em francês — ele tinha apenas 
16 anos quando a guerra civil acabou 
e foi obrigado a se exilar na França -
em nenhum momento traiu suas ori-
gens. Ele, como centenas de compa-
nheiros seus, após a experiência terrí-
vel dos campos de concentração, ain-
da enfrentou a dureza das lutas polí-
ticas de pós-guerra. Definia-o, e aos 
demais, as palavras que se repetem* 
em seu livro como uma senha: ver-
melho espanhol. 

Um trem cheio de prisioneiros 
franceses parte para a Alemanha. São 
quase dois mil homens, 120 deles em 
cada vagão, amontoados uns contra 
os outros, sem comer ou beber, du-
rante uma viagem que dura vários 
dias. Em um dos vagões, no meio de 
119 franceses, está o vermelho espa-
nhol, futuro prisioneiro de Buchen-
wald, o personagem principal do li-
vro. A Grande Viagem é, também, pa-
ra Semprun, uma grande viagem atra-
vés de si mesmo e do homem, "um 
ser natural, o resultado de uma longa 
história real de solidariedade e de vio-
lência, de fracassos e de vitórias". 
Através da noite sem fim em que se 
processa esta viagem, o romancista 
viaja dentro de suas lembranças e, no 
passado ou no futuro, recolhe os da-
dos essenciais para explicar este terrí-
vel período de trevas na história hu-
mana que foi o nazismo. "O irreal e o 
absurdo tornavam-se familiares. Para 
sobreviver, é preciso que o organismo 
se adapte à realidade, e a realidade 
era precisamente aquele mundo nada 
natural da prisão e da morte". 

Para o vermelho espanhol, a gran-
de viagem começa em 1936, nas es-
tradas do seu país juncadas de mor-
tos, e prossegue 16 anos após o fim 
da guerra. É todo um longo hábito de 
"morte na estrada, de multidões em 
marcha na estrada com a morte nos 
calcanhares". E essa multidão possui 
apenas uma arma para reagir contra a 
violência - o espanto: 

Um diálogo com um 
nazista só 

é possível quando o nazista 
está morto. 

A GRANDE VIAGEM, Jorge Sem-
prun (Edições Bloch, 172 páginas, 
Cr$ 20,00) 

lhes acontecia. Mas, bom Deus, vocês 
não sabiam com quem estavam lidan-
do"? 

Como na maioria dos campos de 
concentração, Buchenwald continha, 
além de judeus, uma grande porcenta-
gem de presos políticos. Mas a Histó-
ria oficial, hoje, omite estes últimos. 
Semprun, aos 19 anos, foi um prisio-
neiro político em Buchenwald. Lá 
ele viu os fornos, a violência injustifi-
cada, a morte brutal Lá ele aprendeu 
que "um diálogo com um nazista só 
se torna possível quando o nazista es-
tá morto , pois o que se faz necessá-
rio é "mudar as estruturas históricas 
que permitem o aparecimento do na-
zismo". 

Uma linguagem mou.rna faz de 
Grande Viagem um romance impor-
tante. Ele é dividido em vários moti-
vos, aos quais o autor volta insistente-
mente, dando pequenos detalhes dos 
mesmos, que, reunidos, formam um 
completo mural. Aqui, como nos ro-
teiros dos filmes citados, é o homem 
que conta, é a sua incrível fé na vida 
e na sobrevivência dos seus verdadei-
ros valores. Símbolo de tudo isso, no 
romance de Semprun, é a emoção 
que seu personagem sente, ao vislum-
brar, através de uma fresta do trem 
de prisioneiros, o cenário do Vale da 
Moselle, a tranquilidade de "uma pai-
sagem feita pelos homens". Ou a ma-
neira como ele reprova o comporta-
mento dos sobreviventes de Buchen-
wald que, Jibertos, passam a repisar 
suas lembranças do campo: 

"Estou cheio, começo a ver bro-
tar, neles, uma alma de antigos com-
batentes. Não quero me tornar um 
antigo combatente. Não sou um anti-
go combatente. Sou outra coisa, sou 
um futuro combatente. Essa idéia sú-
bita me enche de alegria". 

Porque a guerra, para o vermelho 
espanhol de Buchenwald, ou para 
quem acredita no homem, não aca-
bou nos campos de concentração. 
Nesses quase 30 anos ela prosseguiu 
em todas as frentes. E a literatura ain-
da é uma das grandes trincheiras dos 
que, nessa guerra, estão do lado da 
esperança. 

Aguinal do Si l va 

"Frequentemente me dão nos ner-
vos todos esses espantados. Voltam 
do interrogatório estarrecidos. "Vo-
cês se dão conta, eles me pegaram". 
Mas o que querem vocês que eles fa-
çam, raios? Vocês então não sabiam 

~ ' q u e são nazistas? Eles sacudiam axa^ -
beça, não sabiam muito bem o que 
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amos agora focalizar as provas 
que Skinner fornece para suas 

extraordinárias conclusões, ou seja, 
que "a análise do comportamento de-
monstra que os atos dos artistas, es-
critores, políticos e cientistas podem 
ser quase que integralmente explica-
dos pelas contingências ambientais", 
"que é o ambiente que torna uma 
pessoa inteligente ou não"; "que to-
das estas questões sobre objetivos, 
sentimentos e etc. podem ser explica-
das pelo meio ao qual a pessoa foi 
submetida"; "e que aquilo que uma 
pessoa pretende fazer depende do 
que ela fez no passado e das conse-
quências desses atos, na ocasião". 

De acordo com Skinner, o com-
portamento é inteiramente determi-
nado pelo "reforço", excluída aí a 
dotação genética. Para um organismo 
faminto, o alimento é um reforço po-
sitivo. Isto significa que "tudo que o 
organismo fizer antes de receber o ali-
mento será repetido em qualquer ou-
tra ocasião em que a fome voltar". 
Um reforço negativo, segundo Skin-
ner, é aquele que provoca um deter-
minado comportamento cuja tendên-
cia é reduzir a intensidade do estímu-
lo inicial. "O reforço (estímulo) é re-
pulsivo e, grosso modo, constitui uma 
ameaça". Um estímulo pode se tor-
nar um reforço condicionado por as-
sociação com outros reforços. Desse 
modo, o dinheiro só se torna um re-
forço depois que foi trocado por 
"coisas" que representem reforços. O 
mesmo se aplica à aceitação e a afei-
ção". (Note-se aí que Skinner sempre 
evita descrever os "estímulos" que 
caracterizam a aceitação.) 

Skinner diz que o comportamento 
é moldado e mantido pela combina-
ção dos reforços. 440 repertório de 
comportamento de uma pessoa é de-
terminado pelos reforços aos quais 
ela foi submetida individualmente. 
Um organismo oscilará entre uma ati-
vidade vigorosa e a completa apatia 
dependendo do esquema de reforços 
sob o qual viveu". Skinner defende 
(embora alguns de seus seguidores 
não o façam) a instituição de contro-
les meticulosos para moldar o com-
portamento de maneira bastante de-
terminada. "A cultura ensina uma 
pessoa a fazer discriminações toman-
do mais precisos os seus reforços dife-
renciais. Isto passa a constituir um 
problema quando a comunidade não 
tem condições de distinguir estímulos 
que não são acessíveis a ela. Logo, a 
linguagem das emoções não é preci-
sa". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Os defensores da 
liberdade contribuem 

para o mal-estar social". 

Ogrande problema em "projetar 
uma cultura" é "libertar o meio 

social tanto quanto possível dos estí-
mulos negativos, isto é, reduzir o ca-
ráter punitivo da vida das pessoas, o 
que ampliará o tempo e a disposição 
necessários às atividades de retorço". 
Isto poderia ser obtido se nós supe-
rássemos nossas preocupações irre-
levantes com liberdade e dignidade. O 
que se exige é apenas a utilização da 
tecnologia disponível e de mais e me-
lhores controles. De fato, a "tecnolo-
gia do comportamento reduziria as 
consequências negativas do compor-
tamento, imediato ou passado, e ma-
ximizaria as possibilidades do organis-
mo humano. Mas os defensores da li-
berdade se opõem a isso, contribuin-
do para o mal social e o sofrimento 
humano". É esta irracionalidade que 
Skinner espera que nós aceitemos. 

Neste ponto é introduzida uma 
questão incômoda, porém óbvia. Se a 
tese de Skinner é falsa, o livro que ele 
escreveu não tem sentido. E se a tese 
é verdadeira, o livro também não tem 
sentido porque o objetivo da teoria 
behaviorista de Skinner é modificar o 
comportamento, e este, de acordo 
com a própria tese, é totalmente con-
trolado pela combinação dos refor-
ços. Ler o livro de Skinner só poderá 
modificar o comportamento se ele 
funcionar como um reforço, isto é, se 
ele aumentar a reincidência da atitu-
de que levou à leitura. 

Um contra-argumento possível é 
que, ainda que a tese seja falsa, faz 
sentido escrever e ler o livro, uma vez 
que as teorias erradas podem muitas 
vezes ser elucidativas e positivamente 
provocativas. No caso da tese de 
Skinner, no entanto, esta saída é bas-
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Skinner: a ciência 
contra a liberdade 
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Skinner 

tante difícil, porque sua tese é ele-
mentar e destituída de grande interes-
se. Seu único valor é sua possível ver-
dade. Mas se a tese for verdadeira, es-
crever ou ler o livro seria uma irreme-
diável perda de tempo, já que não ha-
veria reforço de comportamento. 

Skinner certamente argumentaria 
que ler o livro, ou talvez o livro pro-
priamente dito, é um "reforço" em 
outro sentido. Ele deseja que sejamos 
persuadidos pelo livro, entendendo-se 
por persuasão uma forma de controle 
de comportamento. Skinner espera 
convencer o público a dar maior cré-
dito aos tecnologos do comportamen-
to e, aparentemente, acredita que a 
leitura do livro levará a este resulta-
do. Conclui-se portanto que Skinner 
acha que ler seu livro mudará nosso 
comportamento em relação à ciência 
do comportamento. 

Chomsky: a tese de 
Skinner é irrelevante: 

ou é falsa ou vazia. 

Vamos ignorar o problema "do 
comportamento que apoiará os 

tecnologos behavioristas" e conside-
rar a afirmação de que ler o livro re-
forçará este tipo de comportamento. 
Infelizmente, a afirmação é falsa. É 
preciso não esquecer que ler o livro 
só reforça o comportamento desejado 
se a leitura for uma consequência des-
te comportamento. É evidente que 
depositar nossos destinos nas mãos 
dos tecnologos behavioristas não é o 
mesmo gênero de comportamento 
que nos teria levado a ler o livro de 
Skinner. De qualquer maneira, a afir-
mação só pode ser verdadeira se tirar-
mos do termo "reforço" seu significa-
do técnico. A partir dessas observa-
ções, podemos concluir que o fato de 
Skinner ter escrito o livro ou o ato de 
lê-lo só tem sentido se a tese exposta 
for divorciada da "ciência do com-
portamento", sobre a qual ela decla-
radamente se baseia. 

Consideremos agora mais atenta-
mente a questão da "persuasão". Se-
gundo Skinner, "a maneira de persua-
dir é manipular contingências do 
meio-ambiente,^ especificamente em 
direção aos estímulos associados com 
consequências positivas e às situações 
mais favoráveis à ação (aquelas que 
resultaram de reforços positivos)". 
Mesmo se ignorarmos o fato de que a 
persuasão, assim caracterizada, é uma 
forma de controle (uma variedade do 
reforço) desconhecida da ciência de 
Skinner, concluiremos que seus argu-
mentos não avançaram um passo 
mais. 

Suponhamos que Skinner sustente 
que seu livro é capaz de persuadir 
porque revela as consequências positi-
vas da tecnologia do comportamento. 
Mas isso não acontece pelo simples 
motivo de que não é suficiente reve-
lar consequências positivas fpor 
exemplo, a descrição de pessoas feli-
zes), mas é preciso demonstrar que 
elas são realmente consequências do 

Neste número encerramos a publi-
cação do ensaio de Noam Chomsky 
sobre o livro de Burrhus Frederick 
Skinner, O Mito da Liberdade (Be-
yond Freedon and Dignity), cujas te-
ses desencadearam uma polêmica su-
ficiente para levar Skinner à capa da 
revista Time. Para Skinner, os concei-
tos de liberdade e dignidade são 
idéias falsas que devem ser substituí-
das por um controle racional que diri-
giria todas as relações sociais. 

Skinner, considerado o fundador 
do neobehaviorismo, 6 atualmente 
professor na Universidade de Har-
vard, onde continua suas experiências 
sobre a conduta de pequenos animais. 
Chomsky, cuja contribuição ao estu-
do da Linguistica moderna foi funda-
mental, 6 professor do Massachusetts 
Institute of Technology e um dos in-
telectuais norte-americanos que mais 
se destacou no combate à guerra do 
Vietnã. Noam Chomsky 6 um even-
tual colaborador do New York Re-
view of Books. 

comportamento recomendado. Para 
persuadir, Skinner deve estabelecer 
uma conexão entre o comportamento 
recomendado e a situação agradável 
que ele descreve. Não basta meramen-
te conjugar a descrição de um com-
portamento recomendado com a des-
crição de uma situação de "reforço" 
(passemos por cima, novamente, de 
que nem mesmo estas noções são ex-

Srimíveis nos termos skinnerianos). 
e isso fosse o suficiente para "per-

suadir", então se poderia convencer 
uma pessoa da tese oposta simples-
mente conjugando a descrição de 
uma situação desagradável com a des-
crição do comportamento que Skin-
ner espera produzir. 

Se a persuasão fosse apenas uma 
questão de amontoar estímulos de re-
torço, qualquer argumento persuasivo 
manteria sua força ainda que seus ele-
mentos fossem totalmente mistura-
dos ao acaso. É óbvio que isso não 
tem sentido. Para que um argumento 
seja persuasivo, pelo menos para uma 
pessoa racional, é preciso que ele seja 
coerente — suas conclúsões devem ser 
decorrentes de suas premissas. Mas es-
sas noções fogem inteiramente à ciên-
cia de Skinner. 

Segundo Skinner, "muda-se ape-
nas a conduta verbal e não as opi-
niões, como demonstra a análise". Li-
teralmente, isto significaria que Gali-
leu mudou de opinião ao dizer, sob 
ameaça de tortura, que a Terra não se 
movia. É desnecessário comentar. 

Skinner afirma que a persuasão é 
um método de controle frágil e que 
mudar a opinião dos outros é coisa 
aprovada pelos defensores da "liber-
dade e da dignidade" porque se trata 
de uma maneira ineficiente de mudar 
a conduta, e aquele que muda a opi-
nião alheia pode, portanto, escapar à 
acusação de estar controlando as pes-
soas. 

Na verdade, a eficiência da persua-
são dependerá, no caso de uma pes-
soa racional, do conteúdo lógico e 
factual do argumento, questão que 
Skinner não pode sequer abordar. O 
problema se torna ainda mais grave se 
considerarmos outras formas de "mu-
dar a opinião alheia". 

Desde as conferências de William 
James, em 1947, Skinner tem hitado 
com estes problemas, sem nenhum re-
sultado. Até hoje Skinner não conse-
gue formular em seus próprios termos 
as questões levantadas acima. Além 
disso, ele jamais apresentou uma hi-
pótese científica baseada em evidên-
cias para melhor demonstrar suas ex-
travagantes teorias. Mas este fracasso 
total era previsível desde o início, em 
função <íos problemas levantados e 
dos meios propostos para resolvê-los. 

O "comportamento verbal" foi o 
único aspecto do comportamento hu-
mano que Skinner tentou investigar 
em todos os seus detalhes. Ele reco-
nheceu desde o início que só poderia 
entender o comportamento humano 
a partir de uma bem-su cedida análise 
da linguagem. Comparando os resul-
tados obtidos neste período com as 

Chomsky 

teses defendidas posteriormente, po-
de-se fazer uma idéia bastante com» 
pleta da natureza da ciência do com-
portamento skinneriano. As teorias 
tornam-se d&da vez mais extremas à 
medida que a impossibilidade de pro-
vá-las se torna mais óbvia. 

Evidentemente Skinner não tem 
meios de manipular os fatores neces-
sários à persuasão. A introdução do 
"reforço* só pode levar à incoerên-
cia. 

A persuasão é uma das poucas 
questões em que Skinner procura 
chegar a bons termos com o que cha-
ma de "literatura da liberdade e da 
dignidade". Os libertários que ele 
condena distinguem entre a persuasão 
e certas formas de controle, isto é, 
defendem a persuasão e se opõem à 
coerção. Skinner alega que a persua-
são também é uma forma de contro-
le, embora fraca. E, segundo ele, os 
métodos fracos de controle agem in-
diretamente, por certas contingências 
do meio, e não diretamente nas pes-
soas. 

Skinner diz que o conceito de "li-
berdade e dignidade*' está abalando a 
sua própria crença de que a persuasão 
deixa a escolha a cargo do "homem 
autônomo". Assim sendo, ele se tor-
na uma ameaça à sociedade, pois sua 
tendência é a de querer instituir con-
troles cada vez mais efetivos. Entre-
tanto, o argumento de Skinner contra 
a "literatura da liberdade e da digni-
dade" é inteiramente destituído de 
força. A persuasão não é uma forma 
de controle, em circunstância alguma, 
nos termos skinnerianos. Na verdade, 
ele não tem a menor condição de ex-
plicar o conceito. Mas há poucas dú-
vidas a respeito de que a persuasão 
pode modificar o comportamento, 
em muitas ocasiões, de maneira bas-
tante efetiva. 

Uma vez que a persuasão não po-
de ser descrita coerentemente como o 
resultado da combinação de reforços, 
concluiu-se que o comportamento 
não é inteiramente determinado pelas 
contingências específicas às quais 
Skinner se restringe e que a principal 
tese do livro é falsa. Skinner pode es-
capar a esta conclusão de uma única 
forma: usar o termo "reforço" como 
um mero substituto para a terminolo-
gia específica da linguagem comum. 
De qualquer modo, a ciência do com-
portamento de Skinner é irrelevante: 
a tese de seu livro ou é falsa ou é 
vazia. 

A terminologia skinneriana, que 
pode facilmente ser usada, por qual-
quer um, é pouco precisa por uma 
razão bastante simples: toda a gama 
4e termos usada para a descrição e 
avaliação do comportamento, da ati-
tude, opinião e outras coisas do gêne-
ro tem que ser traduzida para o siste-
ma terminológico empobrecido do la-
boratório. Nao constitui surpresa, 
portanto, que as "traduções' de 
Skinner sejam pouco precisas, mesmo 
com a utilização metafórica de ter-
mos como "reforço". Skinner afirma 
que "uma pessoa deseja alguma coisa 

se tenta consegui-la quando surge 
uma oportunidade". Infere-se daí que 
é impossível agir no sentido de obter 
algo, havendo ocasião, sem desejá-lo, 
sob o impulso de dever ou de com-
promisso (pode-se, é claro, cair na tri-
vialidade característica de Skinner, 
alegando que o que uma pessoa quer 
fazer é justamente cumprir seu dever 
ou manter um compromisso). Fica 
claro no contexto de Skinner que ele 
dá a "se" o valor de "se e apenas se". 
Isso quer dizer que uma pessoa não 
pode querer uma coisa sem fazer o 
possível para obtê-la guando há oca-
sião, apesar de prováveis razões de 
consciência. 

Segundo Skinner, "admira-se tan-
to mais o comportamento quanto 
menos o entendemos*'. Tomando 
"explicar** no sentido amplo, con-
cluímos que admiramos todo tipo de 
comportamento, uma vez que não ex-
plicamos nenhum. Num sentido mais 
restrito, Skinner está afirmando que 
se Eichmann é incompreensível e a 
luta dos vietnamitas, compreensível, 
s i g n i f i c a que nós admiramos 
Eichmann e não a resistência vietna-
mita. Skinner diz também que "uma 
pessoa fica menos livre ou menos dig-
na quando é ameaçada de punição". 
Ora, isto significa então que uma pes-
soa que, mesmo sob ameaça de casti-
go, não se curva diante da "autorida-
de" perdeu a dignidade. 

O verdadeiro conteúdo das teses 
de Skinner só pode ser devidamente 
avaliado pek> exame de casos como 
este citado acima, ponto por ponto. 
O leitor cuidadoso logo descobrirá 
que a interpretação literal das decla-
rações de Skinner denuncia falsida^ 
e que a interpretação metafóricazxvutsrponmlihgfedcbaVUTSQPONMLJIHFEDCBA í 
permite a tradução de termos do vò-
cabulário comum em termos skinne-
rianos. 

Uma ciência do 
controle deve moldar 
os comportamentos. 

Pode-se ter uma idéia da força de-
monstrativa da teoria de Skinner 

a partir de exemplos (típicos) como 
este: um pianista aprende a tocar es-
calas suavemente porque "as escalas, 
quando tocadas suavemente, funcio-
nam como reforço**; "uma pessoa só 
pode saber o que significa lutar por 
uma causa após uma longa experiên-
cia durante a qual ela aprendeu a per-
ceber e conhecer as situações que a 
motivaram a lutar por uma causa*', e 
etc. 

Pode-se perceber o poder da tec-
nologia behaviorista de Skinner pelas 
advertências que ele próprio faz: 
"Um comportamento passível de pu-
nição pode ser minimizado pela cria^ 
ção de circunstâncias nas quais * 
pouco provável que ele ocorra'*; ' 
uma pessoa é fortemente submetida a 
reforços nas ocasiões em que vê ou-
tras pessoas passando momentos agra-
dáveis, ela projetará um ambiente no 
qual as crianças são felizes**; "se a su-
perpopulação, a guerra nuclear, a po-
luição e a escassez de recursos são 
problemas, deve-se instituir métodos 
para que se tenha menos filhos, gas-
te-se menos em armas nucleares, po-
lua-se menos o meio-ambiente e se 
consuma os recursos disponíveis a 
uma taxa mais baixa**. 

Ainda que se procure pensamen-
tos mais profundos que este no meio 
das teses de Skinner, eles jamais serão 
encontrados - não existem. 

Skinner cita mais frequentemente 
a dotação genética neste livro do que 
em suas primeiras especulações acerca 
do comportamento humano e da so-
ciedade. Seria de imaginar que esta 
nova preocupação levaria a algumas 
modificações em suas conclusões, ou 
a novas conclusões. Mas isto não 
aconteceu, porque Skinner é tão vago 
e pouco informativo a respeito da do-
tação genética quanto o é sobre o 
"controle pelas contingências do re-
forço**. Infelizmente, zero mais zero 
ainda é zero. 

Consideremos agora a questão do 
"projeto de uma cultura". Os prin-
cípios da "ciência" de Skinner não 
dizem nada sobre como projetar uma 
cultura, o que, porém, não significa 
que ele nos deixe completamente no 
escuro sobre o que pensa do assunto. 
Ele acredita que o controle da popu-
lação como um todo deve ser delega-
do aos especialistas - policiais, pa-
dres, proprietários, professores, tera-
peutas etc., com seus reforços espe-
cializados e contingências codifica-
das". Quem controla e quem projeta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Skinner diz que "a vida, a liberdade e a busca 
da felicidade são direitos básicos, mas têm 

importância secundária em relação à sobrevivência 
da cultura". Na verdade, não existe nada nesse 

enfoque que seja incompatível com um Estado policial zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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uma cultura deve ser membro do gru-
po que sofre o controle. Quando a 
tecnologia do comportamento é apli-
cada ao projeto de uma cultura, a so-
brevivência da cultura funciona como 
um valor. Se a nossa cultura conti-
nuar mantendo como principal valor 
a liberdade e a dignidade, em vez de 
sua própria sobrevivência, é muito 
provável que uma outra dê maiores 
contribuições ao futuro". 

Skinner continua dizendo que "a 
recusa em exercer controles pode 
provocar uma mutação letal na cultu-
ra. A vida, a liberdade e a busca da 
felicidade são direitos básicos, mas 
têm importância secundária na sobre-
vivência da cultura". São estas e ou-
tras declarações similares que fazem 
muitos pensar que Skinner defende 
uma forma totalitária de controle. 

Não resta dúvida de que nessas re-
comendações específicas, embora va-
gas, Skinner consegue diferenciar sua 
posição da aue chama de "literatura 
da liberdade, que, segundo ele, igno-
ra certos controles que não têm con-
sequências negativas em circunstância 

ma. Skinner, no entanto,^ propõe 
^ização extensiva desse gênero de 
Trole, do qual a forma mais óbvia 

é o salário diferencial. Não se pode, 
portanto, dizer que a "literatura da 
Uberdade" ignorou este tipo de con-
trole. Desde a revolução industrial, o 
problema da "escravidão assalariada" 
e das formas "benignas" de controle 
que se baseiam na privação e na re-
compensa têm sido muito mais a 
preocupação da "literatura da liber-
dade" que o problema das punições 
diretas. Esta preocupação distingue 
claramente a 'literatura da liberda-
de" dos conceitos sociais skinneria-
nos. 

Liberdade e dignidade 
são resíduos de uma 
mentalidade mística. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

auanto à liberdade de expressão, 
Skinner tem opiniões interessan-

tes. Ele acha que deve-se evitar o con-
trole da palavra por meio de punição 
direta e, em vez disso, aplicar certos 
métodos discriminatórios que tenham 

^ j ^ ã o de controle, como por exem-
^PP^estringir os cargos importantes 

para aqueles que concordam com o 
projetista da cultura. De acordo com 
as idéias de Skinner, não existe trai-
ção à "liberdade acadêmica" no reser-
var a promoção da cultura àqueles 
que aprovam suas regras, embora ele 
ache errado punir os que não apro-
vam. Estes devem simplesmente ser 
mantidos em estado de privação. Se-
gundo Skinner, o mundo será mais se-
guro se as pessoas forem submetidas a 
regras estritas, de tal modo que elas 
saibam exatamente o que dizer para 
"reforçar" seus princípios". A lite-
ratura da liberdade" evidentemente 
abominaria tais controles. 

Na verdade, não existe nada no 
enfoque de Skinner que seja incom-

patível com um estado policial no 
qual as leis rígidas são sustentadas pe-
las próprias pessoas submetidas a elas 
e onde a ameaça de punição está em 
toda parte. Skinner argumenta que o 
objetivo da tecnologia behaviorista é 
"projetar um mundo no qual os com-
portamentos passíveis de punição não 
serão suscitados — ou só muito rara-
mente". Em suma, "um mundo de 
automática bondade". Ele explica 
que as técnicas de controle poderão 
proporcionar um mundo mais seguro 
para as crianças, os retardados e os 
psicóticos, criando para eles determi-
nadas situações em que seu compor-
tamento jamais será punido. "Se to-
das as pessoas pudessem ser tratadas 
dessa maneira, muito tempo e energia 
seriam poupados". Skinner dá algu-
mas indicações, talvez sem intenção 
de fazê-lo, de como este ambiente be-
nigno deveria ser formado: 

"Um Estado que converte todos 
os seus cidadãos em espiões e uma 
religião que promove o conceito de 
um Deus onipotente e onisciente tor-
na as punições praticamente inevitá-
veis. CQfltingçjici^s ^nit ivas atin-

gem aí sua máxima eficácia e as pes-
soas se comportam bem, mesmo sem 
uma supervisão aparente". 

Skinner diz que "a liberdade au-
menta à medida que os controles visí-
veis diminuem. Logo, a situação des-
crita acima é de máxima liberdade, 
uma vez que não existem controles 
visíveis. Além disso, se o objetivo é 
tornar a vida menos punitiva, essa si-
tuação seria ideal. Ja que as pessoas 
se comportam adequadamente, não 
há punições e, assim, forma-se um 
meio em que o homem é automatica-
mente bom". 

Ampliando essas teorias, conside-
remos um campo de concentração 
bem administrado onde os ocupantes 
vivam espionando-se uns aos outros e 
onde os fornos de gás soltem fumaças 
à distância. Este pareceria ser um 
mundo quase perfeito. Skinner diz 
que o Estado totalitário está moral-
mente errado porque desencadeia 
consequências negativas. Mas no "ma-
ravilhoso ambiente" do campo de 
concentração não haveria nenhuma 
consequência negativa, imediata ou 
desencadeada — o comportamento 
inadequado seria eliminado a priori 
pela ameaça do forno crematorio e 
dos espiões "de mil olhos". Como se 
vê, o comportamento seria automati-
camente bom e não haveria necessida-
de de punição. Todos seriam reforça-
dos, de acordo, é claro, com as leis a 
serem obedecidas. 

Na teoria de Skinner, não há obje-
ção a esta ordem social. Ao contrário, 
ela parece muito próxima do ideal. 
Talvez possamos melhorá-la ainda 
mais notando que "a libertação da 
ameaça é tanto mais reforçante quan-
to maior a ameaça" (como no caso 
do alpinismo). Podemos, portanto, 
acentuar o reforço total e aperfeiçoar 
a cultura por meio de uma ameaça 
ainda mais intensa; introduzindo, por 
exemplo, gritos ocasionais, ou apre-
sentando figuras de odiosa tortura, 
enquanto descrevemos fornos crema-
tórios. Pode ser que a cultura sobrevi-
vesse, talvez até por mil anos. 

Embora as recomendações de 
Skinner possam ser interpretadas des-
ta maneira, seria incorreto concluir 
que ele advoga campos de concentra-
ção e totalitarismo (embora também 
não apresente qualquer objeção con-
tra essas coisas). Tal conclusão igno-
raria uma propriedade fundamental 
da ciência de Skinner: sua vacuidade. 
Embora Skinner pareça acreditar que 
"a sobrevivência de uma cultura* é 
um valor importante para o tecnolo-
gista do comportamento, ele deixa de 
levar em consideração questões que 
se apresentam imediatamente. Quan-
do a cultura se modifica, ela sobrevi-
ve ou morre? Suponhamos que ela 
mude de tal forma que estenda os di-
reitos individuais básicos, que Skin-
ner considera ultrapassados. Tratar-
se-ia de sobrevivência ou de morte? 
Queremos que o Reich de mil anos 
sobreviva? Por que não, se a sobrevi-
vência da cultura funciona como um 
valor para os tecnologistas do com-
portamento? Suponhamos que de fa-
to as pessoas sejam reforçadas (isto é, 
prefiram) pela redução cias sanções e 
dos reforços preferenciais. Devemos 
então projetar a cultura de modo a 
obter tal resultado, dessa maneira di-
minuindo os controles efetivos, ao in-
vés de aumentá-los, como recomenda 
Skinner? 

Os libertários e os humanistas que 
Skinner despreza opõem-se ao totali-
tarismo porque respeitam a liberdade 
e a dignidade. Mas argumenta-se que 
essas noções são apenas um resíduo 
de crenças místicas tradicionais c de-
vem ser substituídas pelas severas no-
ções científicas da analise do compor-
tamento. Sucede, no entanto, que 
não existe ciência do comportamento 
que incorpore proposições empirica-
mente demonstradas (e que não se-
jam triviais) capazes de ser aplicadas 
aos problemas humanos, ou de funda-
mentar uma tecnologia do comporta-
mento. Por isso, o livro de Skinner 
não contém nenhuma hipótese ou 
proposta substantiva claramente for-
mulada. Podçmos pelo menos come-
çar a espeçular carentemente acerca 

da aquisição de certos sistemas de co-
nhecimento e de crença, com base na 
experiência e na herança genética, e 
podemos esboçar a natureza geral de 
algum "mecanismo" que poda imitar 
certos aspectos da atividade dessas es-
truturas mentais. Mas como uma pes-
soa que tenha adquirido sistemas de 
conhecimento e de crença aplica-os 
em sua vida diária? Estamos inteira-
mente no escuro, no nível científico, 
no que se refere a esta questão. 

Chomsky: "os homens 
não são meros 
mecanismos". 

Se existisse alguma ciência capaz 

de tratar destes assuntos, ela de-
veria se preocupar exatamente com li-
berdade e dignidade e tentar criar 
possibilidades para aumetá-las cada 
vez mais. Talvez, como sugere a clás-
sica literatura de liberdade e dignida-
de, exista uma inclinação humana na-
tural para a criação livre e o trabalho 
produtivo. Os homens não são meros 
mecanismos formados pela história 
do reforço, que se comportam previ-
sivelmente, sem necessidades intrínse-
cas além da de saciação psicológica. 
Os seres humanos não devem ser sub-
metidos à manipulação, e portanto 
devemos projetar uma ordem social 
de acordo. Mas não podemos, no mo-
mento, pedir auxílio à ciência nessas 

?[uestões. Afirmar o oposto é pura 
raude. Hoje, qualquer cientista ho-

nesto admitirá que nós não entende-
mos virtualmente nada sobre liberda-
de e dignidade humanas, no nível da 
investigação científica. 

Não há dúvidas, é claro, de que o 
comportamento pode ser controlado 
por violência ou por um sistema de 
privação e prêmio, por exemplo. Mas 
isso não é inevitável, o que, aliás, é 
coerente com "homem autônomo". 
Se um tirano tem o poder de exigir 
de seus governados certos atos, seja 
pela violência ou pelo perdão a penas 
inflingidas anteriormente, muitos re-
solverão obedecer, mas alguns terão a 
dignidade de não fazê-lo. 

Eles não são livres porque as san-
ções, apoiadas pela forca, restringem 
a liberdade. Segundo Marx, "o au-
mento de salários nada mais seria que 
uma melhor remuneração dos escra-
vos, e não daria nem ao trabalhador 
nem ao trabalho seu verdadeiro valor 
humano". Mas seria absurdo concluir, 
a partir da consciência de que a liber-
dade é limitada, que o "homem autô-
nomo*' é uma ilusão ou ignorar a dis-
tinção entre uma pessoa que se curva 
diante de um tirano e outra que arca 
com as consequências de não obede-
cê-lo. 

A inferência continua absurda 
mesmo quando podemos prever a ati-
tude que a maioria dos "homens au-
tônomos" tomaria sob condições ex-
tremamente difíceis de sobrevivência. 
O absurdo se torna mais óbvio quan-
do consideramos o mundo social real, 
no qual as "probabilidades de rea-
ção" determináveis são tão ínfimas 
que não chegam a ter qualquer valor. 
E seria grotesco argumentar que em 
circunstancias em que o comporta-
mento é bastante previsível - na pri-
são ou em campos de concentração, 
por exemplo - a preocupação com a 
liberdade e a dignidade do "homem 
autônomo" não seria necessária. 

Skinner confunde "ciência" com 
te rminolog ia . Ele aparentemente 
acredita que, transformando expres-
sões comuns em termos de behavio-
rismo de laboratório, pode-se chegar 
a análise científica do comportamen-
to. Seria difícil imaginar uma concep-
ção mais pobre que esta a respeito do 
pensamento científiço. O público po-
de perfeitamente ser enganado, em 
vista do prestígio da c^ncia e da tec-
nologia. Pode inclusive concordar 
com o abandono da preocupação 
com a liberdade e dignidade. As ten-
dências na nossa sociedade preparam 
os indivíduos para uma doutrina que 
pode ser interpretada como uma jus-
tificativa disto. 

Os problemas que Skinner aborda 
são muitas vezes bastantes reais. Ape-
sar de ele acreditar no contrário, seus 
opositores libertários e humanistas 
não fa^em objeções ao "projeto de 
uma cultura", isto é, a criar formas 
sociais que conduzam à satisfação das 
necessidades humanas, embora eles 
discordem de Skinner na avaliação de 
quais são essas necessidades. Eles não 
se oporão à investigação científica 
ou, quando possível, a aplicação dela, 
mas certamente vão desmascarar as 
teses travestidas de Skinner. 

Uma disputa entre 
Fischer e Mecking? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Leonard Barden 

Para o campeão Fischer, 
Mecking seria um 

adversário digno dele 

Henrique Mecking, o primeiro 
grande mestre do Brasil e o mais 

jovem dentre os 100 enxadristas do 
mundo com esse título, fortaleceu 
suas pretensões a grandes honras fu-
turas com o oitavo lugar que obteve 
no torneio do Frango Frito de 
Church em San Antonio, Texas«. Par-
tilhar um oitavo lugar dentre 16 joga-
dores não parece muito, mas San An-
tonio foi o mais forte torneio de 
1972 e, desde que a Federação Inter-
nacional de Xadrez (FIDE) inaugurou 
seu novo sistema de contagem de 

o tor-
1971, 

pontos, só foi ultrapassado pelo tor-
neio Memorial de Alekhine de 
em Moscou. 

"Para mostrar a força dos adversá-^ 
rios de Mecking, basta o fato de que 
o dinamarquês Bent Larsen, que ra-
chou o oitavo lugar com Mecking, vo-
ou para a Europa logo depois de San 
Antonio e ganhou brilhantemente o 
torneio internacional de Hastings. Os 
resultados finais de San Antonio fo-
ram: Karpov e Petrosian (ambos 
URSS) e Portisch (Hungria), todos 
com 10 1/2 pontos em 15, Gligoric 
(Iugoslávia) 10, Keres (URSS) 9 1/2, 
Hort (Tchecoslováquia) e Suttles (Ca-
nadá) 9, Larsen (Dinamarca) e Mec-
king (Brasil) * 1/2, D. Byrne (EUA) 
7, Browne e Evans (ambos EUA) 6 
1/2, Kaplan (Porto Rico) 5, Campos 
Lopez (México) e Saidy (EUA) 3 1/2, 
Smith (EUA) 2. Outro resultado que 
mostra a dificuldade do feito de Mec-
king é que Hort, que terminou com 
meio ponto a mais que ele, liderou 
em janeiro o forte torneio de Wijkan 
Zee na Holanda, à frente do campeão 
soviético Tal. 

O editor do boletim de San Anto-
nio, o mestre internacional David Le-
vy (Escócia) escreveu na revista Chess 
que Mecking é "um forte grande mes-
tre de futuro promissor". Um ponto 
de vista com interesse mais imediato 
é o do advogado de Bobby Fischer, 
Stanley Rader, com quem conversei 
quando ele visitou Londres a negó-
cios logo depois de San Antonio. O 
sr. Rader deu a entender que Fischer, 
que fez uma visita a San Antonio na 
rodada final, achava que Mecking não 
tinha estado em boa forma durante o 
torneio mas seria um adversário digno 
dele. No momento em que escrevo is-
to (fevereiro 73) não está claro se as 
propostas para uma série de seis parti-
das entre Fischer e Mecking no Brasil, 
nestes próximos meses, se concretiza-
rão. 

Mecking pessoalmente, sem dúvi-
da alguma, ficou desapontado com 
seu resultado em San Antonio, a des-
peito de ter ficado tão próximo de 
grandes mestres do calibre de Larsen 
e Hort. Para entender por que, basta 
examinar o total progressivo de pon-
tos. Mecking começou inseguro, já 
que, apesar de derrotar Kaplan numà 
violenta luta de 31 lances na rodada 
inicial, ele ficou em certo momento 
numa situação duvidosa. Depois le-
vou uma esfolada em regra de Keres e 
perdeu para Hort numa maratona de 
87 lances. 

Depois disso, Mecking começou a 
subir firmemente na tabela e as vitó-
rias contra Browne, Larsen, Campos e 
Smith puseram-no entre os primeiros. 
Aí perdeu feio para Petrosian em ou-
tra longa luta. Mecking, ansioso por 
ganhar e disputar o primeiro lugar 
com Karpov e Keres, declinou duas 
ofertas de empate mas depois exce-
deu-se e foi forçado a ficar na defen-
siva. Petrosian rejeitou quatro ofertas 
de empate e Mecking reclamou duas 
vezes ao juiz que seu oponente estava 
distraindo sua atenção enquanto ele 
analisava seus lances. Finalmente o 
brasileiro calculou mal o tempo e es-
corregou no lance 87. 

A vitória de Mecking contra o 
campeão dos EUA. Rofcert Browne. 
apresentou a raridade de um xeque-
mate numa partida entre grandes 
mestres. A partida foi abei ta com a 
agressiva variante Najdort da Defesa 
Siciliana, tendo Browne escolhido o 
truculento 13 P5B em vez do costu-
meiro 13 P3T T1CD que leva a com-
plicações. difíceis. No lance 13, Mec-
king âttstevte-se prüdcntéiiiéntè' <fe zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Henrique Mecking 

1 3 . . . BxP+, que já foi mostrado ser 
bom para as brancas. Depois Browne 
fez uma inovação inócua com 16 
D5T no lugar do sacrifício 16 B3T 
P5C 17 C5D. 

Nessa altura desapareceu o ataque 
branco e as negras tomaram a iniciati-
va com suas peças ativas. O que se vê 
no meio jogo é a força do par de bis-
pos das negras, que as brancas só po-
diam eliminar ao preço de pelo me-
nos um peão. A pressão negra persis-
tiu até o final e a situação de Browne 
já estava ruim quando ele perdeu um 
peão, pressionado pelo tempo, no 
lance 40. Enquanto as brancas tenta-
vam estabilizar a posição centralizan-
do o rei, Mecking preparava uma deli-
cada e artística rede de mate, com 
cavalo, bispo e peões. 

Brancas: Walter Browne (EUA). 
Negras: Henrique Mecking (Brasil). 

San Antonio 1972 
Defesa Siciliana. 
1 P4R P4BD 2 C3BR P3D 3 P4D 

PxP 4 CxP C3BR 5 C3BD P3TD 6 
B5CR P3R 7 P4B B2R 8 D3B D2B 9 
0 - 0 - 0 CD2D 10 P4CR P4C 11 BxC 
CxB 12 P5C C2D 13 P5B C4B 14 
P6B PxP 15 PxP B1B 16 D5T B2D 
17 B3T P5C 18 C(3B)2R 0 - 0 - 0 19 
DxPB B3T+ 20 R1C TD1B 21 D5T 
TxP 22 TR1B TR1B 23 TxT TxT 24 
D4T T3C 25 C3BR P4T 26 C3C D1D 
27 D5T B5B 28 C2R DIB 29 
C(3B)4D B4R 30 C3BR BIT 31 
C(3B)4D B4R 32 C3BR D3T 33 DxD 
TxD 34 B2C T3C 35 BIT B4T 36 
C3C B3BD 37 TIR R2B 38 C2D 
B4R 39 T3R B5B 40 T2R BxC(6C) 
41 PxB TxPC 42 TIR P4R 43 B3B 
C3R 44 R1B C4C 45 BID T7C 46 
T1T P5T 47 P3T PxP 48 PxP R3C 49 
P3B T6C 50 R2C T6D 51 R2B CxP 
52 RxT C4B+ 53 R4B P4D+ 54 R4C 
C3T mate. 

Problema N.° 15 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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As brancas jogam e dão mate em 
dois lances, contra qualquer defesa 
(por K. A. L. Kubbel). 

Solução do N.°13 

1 B3T R3C "1 C4C RxT ? C > 
mate. Se 1 . . . R3D 2 C4D R2k .5 
T8B mate. Se 1 . . . R1B tQZfc é 3 
T8B mate. 

Solução do N.° 14 

1 C3BD (espoa). Se 1 . . . RxT 2 
D4R, ou se TxT 2 D2R, ou seT7D 2 
DxT, ou se T6D 2 T4R. ou se C se 
mexe 2 C5D, ou se T7B 2 D4R, ou se 
T8CR 2 C5B, ou se T4B* 2 CxJ, ou 
se T6B 2 CxT(lD). 
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Estou cansado de ser coveiro de 
índio. Com esta justificativa o 

sertanista Cotrim Neto se afastou da 
FUNAI (Fundação Nacional do Ín-
dio) em maio de 1972. Na semana 
passada, depois de entrar em contato 
pacífico com os índios Kreen-Acaro-
re, após vários anos de paciente traba-
lho, Orlando e Cláudio Villas Boas 
anunciaram também seu afastamento. 
Com eles, serão sete os sertanistas 
afastados ou que se afastaram em me-
nos de um ano. Sem contar numero-
sos funcionários burocráticos do ór-
gão, que tomaram destino semelhan-
te. 

Se a vida não fosse tão caprichosa, 
não tivessem os homens a necessidade 
de viver suas experiências até a última 
esperança e, talvez, os sertanistas que 
ultimamente se afastam já o tivessem 
feito muito antes. O normal é nin-
guém se considerar derrotado antes 
de ter tido sua oportunidade de lutar. 
Mas o fato é que tudò que está ocor-
rendo podia ser previsto com razoável 
antecedência. Mais precisamente, a 
partir dos planos anunciados pek> ge-
neral Bandeira de Melo ao assumir a 
presidência da FUNAI em substitui-
ção ao prof. Queirós Campos. 

A posse do general Bandeira de 
Melo foi em junho de 1970 e se deu 
num momento decisivo para os desti-
nos da FUNAI, da Amazônia e dos 
índios, pois acabava de ser promulga-
do pelo presidente da República o 
PIN (Plano de Integração Nacional). 

Quem leu a Portaria "E" n.° 02, 
de 12/1/71, do Boletim Administrati-
vo da FUNAI,'que todos os funcioná-
rios recebem, ficou sabendo que o 
índio entrara nos planos do BIN. O 
4.° item da portaria diz: 

"considerando que, no estágio 
tecnológico em que se encontra a so-
ciedade nacional, há necessidade de 
desenvolvimento premente das comu-
nidades indígenas, como conjligamen-
to ao esforço integral da política go-
vernamental". 

E o 5.° item: 
"considerando que as minorias 

étnicas, como os indígenas brasilei-
ros, se orientados por um planeja-
mento bem definido, tornar-se-ão fa-
tores participantes do progresso e da 
integração nacional como produtores 
de bens . 

Pela Portaria n.° 01/N, de 
25/1/71, do mesmo boletim ficou-se 
sabendo que a proteção do índio já 
não era a única nem a principal preo-
cupação da FUNAI. O item I diz: 

"A assistência ao índio, que deve 
ser a mais completa possível, não visa 
e não pode obstruir o desenvolvimen-
to nacional nem os eixos de penetra-

O erro premeditado 
1) Parece haver uma lógica implacável, contrária 
aos interesses dos índios, na política da Fundação 

Nacional do índio. 2) Com a saída dos irmãos Villas 
Boas o que aconteceria com o Parque do Xingu, 

vitrina de nossa política indigenista? Por Tiago Santiago 

ção para a integração da Amazônia". 
E quem ainda tinha alguma dúvi-

da poderia tê-la desfeito mais adiante, 
em 21 de agosto de 1971, quando se 
acendeu o debate sobre a questão. O 
ministro do Interior, general Costa 
Cavalcanti, veio em apoio de seu su-
bordinado, reafirmando a radical mu-
dança na atitude do órção protetor 
do índio com a frase histórica: 

'Tomaremos todos os cuidados 
com os fcidios. Mas não permitiremos 
que entravem o avanço do progresso'*. 

As belas teorias 

O Brasil subscreveu e, ao ser fun-
dada, em 1967, a FUNAI assumiu os 
princípios adotados pela Convenção 
Internacional do Trabalho, em Gene-
bra, em 1956, em sua resolução n.° 
107: 

1 - 0 respeitozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA à pessoa do índio e 
às instituições e comunidades tribais: 

2 - Garantia da posse permanente 
das terras que habitam e o usufruto 
exclusivo dos recursos naturais e de 
todas as utilidades nelas existentes, 
conforme a Constituição; 

3 - A preservação do equilíbrio 
biológico e cultural do índio no seu 
contato com a sociedade nacional; 

4 - 0 resguardo à aculturação es-
pontânea do índio, de forma a que 
sua evolução sócio-econômica se pro-
cesse a salvo de mudanças bruscas. 
(Os grifos são nossos). 

Durante sua gestão (1967-1970), 
Queirós Campos tentou pôr em práti-
ca esse çrograma. Testemunho disso 
são os vários parques e reservas indí-
genas cuja delimitação conseguiu que 
fosse aprovada pelo presidente da Re-
pública da época. Queria estender a 
outras tribos a experiência vitoriosa 
do Parque do Xingu. Conseguiu 
poucos resultados favoráveis. Mas o 
que parece certo é que na época a 
FUNAI procurava adotar o ponto de 
vista do índio. 

Ao ser subordinado ao Ministério 
do Interior, encarregado do desenvol-
vimento do interior do país, o órgão 

protetor do índio já começava por 
enfrentar uma contradição de origem. 
Nas atuais condições, o programa da 
FUNAI colide com os interesses de 
outros organismos do Ministério, co-
mo a SUDAM, SUDECO, INCRA, 
etc. Se uma empresa requer terras pa-
ra a implantação de projeto agrope-
cuário, a tendência da SUDAM é ig-
norar se essas terras se encontram em 
região de índios. E no debate que en-
tão se trava dentro do Ministério, a 
FUNAI tem menos possibilidades de 
ganhar. Isso já acontecia até mesmo 
no tempo de Queirós Campos. 

E foi o que continuou acontecen-
do nos anos seguintes. A FUNAI não 
impediu a construção de uma estrada 
cortando o Parque Nacional do Xingu 
quase pelo meio. Não impediu que o 
traçado da Transamazônica passasse 
praticamente dentro das aldeias dos 
Paracanã, Sumi e outras tribos do Pa-
rá. Dois anos depois, 40 Paracanã ha-
viam morrido por tuberculose, oito 
ficaram completamente cegos pela 
blenorragia e oito crianças morreram 
numa epidemia de desinteria. Em no-
vembro de 1972 os jornais noticiaram 
que 20 Surui já tinham morrido ata-
cados de tuberculose. 

A FUNAI cedeu ao grupo San-
chez Galdeano, associado com empre-
sas estrangeiras, o privilégio de explo-
ração de estanho na reserva dos Cin-
ta-Larga, no Parque Aripuanã, no 
norte de Mato Grosso. O sertanista 
Apoena Meireles comentou (o que 
lhe custou uma suspensão): 

"Há hoje uma penosa realidade no 
Aripuanã... em menos de quatro 
anos suas terras (dos Cinta-Larga) já 
começaram a ser devastadas, as epide-
mias já deixaram suas marcas e mui-
tos deles já tombaram na longa estra-
da onde encontram a miséria, a fome, 
a prostituição de suas mulheres, o fim 
de seus sonhos". 

Os Xavante foram afastados de 
suas terras em Areões, Mato Grosso, 
que foram transformadas em pasta-
gens para o gado de grandes fazendas. 
O general Costa Cavalcanti justificou 

a medida com uma frase definitiva: 
"Os Xavante não precisam de tanta 
terra". E o sertanista Euvaldo Gomes, 
que se opôs à transação, foi silencio-
samente afastado. 

A renda indígena que, segundo a 
nova mentalidade "desenvolvimentis-
ta", passou a ser concentrada para 
aplicação em projetos específicos 
"rentáveis" com a exploração da 
mão-de-obra indígena, reduziu o po-
der aquisitivo das comunidades tri-
bais. E os projetos rentáveis implanta-
dos nos últimos três anos, no Rio 
Grande do Sul e em Goiás, deram pe-
sados prejuízos. 

Assim, quem não conseguiu en-
tender o que pretendiam dizer as por-
tarias do Boletim Administrativo, 
acabou compreendendo ao viver suas 
consequências. 

Tomando posição 

Resumindo: a formação das fazen-
das; as concessões de áreas para mine-
ração; e a abertura de estradas, como 
a BR^80, que corta o Parque do Xin-
gu, da Transamazônica e Cuiabá-San-
tarém, que atravessam região de 
3.500 índios, e da Perimetral Norte, 
que cortará de ponta a ponta área ha-
bitada por mais de 20 mil índios, pre-
cipitou os contatos interétnicos des-
controlados, nos últimos anos, na 
Amazônia. Os últimos índios que vi-
viam em relativa paz estão se vendo 
agora na mesma situação de seus ir-
mãos de toda a América pré-colom-
biana que um dia foram cercados e 
atingidos com extrema violência por 
um processo de mortandade, desca-
racterização cultural e destribaliza-
ção. 

No seu desencanto, o sertanista 
Cotrim Neto definiu assim o papel da 
FUNAI nesse processo: 

"A FUNAI age, simplesmente, co-
mo guarda pretoriana desse novo tipo 
de colonialismo interno, destruindo a 
civilização indígena para que outros 
grupos possam ocupar o território das 
tribos". 

E concluiu: 
"Não pretendo contribuir para o 

enriquecimento de grupos econô-
micos às custas da extinção das cultu-
ras primitivas". 

Em algum lugar, alguém chegou a 
falar de genocídio. Mas o que é geno-
cídio? Segundo o artigo 2.° da Reso-
lução n.° 96 da ONU, de 11/1/1946, 
entende-se por genocídio "quaisquer 
dos atos mencionados a seguir, perpe-
trados com a intenção de destruir, 
parcial ou totalmente, um grupo na-
cional, étnico, racial ou religioso, co-
mo sejam: 

a) matar membros do grupo; 
b) infligir lesão grave à integridade 

física ou mental dos membros do gru-
po; 

c) submeter intencionalmente o 
erupo a condições de existência que 
Forçosamente acarretem sua destrui-
ção física total ou parcial; 

d) adoção de medidas destinadas a 
impedir os nascimentos no seio do 
grupo; 

e) transferência forçada de crian-
ças de um grupo a outro". 

O que será da vitrina? 

Com a saída dos Villas Boas, 
quem cuidará do Parque do Xingu? 
Esta é uma pergunta que neste mo-
mento se fazem estudiosos e amigos 
dos índios, não só no Brasil, mas em 
muitas partes do mundo. Porque os 
Villas Boas deixaram de ser simples 
sertanistas para se tornarem, em ra-
zão de sua teoria indigenista, e ^ 
ainda, de seu monumental trab<u*.?v 
uma legenda de humanismo. Sua tese 
é justa, os resultados práticos o de-
monstram. 

É difícil imaginar o Parque do 
Xingu sem os seus criadores. Talvez 
seja insuportável para os índios do 
Parque viver sem eles (toda a geração 
que tem menos de 27 anos hoje nas-
ceu praticamente em suas mãos. E es-
tão incluídos aí cerca de 70% da po-
pulação). 

Mas já se disse que a vida é capri-
chosa, talvez haja quem venha lamen-
tar mais que todos essa triste aposen-
tadoria: a FUNAI. 

Porque a vitrina do Parque do 
Xingu foi sempre uma resposta ade-
quada aos críticos estrangeiros da po-
litica indigenista, embora no Panjue 
só estejam 2,5% da população indíge-
na do país e haja uma enorme dife-
rença entre a situação de vida dessas 
tribos e as outras. Basta dizer que é aí 
o úifico lugar onde a população indí-
gena "pacificada" esta crescendo. sronlihedcaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA
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Ávida de Fittipaldi 
num filme de corridas 

O super-homem e os pneus 

Toda a vida de Emerson, o seu 
ambiente dentro do famoso e fe-

chado círculo da Fórmula-1, o que 
ele pensa disso, e da sua própria vida: 
é o filme "O Fabuloso Fittipaldi", 
que deve aparecer pelos cinemas nos 
próximos dias, pouco depois do 
*Week-end de um campeão", o filme 

Jackie Stewart, produzido por seu 
amigo particular, Roman Polanski. 

Depois de alguns filmes despreten-
siosos o cinema redescobriu o auto-
mobilismo, e a consequência disso 
são os documentários que têm apare-
cido na Europa, seguidos desses dois 
que estão sendo lançados agora - os 
de Stewart e Emerson - e ainda um 
outro que começou a ser feito em 
Buenos Aires, mostrando todos os 
grandes prêmios do atual campeonato 
e os bastidores da Fórmula-1. 

"O Fabuloso Fittipaldi" tem en-
trevistas com Jackie Stewart, Ronnie 
Peterson, Mario Andietti, Jacky Ickx, 
Colin Chapman e Juan Manoel Fan-
gio. Mesmo algumas cenas quase im-
possíveis de serem filmadas, como as 
conversas de Emerson com Denis 
Rowland, seu primeiro mecânico e 
chefe de equipe na Fórmula-Ford, fo-
ram totalmente recompostas, e 
Rowland aparece orgulhosamente 
com a coroa de'louros que foi ganha 
por Emerson em Imola, na primeira 
prova em que o piloto conseguiu uma 

boa colocação - 3.° lugar. 
O filme tem muitas corridas, sen-

do cinco válidas pelo campeonato 
mundial. Emerson queria que as fil-
magens só fossem feitas em 73, pois 
ele não esperava ser campeão. Entre-
tanto, logo que ele assumiu a lideran-
ça do campeonato, Roberto Farias e 
Hector Babenco, os diretores, resolve-
ram antecipar o filme, que começou a 
ser rodado no Grande Prêmio da 
França. 

As cenas mais importantes são as 
que envolvem o Grande Prêmio da 
Itália, em Monza, a corrida que deu o 
título antecipado a Emerson, come-
çando pelo acidente do caminhão da 
Lotus que transportava o carro de 
Emerson na auto-estrada que liga 
Turim a Milão. A equipe brasileira foi 
a única a filmar o carro destruído no 
meio da estrada, com cenas da chega-
da de Emerson e Peter Warr, chefe da 
Lotus, ao local do acidente. Isso só 
foi possível porque o pessoal das câ-
meras se atrasou na fronteira da Itália 
com a Suíça, e passou pelo local, na 
entrada de Milão, às 5 horas da ma-

>nhã, 15 minutos após o acidente. 
Mais tarde, Emerson comentou 

brincando, a sorte do pessoal: "desse 
jeito, vocês vão fazer o filme mais 
completo do mundo sobre corridas, 
e, com mais um acidente desses, aca-
bam mostrando ainda um fato inédi-
to: o fim da Lotus". (R.L.) 

Os pneus ganharam e perderam o 
Grande Prêmio do Brasil. Todos 

os defeitos apresentados pelos carros 
que desistiram da corrida foram con-
sequência dos pneus, e, dessa vez, a 
grande vitória foi da Goodyear, que 
teve os cinco primeiros colocados. A 
Firestone só colocou um concorrente 
- Niki Lauda - com duas voltas a 
menos que Emerson, por ter sido 
obrigado a parar nos boxes com pro-
blemas de pneus. 

A guerra dos pneus na atual tem-
porada começou no fim do ano passa-
do, quando auas equipes importantes 
- John Player Team Lotus e Ferrari 
- resolveram trocar a Firestone pela 
Goodyear. Mas, desde setembro, a Fi-
restone já estava perdendo a guerra, a 
partir do momento em que os seus 
dirigentes resolveram anunciar que a 
fábrica iria se retirar das competições 
esportivas, por falta de retorno pro-
mocional diante dos gastos excessiva-
mente altos. 

A Lotus começou a criticar a má 
escolha dos técnicos da Firestone du-
rante os últimos Grandes Prêmios — 
Canadá e Estados Unidos — e, antes 
do final da temporada, já fazia planos 
para assinar um contrato com a 
Goodyear. Depois disso, a Firestone 
resolveu reformular os seus planos e 
anunciou que continuaria com seu 
departamento de competições, mas já 
era muito tarde para tomar essa deci-
são, pois até a Ferrari, sua antiga alia-
da, quebrava uma tradição de muitos 

Fittipaldi vence com os 
pneus decidindo a 

corrida. Reginaldo Leme 

anos, para iniciar uma série de testes 
com pneus Goodyear em sua pista 
particular de Modena. 

Na temporada de Fórmula-2 no 
Brasil, a Firestone ainda teve bons re-
sultados durante as provas realizadas 
sob chuva, pois os bons pneus da 
Goodyear eram do tipo slick (pneus 
especiais para pista seca). Entretanto, 
nas duas primeiras provas do campeo-
nato de 7 3, os bons resultados fica-
ram apenas com a Goodyear - os seis 
primeiros na itogentina, os cinco pri-
meiros no Brasil. 

No GP da Argentina, Clay Regaz-
zoni (equipe BRM - pneus Firesto-
ne) fez o melhor tempo nos treinos 
oficiais, largou na frente e, depois de 
20 voltas, seu carro perdeu rendimen-
to. Os pneus sofreram um superaque-
cimento, perderam borracha, e ele pa-
rou nos boxes já sem chances de lutar 
por uma boa colocação. Em Interla-
gos, Regazzoni quebrou várias vezes o 
recorde da pista durante os testes de 
pneus, e José Carlos. Pace (equipe 
Surtees - pneus Firestone) largou na 
terceira fila para assumir a segunda 
colocação como a grande surpresa da 
corrida. Nenhum dos dois chegou ao 
final da prova, por problemas de 
pneus. 

A corrida apresentou uma monó-
tona vitória de Emerson, seguida pa-
cientemeríTfc pelos mais experientes 
pilotos de Fórmula-1, que resolveram 
resistir ao forte calor que lhes causava 
cansaço e prejudicava os pneus, sem 
forçar o carro. Ao final da prova, De-
nis Hulme ficou algum tempo dentro 
do carro sem fazer qualquer movi-
mento, enquanto os mecânicos joga-
vam água em sua cabeça. 

Mais uma vez, Interlagos não teve 
sorte com corrida de Fórmula-1. Dos 
20 carros que largaram, apenas 12 
cruzaram a linha de chegada, mas só 
três completaram o percurso total, e 
o público não teve Oportunidade de 
ver qualquer briga, mesmo que fosse 
por uma colocação menos importan-
te. As únicas emoções do público de 
150 mil pessoas em Interlagos: a lar-
gada, as duas voltas de José Carlos 
Pace em segundo lugar fugindo da 
ameaça de Jackie Stewart e Jacky 
Ickx, e o banho proporcionado pelos 
bombeiros antes da prova. 

De qualquer forma, o público que 
levou bandeiras ao autódromo, gritou 
"Brasil, Brasil" quando os carros ali-
nharam na pista, e "Um, dois, três, 
Stewart é freguês", quando faltavam 
dois minutos para iniciar corrida, 
lembrando-se saudosamente de suas 
tardes de Morumbi ou Maracanã, 
enfrentaram o difícil caminho de vol-
ta satisfeitos com a vitória de Emer-
son, um super-homem brasileiro der-
rotando o mundo. 

9S 



Neste fim de semana no Chile e na França: 
A ESQUERDA VAI TOMAR O PODER PELO VOTO? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m h ; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ; f . ' p zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na semana passada o president e da 
t eve várias surpresas ao visit ar,  den1 
da Amazônia,  o país de Daniel  Kei 
um dos seis homens mais r icos do 

H m 
- '1 

ÍP^ IÉ j 

, - WÊ wvutsrponmljigfedbaVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA

I •, . ^ ^ 
- gf 

S ? j p S p P W zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H _ u K ^ y i k 
sê- ' ¥ 

K l 

com a edição semanal brasileira do 



OPINIÃO DOS LEITORES 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Resposta a um suic ídio negro Os judeus e 
a tragedia 
de Canoas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lilian, heroína que 
quis casar-se com um 
negro, seria exemplo 
da geração de judeus 

criada no Brasil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( ) No artigozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Os Amantes de 
Canoas, publicado em OPINIÃO n.° 
14, Aguinaldo Silva comete alguns er-
ros. Dá ele a entender que seria mais 
comum (em termos de racismo), a 
moça Lilian, branca, ser rejeitada por 
Jorge, negro ("Nesse caso, não foi Li-
lian a rejeitada . . . " ) , acontecimento 
não muito comum, vez que os negros 
— povo por natureza de índole mais 
pacífica - não manifestam racismo 
(pelo menos no Brasil) e não costu-
mam criar casos rejeitando pessoas 
brancas. ( sic ; veja nota da redação). 
O que acontece frequentemente, isto 
sim, é brancos (judeus ou não) recu-
sarem os negros. É apenas este o caso, 
pelo que pude saber lendo o artigo 
que, aliás, louvo pela franqueza; um 
branco racista não quis permitir o ca-
samento de sua filha com um negro. 
Caso comum, em se falando de racis-
mo, onde a relevância dada ao fato 
do branco ser judeu não cabe de mo-
do algum. 

Outro erro gravíssimo do autor: 
generalizar uma opinião contrária a 
todo um povo em um artigo de fundo 
nitidamente anti-racista ( . . . ) . A fra-
se "como estamos acostumados a ver 
sempre que um dos personagens da 
história e judeu" se nao demonstra o 
próprio racismo de sua parte (no que 
eu não ousaria acreditar) atinge pelo 
menos as raias de um forte preconcei-
to!! ( . . . ) 

Ainda sobre o mesmo trecho, gos-
taria eu — de ascendência judaica, 
não a nego - de tentar fazer uma coi-
sa que OPINIÃO e seus articulistas 
costumam fazer e que, justamente 
desta vez, estranhamente, não fize-
ram: analisar mais detidamente, escla-
recer e explicar as razões de uma afir-
mação, não a deixando dita, apenas 
pelo dizer. Tentarei mostrar ao sr. 
Aguinaldo Silva um aspecto que de-
monstra que, apesar de errados, os ju-
deus (não o sr. Ben David em particu-
lar, mas os 44judeus que são persona-
gens das histórias", de um modo ge-
ral) que tomam atitudes assim são 
justificáveis. Como o sr. deve saber, a 
geração de judeus que hoje são pais e 
estão atingindo a condição de avós 
são, em sua grande maioria, imigran-
tes europeus de ante, durante e pós-
guerra. Todos, quase sem exceção, 
perderam parentes e familiares mais 
ou menos próximos, debaixo do jugo 
nazista. ( . . . ) Sr. Aguinaldo, mesmo 
que se afirme que o Brasil não é a 
Alemanha e que outro Hitler só daqui 
a 5 mil anos, as marcarde campos de 
concentração que muitos judeus car-
regam no corpo pelo resto da vida, e 

continua na página 23 

Nota da Redação: Neste pará-
grafo, Marcelo Jugend não diz que Li-
lian, além de ser branca, tem ascen-
dência judia e é esse último fato que 
leva Aguinaldo Silva a afirmar: "E 
desta vez - como estamos acostuma-
dos a ver sempre que na história um 
dos personagens é judeu — não foi 
Lilian a rejeitada, mas sim, o rapaz, 
cuja pele morena . . . enchia de ódio 
o pai da moça". 

O ator de teatro e 
cinema Zózimo Bulbul 
fala da discriminação 
racial no Brasil: até 
as misses são loiras. 

Acabo de ler o jornal OPINIÃO 
n.° 14 e me parece que é a pri-

meira vez que sai neste jornal o pro-
blema do racismo neste "meu" país 
narrando a tragédia do racismo em 
Porto Alegre com o primo do Tim 
Maia, que terminou dando vários ti-
ros num racista "branco" e depois 
deu um outro tiro "no seu próprio 
peito". 

Quanto ao motivo do crime, ne-
nhum comentário. Talvez para torná-
lo menos evidente, o mais requintado 
dos cronistas locais disse que se trata-
va de um rapaz de cútis morena. As-
sim^ termina a narrativa feita no OPI-
NIÃO por Aguinaldo Silva. 

Agora o que me chocou muito 
nisto tudo foi a atitude infeliz do pri-
mo do Hm Maia, o Jo Maia, de ter-se 
matado depois, pois existe no "meu" 
país uma lei que se chama Lei Afonso 
Arinos para esses tipos de causas. Se 
ela funciona ou não, só cabe a nós, 
negros brasileiros, executá-la, passiva-
mente ou na porrada como acabou 
fazendo este pobre infeliz do Jo 
Maia. Porque na verdade o racismo 
no Brasil e o pior que existe atual-
mente em qualquer parte do mundo, 
ganhando mesmo da África do Sul, 
onde existe uma lei que proíbe qual-
quer cidadão branco de se dirigir ao 
cidadão negro, mesmo se este estiver 
morrendo. Mas os corações dos ne-
gros têm servido muito para experiên-
cias de transplantes, etc. e tal. 

O suicídio infeliz 

Meu falecido "irmão" Jo, eu sei 
que matar é uma atitude extrema-
mente burra e imbecil e ao se matar 
foste de uma infelicidade ímpar, por-
que se suicida neste país muito mais 
negro que muita gente possa pensar. 
Eu mesmo já pensei muitas vezes em 
atentar contra a minha própria vida 
só por ser negra a cor da minha pele. 
Sei que não e fácil viver em qualquer 
parte do mundo branco com a nossa 
negrícia. "Viver é lutar com os fan-
tasmas do próprio cérebro e do pró-
prio coração" . . . (Ibsen). E agora 
mais do que nunca é preciso lutar 
contra tudo e contra todos. 

Se tivéssemos aqui o mesmo tipo 
de racismo que existe nos EUA ou 
nas Ãfricas Portuguesa e do Sul, a 
guerra poderia ser muito mais franca, 
mas o pior é que no "meu país" o 
racismo é velado, ou seja, é mascara-
do, é imundo. 

Disse o embaixador J.O. de Meira 
Penna, num artigo do Jornal do Brasil 
de 30/4 e 1? de maio de 72: "Ora, a 
máscara brasileira é a de branco euro-

tsu. Alva é a famosa imagem que o 
rasil deseja apresentar perante o es-

trangeiro. Qualquer que seja a pig-
mentação de nossa pele, o achata-
mento do nariz, a obliqüidade dos 
olhos ou a carapinha do cabelo, con-
sideramo-nos invariavelmente cauca-
sóides porque, perante o mundo civi-
lizado, industrial desenvolvido mo-
derno, mais vale ser branco do que 
um nativo de cor. Se a nossa persona 
é pintada de branco é porque deseja-
mos figurar, perante esse mundo on-
de ambicionamos alcançar uma posi-
ção de prestígio, a imagem de uma 
nação européia e ocidental - o qual 

desejo, para ser satisfeito inteiramen-
te, exige a construção de uma facha-
da cultural mais ou menos impressio-
nante de brancura, semelhante àquela 
dos grandes edifícios que orlam a 
Avenida Atlântica e escondem a poli-
cromia das miseráveis favelas nos 
morros atrás. E, sendo assim, a perso-
nagem que escolhemos como paradig-
ma de nossa persona não é a do mes-
tiço tropicalista, meio nu e tocando 
pandeiro, mas a de um ariano grã-fi-
no, desembarcado nestas praias de al-
víssima areia, bordada de palmeiras 
onde cantam os sabiás". 

Zumbi e os Cinco Baianos 

Jo, meu caro "irmão" morto, vo-
cê e todos os irmãos negros já deviam 
ter sentido e sabido na carne estas 
coisas ditas pelo ilustríssimo sr. em-
baixador. Pode-se notar na nossa his-
tória que poucos negros são real-
mente citados, eu disse negros, como 
Zumbi, como os Cinco Baianos, que 
foram enforcados, esquartejados e 
suas casas também salgadas, seus fi-
lhos e parentes banidos do país, de-
pois da Revolta dos Alfaiates. 

É ainda o embaixador Meira Pena 

2ue diz: "Os brancos eram os civiliza-
os conquistadores, a raça branca do-

minava as demais. Consequentemen-
te, se desejássemos aparecer como na-
ção independente e culta, era mister 
encobrir e disfarçar os resultados da 
mestiçagem, só mostrando o que de 
branco havia em nós". E alguns ne-
gros também já naquela época ti-
nham-se passado para a cultura oci-
dental-branca imposta a eles, afas-
tando-se da sua cultura africana-negra 
como José do Patrocínio, Castro Al-
ves, Machado de Assis e muitos e 
muitos outros. 

A vergonha de nossos antepassa-
dos nos pesa até hoje (vide a data de 
13 de maio), até os nossos dias são 
comemoradas por toda a nação. É 
que na verdade esta data, a nós os 
negros, já não nos deve dizer nada, se 
na realidade tivéssemos nos livrado da 
"canga" que nos colocaram os senho-
res portugueses e depois os nossos ir-
mãos já brasileiros. A Independência 
do Brasil foi ém 1822 e a suposta li-
bertação dos escravos em 1888. Nesse 
intervalo de tempo todo o clero, as 
altas patentes militares e os grandes 
vultos políticos civis agiram como as 
outras potências européias em África 
e Ásia, nos colonizando em nosso 

Króprio país. Numa publicação do 
[inistério das Relações Exteriores -

Itamarati, Brasil 1966, do tipo das 
que são periodicamente editadas para 
a divulgação no exterior - deparo 
com a seguinte informação, logo no 
início do capítulo relativo às Caracte-
rísticas da População: "a maioria da 
população brasileira é composta de 
brancos, sendo diminuta a percenta-
gem de pessoas de sangue mestiço". 
Em outras partes dessa publicação, 
encontram-se as usuais referências à 
ausência de discriminação racial em 
nosso país . . . A criação da máscara 
branca visa a corresponder da melhor 
maneira possível, ao critério do valor 
vigorante nos mais refinados centros 
da cultura universal. Há muitos exem-

los, alguns dos quais idiotas, grossos, 
urros, dessa prática de disfarçar a 

nossa realidade. E um deles é o de 
omitir o quesito sobre a cor no senso 
demográfico. A exclusão da cor no 
censo pretenderá, por acaso, provar 
<jue não somos um povo racista? Ou 
e uma manifestação inconsciente de 
racismo? 

Inconsciente, sempre me dizem os 
estudiosos do assunto e os antropólo-
gos mas, na realidade, no dia-a-dia, 

não nos aceitam no Instituto Rio 
Branco - experiência minha vivida -
nos altos escalões militares, em qual-
quer das três armas, nos altos cargos 
políticos e nem mesmo nos civis e nas 
chefias. O próprio Afonso Arinos em 
Conceito de Civilização Brasileira 
observou pela primeira vez que "a al-
vura cutânea é mesmo de rigor naque-
las profissões em que os seus repre-
sentantes precisam estar em contato 
com estrangeiros, entre os oficiais de 
Marinha e o Corpo Diplomático" e 
invariavelmente, para representar a 
beleza feminina nos concursos inter-
nacionais, as nossas misses são louras 
e não uma bela mestiça - mais nacio-
nalista - de Ipanema. Continua o sr. 
embaixador Meira Penna, com outros 
exemplos: "A unidade de elite de 
nosso Exército, destinada a defender 
o Palácio da Guerra, a manter guarda 
no Panteon de Caxias e a se apresen-
tar de maneira marcial nas ocasiões 
de grande aparato, é o Batalhão da 
Polícia do Exército, o qual é recruta-
do sobretudo entre rapazes prove-
nientes das regiões de colonização 
germânica no Sul 

São por isso chamados os catari-
nas . . . Não deixa de ser revelador 
que a unidade correspondente no 
Brasil tenha uma aparência destinada 
a impressionar pelo seu tipo saxô-
nico: rapazes altos, louros e de olhos 
azuis ( . . . ) . E também o caso da fre-
quência de nomes de procedência sa-
xónica nos altos comandos de nossas 
Forças Armadas: Brayner, Keller, 
Dodsworth, Guilhem, Fleiuss, Hes-
kett Hall, Grun Moss, Denys, Wander-
ley, Lott, Kruel, Heck, Geisel, San-
demberg e Grunewald Rademaker, e 
na Igreja é Rossi, Scherer, Arns, Za-
terra, Zorzi, Gelain, Pietrulla, Colling, 
Sartori, Warmeling, Petró, Erges, 
Piazzera, Lorscheiter. Hoffma, Bam-
pi, Kunz, Mugnol e mesmo Mossolini 
entre os bispos e arcebispos". ( . . . ) 

A nossa alienação é muito grande 
dentro da cultura negra-africana e ne-
gra-afro-tropicalista-brasileira. Um 
outro professor, desta feita negro 
americano, no ano de 1972, em São 
Paulo, na Universidade de Comunica-
ções, Floyde Gaffney, numa confe-
rência, nos disse que "o negro brasi-
leiro revela uma total alienação e des-
conhecimento de sua condição social 
e está alheio às suas lutas de seu tem-
po e que os negros ricos dos Estados 
Unidos se comportam mais ou menos 
como os negros bem sucedidos do 
Brasil, isto é, não se envolvem em na-
da que ameace a situação em que se 
encontram". Vejam os clubes Renas-
cença, Aristocrata e 220, o primeiro 
no Rio e os dois últimos em São Pau-
lo; as personalidades individuais co 
mo Pele, Simonal, Paulo César, Jair 
Rodrigues, artistas plásticos, de tea-
tro e de cinema, e eu mesmo. 

O que eu vejo e sinto meu "ir-
mão" Jo é um acovardamento diante 
de uma cultura que nos é imposta e 
que fingimos não ligar e sentir ao 
ponto de negar a nossa própria cultu-
ra afro-tropicalista-negra. O samba, 
por exemplo, já não é nosso há muito 
tempo (vide a bossa nova), a macum-
ba idem, e o candomblé ainda é um 
pouquinho. A quimbanda é ainda 
uma tradição totalmente negra por-
que os seus valores são ainda muito 
ligados ao marginalismo social cultu-
ral (contracultura) ( . . . ) . Não sei até 
quando permanecerá vivo esse tipo de 
manifestação religiosa aqui no Brasil 
( . . . ) . 

E há muitas coisas mais para saber 
e tomar consciência, meus "irmãos 
negros". 

Zózimo Bulbul 
Rio de Janeiro, GB 

As datas e 
socios da 
Camelopard 

Stephen Banks afirma 
que não procurou 

Maciel e não é sócio 
da Camelopard: houve 

engano de datas? 

Tomei conhecimento através de 
publicação feita no jornal OPI-

NIÃO n.° 11, página 4, sob o título 
Não Há Mais Rock nas Bancas, da de-
claração feita pelo sr. Luiz Carlos Ma-
ciel. 

Posso afirmar que essa declaração, 
mencionando meu nome, deixou-me 
apreensivo, já que sempre pratiquei 
ações honestas e tenho um nome 
honrado. 

Acho bastante estranho que ele 
afirme ter sido procurado por mim e 
mais duas pessoas em agosto de 1971. 
Não me lembro de ter tido qualquer 
contato com o sr. Luiz Carlos, com 
relação ao fato de o mesmo vir a pres-
tar serviços à firma da qual eu iazia 
parte. Para garantir essa minha afir-
mativa, é bastante oportuno lembrar 
que naquela data, das pessoas men-
cionadas por ele, APENAS eu fazia 
parte da Sociedade. Sendo certo que 
as outras duas pessoas somente vie-
ram a ser sócios da Sociedade em 
agosto de 1972, pela minha saída e 
de outro ex-sócio. Portanto, de vez 
que as duas pessoas que ele afirma 
tê-lo procurado, juntamente comigo, 
não iaziam parte da Sociedade na 
época, não tinham interesse e nem di-
reito de fazer-lhe qualquer proposta 
de trabalho. Diante disso, é provável 
que a data mencionada pelo sr. Luiz 
Carlos seja outra, e que a terceira pes-
soa também não seja eu. 

Quanto às cifras em dinheiro, 
mencionadas pelo informante, são 
bastante bonitas, para <juem as pos-
sua. Só lamento que na época em que 
eu fazia parte da Sociedade essas ci-
fras não existissem. A não ser que, 
aqui, ele também tenha-se equivoca-
do quanto à data. 

Mas, para não prolongar esse as-
sunto desagradável, afirmo que nada 
mais tenho com a Sociedade e se esta 
está ou não em boa situação, não te-
nho conhecimento e nem o direito de 
sabê-lo. Para provar as datas mencio-
nadas e minha afirmativa de que o sr. 
Luiz Carlos tenha-se despercebido e 
mencionado meu nome sem devê-lo, 
anexo à presente xerox autenticada 
da "alteração contratual", devida-
mente registrada na época ( . . . ) . 

Stephen Antony Banks 
São Paulo, SP 

O sr. Banks se refere a um depoi-
mento de Luiz Carlos Maciel sobre o 
fechamento do jornal Rolling Stones. 
Maciel conta que foi procurado pelo 
sr. Banks e mais dois outros america-
nos e que estes o teriam ludibriado. 
Anexa a carta do sr. Banks veio uma 
cópia xerox de uma "alteração con-
tratual da firma Camelopard Produ-
ções Gráficas Ltda." (dona dos direi-
tos do Rolling Stones no Brasil). Nes-
ta alteração, datada de 14 de agosto 
de 1972, se lê que o sr. Banks se des-
liga da Camelopard. 

Mais opiniões 
de leitores 
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O BRASIL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Congresso de Filinto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Congresso Nacional, 
que volta a funcionar 
esta semana, presidido 
pelo senador Filinto 
Strumbling Muller, é 
talvez o mais débil 
que o país jamais 

conheceu. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ilinto Muller deve estar satisfeito. 
• Ele sempre quis realizar o ve-

lho sonh.o de ser ditador de alguma 
coisa. Agora, munido da lei de fideli-
dade partidária e aproveitando-se da 
situação do país, ele montou um me-
canismo para controlar tudo no Con-
gresso Nacional". Quem diz isso é o 
deputado Thales Ramalho, secretá-
rio-geral do MDB, mas outros acham 
como ele que o velho senador Filinto 
Muller tem pretensões "de montar 
seu próprio esquema político de do-
mínio do Congresso, valendo-se das 
limitações que se impõe à classe polí-
t i c a"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (O Estado de São Paulo, 
13/1/73). 

Isso significa que o Congresso, a 
reabrir na quinta-feira desta semana, 
poderá ter um controle a mais. E que, 
além de uma tendência histórica de 
crescimento das iniciativas legislativas 
do Executivo, como comenta a revis-
ta americana Time em recente maté-
ria de capa A crise no Congresso - no 
Brasil essa tendência tem sido agrava-
da por outros motivos. Com o refor-
çamento do Executivo, exercido por 
militares depois de abril de 64, o Le-
gislativo teve seu poder diminuído de 
fato. Com a Constituição outorgada 
em 1967 saíram da competência do 
Congresso as leis que tratassem de 
matéria financeira, tributária, criação 
de cargos ou empregos públicos, au-
mento de despesa pública, efetivos 
das Forças Armadas, organização 
administrativa, judiciária e concessão 
de anistia a crimes políticos. 

Entretanto, mesmo a Constituição 
de 1967 garantia, no artigo 34, que 
"os deputados e senadores são invio-
láveis no exercício do mandato, por 
suas opiniões, palavras e votos". Isso 
foi retirado pelo Ato Institucional n.° 
5, em vigor desde 13 de dezembro de 
1963, que permite ao presidente da 
República, ouvido o Conselho de Se-
gurança Nacional e sem as limitações 
previstas na Constituição, suspender 
direitos políticos e cassar "mandatos 

O eletivos federais, estaduais e munici-
pais". E como o AI-5 não permite a 
substituição para os que tiverem seus 
mandatos cassados, os próprios parti-
dos têm interesse em manter a vigi-
lância sobre seus parlamentares, evi-
tando cortes que diminuam suas ban-
cadas. 

A esses controles efetivos é que se 
juntaria a hipotética ditadura do se-
nador Filinto Strumbling Muller. 
Mesmo para deputados arenistas, a hi-
pótese parece plausível. Utilizando o 
prestígio que parece desfrutar nas es-
feras do Palácio do Planalto, o sena-
dor Strumbling Muller primeiro con-
seguiu acumular a presidência da 
ARENA com a indicação - a ser ho-
mologada quando o Congresso reabrir 
- para presidente do Senado e por-
tanto do Congresso. Depois ajudou a 
escolher o presidente da Câmara, de-
putado piauiense Flávio Marcilio, co-
nhecido pela docilidade em obedecer 
desde os tempos de João Goulart. A 
liderança da ARENA no Senado, atri-
buída no período 71/72 a Filinto 
Muller, passa agora, como troca, ao 
ex-presidente do Senado, Petronio 
Portela, primo de Flávio Portela Mar-
cilio. A liderança da ARENA na Câ-
mara continuara com o deputado Ge-
raldo Freire, o homem que previu, no 
ano passado, a transformação da 
ARENA em partido único pela vonta-
de dos eleitores. Além dos homens-
chaves no seu partido e no Congresso, 
o senador Filinto Muller indicou ain-
da os componentes das mesas que 
presidirão os trabalhos do Senado e 
da Câmara nos próximos dois anos. 
Tudo isso caracterizaria, para alguns 
parlamentares, a formaçao de uma 
verdadeira oligarquia dentro do Con-
gresso, incluindo apadrinhamentos "e 
vínculos de parentesco entre os seus 
componentes, como é comum nesse 

Congresso tratará de te-
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tipo de pode 
Em 73 o 

er. 

mas tão importantes como a sucessão 
presidencial, regulamentação das 
areas metropolitanas, apreciação do 
Código Civil. O que se poderá esperar 
dos presidentes e dos lideres da ARE-
NA das duas casas parlamentares? O 
comentarista político do jornal O Es-
tado de São Paulo, Carlos Chagas, é 
de opinião que "para Filinto, Petro-
nio, Flávio e Geraldo, há que cumprir 
ainda um longo trajeto de obediência 
cega aos responsáveis pelo regime. Fi-
cam o Legislativo e a ARENA, assim, 
limitados a desempenhar, em 1973 e 
1974, o mesmo papel desenvolvido 
até agora, de extremo acanhamento 
político. Se uma comparação coubes-
se, no caso, seria esportiva, a de apon-
tar Filinto Muller como a figura cen-
tral do time, o "capitão", jogando de 
zagueiro central e muito mais preocu-
pado em rebater do que em mudar o 
placar". 

"O senador Filinto Muller come-
teu a meu ver um erro fundamental: 
ele quis realizar o velho sonho de ser 
ditador numa área em que o poder 
absoluto é muito difícil de ser exerci-
tado", diz Ramalho. 

A atuação recente do Congresso, 
contudo não traz muitos elementos 
de apoio à afirmação do deputado 
Thales Tamalho. Para alguns polí-
ticos, o Legislativo transformou-se 
numa espécie de cartório onde são re-
ferendados e carimbados os atos e de-
sejos do todo poderoso Executivo. 
Daí a predominância entre os con-
gressistas dos chamados vereadores 
federais, isto é, parlamentares que 
cuidam apenas dos interesses quase 
individuais de seus eleitores, como 
conseguir bolsas-de-estudo, agência 
de correio para determinada cidadezi-
nha, ou coisas do gênero. Dessa for-
ma, a função do Legislativo seria sim-
plesmente a de compor uma fachada 
democrática, necessaria à boa imagem 
do Brasil no exterior. 4Tal como se 
encontra, o Congresso, diz Chagas, no 
artigo publicado sexta-feira da sema 
na passada, é um monumento a ex-
pressar a magnanimidade da Revolu-
ção, que poderia tê-lo fechado para 
sempre, mas preferiu deixá-lo aberto 
e inútil". 

Em 1972, segundo dados do Jor-
nal do Brasil, todos os 59 projetos de 
lei encaminhados pelo Poder Executi-
vo foram aprovados; já das 423 pro-
posições dos deputados, apenas 92 
foram aprovadas, sendo rejeitadas 
190. 

Vento de rebeldia 

Nem sempre, contudo, o Congres-
so foi assim e 1968 é um ano chave 
para se compreender o que ele é hoje. 

Depois da morte do estudante 
Edson Luiz de Lima Souto, a 28 de 
março de 68, em choques da polícia 
com estudantes na Guanabara, a cha-
mada rebelião estudantil ganhou a so-
lidariedade de muitos deputados. Ou-
tros não a apoiavam mas se coloca-

vam contra o que chamavam de "des-
propositadas reações do governo". O 
deputado govemista Feu Rosa (ARE-
NA - Espírito Santo) explicava por 
que: "Todos nós sabemos que o Esta-
do moderno é ultrapoderoso, dotado 
de instrumentos formidáveis, tropas 
militares adestradas e sistemas de se-
gurança técnicos e mecânicos. A épo-
ca em que se derrubavam governos 
com barricadas e levantes de rua já 
passou de longa data". 

O certo é que, por uma ou outra 
razão, alguns inclusive por terem fi-
lhos envolvidos nos acontecimentos, 
os deputados chegaram a enfrentar o 
governo, propondo uma lei de anistia 
"em todo o território nacional aos es-
tudantes e trabalhadores envolvidos 
nos acontecimentos que se sucederam 
à morte de Edson Luiz de Lima Sou-
to". O assunto provocou discursos 
apaixonados de parlamentares e, se-
gundo informava o Correio da Ma-
nhã, o próprio presidente da Repúbli-
ca, marechal Arthur da Costa e Silva, 
decidiu assumir o comando do com-
bate ao projeto de anistia. A pressão 
do governo foi suficiente: no dia 20 
de agosto de 68 o projeto foi rejeita-
do por 198 deputados contra 145. 
Num sinal de independência pública, 
já que a votação não foi secreta, 36 
arenistas votaram pela anistia. 

'Tal como se encontra 
o Congresso é um 

monumento a expressar 
a magnanimidade 

da Revolução" 

Entretanto o motivo, ou o pretex-
to, como querem alguns, para o fe-
chamento do Congresso, com a pro-
mulgação da lei de exceção que é o 
AI-5, foi um fato acontecido no final 
daquele movimentado ano. 

Numa agitada e entusiasmada ses-
são, a 12 de dezembro, com o pú-
blico lotando as galerias e cantando o 
Hino Nacional, a Câmara rejeitou a 
licença para processar o deputado 
Mario Moreira Alves, que havia feito 
um obscuro discurso considerado 
ofensivo às Forças Armadas, por 216 
votos contra 141. Do partido do go-
verno, a ARENA, 94 deputados ha-
viam-se recusado a seguir as ordens 
presidenciais. O AI-5 foi editado no 
dia seguinte. Nesse mesmo dia o Ato 
Complementar n.° 38 decretava "o 
recesso do Congresso Nacional a par-
tir desta data". 

Esperando dias melhores 

Reaberto em outubro de 1969 pa-
ra referendar a escolha do general 
Emilio Garrastazu Medici para presi-
dente da República, o Congresso viu-
se diminuído em 69 deputados, cassa-
dos em 1968, além das modificações 

impostas pelo AI-5. Daí em diante, os 
congressistas parecem ter decidido es-
perar o cumprimento de uma promes-
sa feita em novembro de 69, na Con-
venção da ARENA, pelo presidente 
Medici: "Pretendendo deixar, ao tér-
mino de meu período governamental, 
definitivamente instaurada a demo-
cracia em nosso país, quero deixar 
bem claro que o alcance desse objeti-
vo depende muito mais dos militantes 
da política partidária, que do próprio 
presidente da República". Os mem-
bros da Câmara e do Senado, pelo 
menos os arenistas, teriam resolvido 
que uma discreta e obediente atuação 
teria como prêmio a autorização para 
novas atitudes de independência e 
originalidade. 

Enquanto esperam, os congressis-
tas vão fazendo o que podem. Isto 
significa, além do atendimento dos 
eleitores em nível de uma vercança 
federal, a representação e defesa dos 
interesses dos grupos que ajudaram 
na eleição, cada vez mais dependendo 
de grandes recursos financeiros, como 
denunciou o deputado Freitas Nobre, 
em São Paulo, depois das últimas elei-
ções municipais. 

Na semana passada surgiram al-
guns indícios de que a espera pode 
estar começando a cansar os até agora 
dóceis arenistas. Em entrevista ao Es-
tado de São Paulo e durante um 
almoço no Clube dos Repórteres Po-
líticos da Guanabara, o deputado Cé-
lio Borja (ARENA-GB) colocou-se 
ei\tre os membros de seu partido que 
se dispõem a reagir contra a passivida-
de que vem caracterizando o partido 
do governo, agora aumentada pela to-
lhedora liderança delegada a Filinto 
Strumbling Muller. Célio Borja repre-
sentaria parlamentares gue, mesmo 
apoiando o governo, tem mantido 
uma relativa independência. Nessa si-
tuação podem ser incluídos, entre ou-
tros, Herbert Levy, Aureliano Chaves, 
Etelvino Lins, na Câmara, e José Sar-
ney, Magalhães Pinto, Theotoriio Vi-
lela e Daniel Krieger, no Senado. 

De fato, é difícil que essas decla-
rações representem uma revitalização 
do Congresso. Com a ausência de ini-
ciativas marcadamente independentes 
das determinações do governo em to-
dos os níveis, seja entre os antigamen-
te ativos estudantes, os trabalhadores, 
os funcionários, a imprensa, etc., é di-
fícil a uma casa dita de representan-
tes do povo tomar a iniciativa sozi-
nha. É mais ou menos o que disse 
Adauto Lucio Cardoso, em outubro 
de 65, quando, como presidente da 
Câmara, tomava posição contra a cas-
sação de seis deputados pelo então 
presidente, marechal Castelo Branco: 
"A verdadeira ação democrática deve-
ria começar, não em meu gabinete, 
mas na rua, entre homens comuns. E 
nem partidos autênticos, diferentes 
desses sacos de gatos que são ARENA 
e o MDB, poderá haver resistência en-
quanto a luta não for colocada na 
rua". 

Protesto 
contra a 
proteção 

Greve dos estudantes 
da USP contra os 

estágios clandestinos 

Uma greve de 52 horas, com sus-
pensão de todas as suas ativida-

des no Hospital das Clínicas de São 
Paulo, foi o protesto organizado por 
320 alunos do 5.° e 6.° anos da Fa-
culdade de Medicina da USP, na se-
mana passada, contra a admissão irre-
gular de 21 estagiários de outras esco-
las médicas em seus departamentos. 

Defendendo-se da acusação de es-
tarem discriminando os colegas, os 
alunos explicaiain que não são contra 
a entrada de estudantes de outras es-
colas no Hospital das Clínicas para 
realizarem cursos de aperfeiçoamen-
to, mas querem somente denunciar a 
forma pela qual estes 21 estagiários 
foram 4 selecionados", sem concurso, 
como estabelece o regulamento. Se-
gundo esses estudantes, os estagiários 
irregulares, foram admitidos apenas 
através de uma consulta prévia aos 
chefes de Departamento para se saber 
se as clínicas de especialização ti-
nham condições de recebê-los. Sua 
presença foi simplesmente anunciada 
pela Casa Civil do governo do Estado 
de São Paulo, que os enviou à supe-
rintendência do Hospital. 

As vagas para os cursos de especia-
lização na residência hospitalar são 
mal divulgadas, e o que os internos 
querem é que todos os seus colegas 
de outras escolas tenham igual opor-* 
tunidade. De acordo com eles, esta 
oportunidade existe apenas para os 
apadrinhados de determinados docen-
tes e autoridades. 

A admissão dos estagiários clan-
destinos foi o estopim para desenca-
dear a crise na Faculdade de Medicina 
da USP, a velha e tradicional escola 
de Pinheiros. A luta dos estudantes 
contra as deficiências do ensino mé-
dio é antiga e constantemente são fei-
tas reivindicações. Entretanto, a dire-
ção da escola limita-se a resolver os 
problemas mais agudos, sem tocar na 
estrutura básica do curso, considera-
da deficiente pelos alunos, e por al-
guns professores. 

Além dessa irregularidade, os alu-
nos denunciam outras. Acham, por 
exemplo, que o estudante de Medici-
na da Pinheiros não é preparado para 
atender às necessidades de uma co-
munidade. Essa deficiência, segundo 
os alunos, decorre da própria estrutu-
ração do curso e das características 
do Hospital das Clínicas. Ele foi cria-
do para ser um hospital-escola, onde 
os alunos vivessem os problemas bá-
sicos de saúde da comunidade. Mas 
depois sua função tornou-se priorita-
riamente assistencial, seguida pelo de-
senvolvimento das pesquisas. 

Os estudantes não contestam a 
importância dessas atividades. No 
Hospital eles têm condições de passar 
por uma clínica sofisticadíssima, co-
mo o Instituto do Coração, do pro-
fessor Zerbini, presenciar casos raros, 
mas, apesar disso, saem da faculdade 
sem condições de enfrentar os proble-
mas médicos de uma cidade do inte-
rior. Aí, dizem, não vão dispor dos 
recursos e exames dos laboratórios 
que puderam usar durante o estágio 
no Hospital das Clínicas. 

As críticas mais concretas refe-
rem-se ao fato de que, durante o 5.° e 
o 6-° ano os alunos não têm um 
acompanhamento regular, pois a 
maioria dos docentes permanece no 
hospital apenas na parte da manhã. 
São orientados pelos médicos residen-
tes que têm outras funções dentro do 
Hospital e não dispõem de muito 
tempo para atendê-los. Por isso, rei-
vindicam a criação do cargo de pre-
ceptor, para um bom aproveitamento 
do estágio hospitalar. Esse cargo, ins-
tituído no ano passado, existiu du-
rante pouco tempo, porque a Casa Ci-
vil do governador alegou falta de ver-
ba. Durante o período de funciona-
mento dos preceptores - encarrega-
dos de orientar internos c residentes 
— houve, de acordo com os alunos, 
um melhor aproveitamento c até uma 
redução no índice de mortes no Hos-
pital das Clínicas. 

m 
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• .«preciso que a exigência da certi-
aLdão negativa seja barrada", é a 

proposta que a Associação dos Estu-
dantes de Medicina do Estado da 
Guanabara (AEMEG) fez a seus asso-
ciados em manifesto distribuído há 
poucos dias. O que provocou a atitu-
de dos estudantes foi o fato de sete 
alunos da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro, aprovados no concurso promo-
vido pela Superintendência de Servi-
ços Médicos (SUSEME) para acadê-
micos-bolsistas na rede hospitalar da 
Guanabara, estarem até agora impedi-
dos de assumir seus cargos porque o 
Departamento de Ordem Política e 
Social (DOPS) lhes nega uma certidão 
negativa de antecedentes políticos. 
No ano passado, entre os estudantes 
que tiveram dificuldade em conseguir 
a certidão, três tiveram a mesma bol-
sa suspensa. 

Na defesa de sua posição contra a 
exigência, os estudantes perguntam 
qual a base jurídico-legal para a ex-
clusão de candidatos aprovados em 
concurso do Estado apoiada apenas 
na não-obtenção de um certificado 
exclusivamente de natureza político-
ideológica. "Nada faz crer", diz o ma-

nifesto, "que ideologias ou opiniões 
possam interferir com a capacidade 
humana ou profissional". Mas o que 
compreensivelmente mais intriga os 
estudantes é que a SUSEME não exi-
ge o mesmo atestado quando admite 
estagiários para trabalhos não remu-
nerados. * 

O que acontece aos futuros mé-
dicos da Guanabara que querem esta-
giar na SUSEME não é infelizmente 
um caso isolado. Na Universidade Fe-
deral Fluminense todos os professo-
res admitidos nos últimos anos tive-
ram que cumprir a mesma exigência, 
sob pena de não receberem os seus 
vencimentos. Por não haver consegui-
do do DOPS o atestado de ideologia, 
a socióloga mineira Anamaria Ladeira 
Aragão, professora naquela Universi-
dade, não está conseguindo receber 
seus salários atrasados. 

O que é geralmente pior para os 
que não conseguem o * atestado" é 
que nem a passagem dos anos pode 
ajudá-los: os assentamentos na ficha zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O DOPS fornece 
atestados ideológicos 
que as universidades 

exigem, os juízes 
desconhecem, os 

professores contornam 
e os alunos combatem 

de antecedentes político-sociais nun-
ca são apagados, apesar de a legisla-
ção prever um prazo de prescrição pa-
ra todos os crimes. E isso pode acar-
retar um desemprego permanente e 
imutável 

Comentando o fato, o jornal O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Estado de São Paulo, em editorial de 
quarta-feira da semana passada, acha 
"oportuno recordar que há fronteiras 
bem nítidas entre a subversão ideoló-
gica e uma simples opção ideológica". 
Diz ainda que só os regimes totalitá-
rios negam o direito de o cidadão 
pensar o que quiser e "movem perse-
guições por delito de opinião". Cha-

ma a atenção das autoridades para "a 
monstruosidade que representa negar 
um atestado de antecedentes ideoló-
gicos a alguém que combateu o Esta-
do Novo*. Este seria o caso da pro-
fessora Anamaria Aragão. Mas, ainda 
segundo o Estado, é o mesmo caso de 
alguns ministros de Estado e grande 
numero de altas patentes das Forças 
Armadas, os quais, valendo o mesmo 
princípio, estariam colocados no 
índex do DOPS. 

Tentando resolver pelo menos sua 
situação, a socióloga Aragão requereu 
um mandado de segurança contra o 
DOPS. O juiz da l . a Vara da Fazenda 
negou o mandado, mas determinou 
que ela procurasse o Instituto de 
Identificação de Belo Horizonte para 
conseguir o atestado, alegando que 
não e atribuição do DOPS fornecer 
atestado de bons antecedentes. Ba-
seou-se ele no fato de que o do-
cumento referente à ideologia não 
consta das exigências legais para a 
admissão no corpo docente da Uni-

Teixeira de Carvalho, Clóvis Lema 
Garcia e Adib Casseb não tiveram 
seus contratos renovados para o ano 
letivo de 1973. O Reitor da PUCSP 
julgou que seus ataques ao arcebispo 
de São Paulo, d. Evaristo Arns, e seu 
apoio ao escritor Gustavo Corção — 
recentemente condenado^ pela Cúria 
do Rio por desrespeito à hierarquia 
da Igreja - violava o compromisso de 
acatar a doutrina cristã e a autoridade 
do Grão-chanceler da Universidade, 
isto é, de d. Evaristo Arns. Desde os 
primeiros artigos de Corção, os três 
professores começaram a publicar 
críticas paralelas na revista Hora Pre-
sente, da qual são diretores, e acaba-
ram assinando um manifesto de soli-
dariedade ao escritor. A decisão da 
reitoria, tomada na semana passada, 
foi imediatamente apoiada pela Cúria 
Metropolitana de São Paulo. 

Velhos conhecidos 

Os professores demitidos são ve-
lhos conhecidos dos alunos da 
PUCSP. Todos eles e mais o professor 
Paulo Brito, ideólogo da TFP, inte-
graram a comissão que, sob a presi-
dência de José Fraga Teixeira de Car-
valho, enquadrou em 1969 quatro 
alunos do curso "Cásper Libero" no 
Decreto 477 e denunciou-os à Justiça 
Militar. Os alunos foram absolvidos 

rela Primeira Auditoria Militar e pelo 
upremo Tribunal* Federal, mas não 

puderam voltar à Universidade. O 
professor Clóvis Lema Garcia, então 
diretor da Escola de Jornalismo, ne-
gou sua readmissão. Este ficou tam-
bém muito conhecido por afastar vá-
rios professores da Escola e pelas in-
dimidações que frequentemente fazia 
aos alunos. 

Na nota da Cúria de São Paulo os 
três professores são citados como au-
tores de "ataques contínuos e injus-
tos ( . . . ) ao senhor Grão-chanceler, 
em contradição à posição cjue ocu-
pam na Universidade Pontifícia e aos 
compromissos assumidos". São tam-
bém acusados de "desrespeitar, sobre-
tudo por escritos públicos, a pessoa 
do Grao-chânceler, que é quem dá a 
chancela doutrinária, em nome do su-
mo pontífice, à Universidade Pontifí-
cia". São por fim destituídos da qua-
lidade de católicos, mencionada num 
artigo de O Estado de São Paulo a 
que se refere a nota, pois "o verdadei-
ro católico vive em comunhão efetiva 
com o seu bispo, sinal visível da uni-
dade da Igreja local". 

PÊLÉ 

A sagaz questão dos 
professores baianos 
sobre obras públicas 

Pergunta: Quem é o Pelé branco das 
construções públicas? 
Resposta: É o governador da Bahia, 
Antonio Carlos Magalhães. 

Ou pelo menos essa era a resposta 
que os professores esperavam dos 265 
estudantes que jjrestaram exame su-
pletivo de História no Colégio Esta-
dual da Bahia e tiveram que enfrentar 

versidade Federal Fluminense. O que 
pode ser legalmente exigido é o ates-
tado de bons antecedentes, para evi-
tar o ingresso de criminosos em deter-
minadas instituições. 

Talvez agora, conseguindo o ates-
tado naquele Instituto em Belo Hori-
zonte, a professora possa receber seus 
salários retidos e atrasados em um 
ano. 

A disposição da socióloga de dê  
fender o que considera seu direito é 
idêntica à dos acadêmicos de Medici-
na da Guanabara. Principalmente 
quando nenhum dos atingidos pela 
negação do atestado foi julgado e 
muito menos condenado, sendo que 
alguns nem mesmo foram acusados 
formalmente de nada. E o objetivo 
desses estudantes vai além da obten-
ção do estágio, indispensável à sua 
formação profissional. Dizem eles no 
manifesto: "A cada vez que nos omi-
timos diante de fatos como esse, mais 
propícias se tornam as condições para 
a aplicação de novas medidas". E ci-
tando o poeta ejeatrólogo alemão 
Bertolt Brecht: "É preciso nunca di-
zer'isto é natural* a fim de que nada 
passe por ser imutável". 

o surpreendente dilema de escolher, 
para Pelé Branco, entre Magalhães e o 
ex-prefeito de Salvador Hélio Macha-
do. 

Embora inusitada, não se pode d j A 
zer que essa tenha sido uma pergunuV 
especialmente difícil para os alunos 
porque Machado terminou o seu 
mandato em 1958, ano em que come-
çou a crescer a fama do jogador brasi-
leiro. Apesar de ser evidentemente 
discutível do ponto de vista didático, 
o caminho aberto pelos professores 
baianos pode ser estimulante para os 
seus colegas de outros recantos do 
país. Quem seriam, por exemplo, o 
Tostão das finanças? o Fittipaldi dos 
transportes? o Simonal branco da 
justiça? 

DIPLOMACIA 

O que conversaram 
Medici e Caldera 
reservadamente? 

Além dos discursos, da troca de 
condecorações, do comunicado e da 
inauguração de uma estátuta de Si-
mon Bolívar, o encontro entre o pre- * 
sidente brasileiro Emilio Medici e o •  
venezuelano Rafael Caldera, na cida-
de de Santa Helena de Uairen, terça-
feira da semana passada (veja pág. 6), 
incluiu uma reunião reservada. Nin-
guém sabe exatamente o que os dois 
chefes de Estado trataram durante os 
75 minutos (deveriam ser apenas 50) 
em que permaneceram reunidos, mas 
há fundadas suposições de que o prin-
cipal assunto tenha sido a construção 
pelo governo do Brasil da estrada pe-
rimetral norte, que contorna a região 
amazônica pela sua parte mais seten-
trional, passando junto à fronteira 
brasileira com as Guianas e o Surina-
me. Isso porque a Venezuela estaria 
particularmente preocupada com o 
crescimento da influência do Brasil 
na região e essa preocupação teria si-
do uma das razões que levaram Calde-
ra à formulação da sua aparentemen-
te paradoxal teoria de "solidariedade 
na diversidade". 

No fundo, a história mais recente 
da diplomacia venezuelana parece in-
dicar que Caldera encontra-se diante 
de um dilema que talvez permaneça 
pelo menos até as eleições de dezem-
bro, quando ele tentará fazer do can-
didato Lorenzo Fernandes o seu su-
cessor. O dilema venezuelano seria o 
de optar ou pelo Brasil ou pelo Pacto 
Andmo (aliança econômica que une 
os países andinos: Peru, Equador, 
Chile, Colômbia e Bolívia) na escolha 
do seu principal aliado comercial no 
continente. De um lado, cinco países 
pequenos, junto aos auais a Venezue-
la assumiria uma influente posição 
natural em virtude do seu maior po-
derio econômico. Do outro lado, o 
Brasil, nove vezes maior em territó-
rio, 10 vezes mais populoso e com 
um Produto Nacional Bruto três ve-
zes maior. Por enquanto, Caldera pa-
rece ter preferido seguir o caminho 
dos Andes, sem contudo, fechar para 
o Brasil a porta aberta em Uairén. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NOTAS NACIONAIS 

Os bispos e 
o Esquadrão 
"Haverá justiça para o Esquadrão 

da Morte**? Com essa indagação a 
Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) divulgou, sexta-feira 
passada, o teor de um documento re-
cebido recentemente pela instituição, 
em que se procura demonstrar a pre-
paração em São Paulo de "uma nova 
investida contra a Igreja e alguns de 
seus membros". A trama denunciada 
pela CNBB teria como objetivo, se-
gundo o documento, "defender uma 
pessoa e um grupo de gravíssimas 
acusações". 

Omitindo deliberadamente a ori-
gem da denúncia, a nota da CNBB 
assinala que essa "pessoa** e esse 
"grupo**, tidos como heróis antiter-
roristas, recebem e receberão toda 
proteção e diversos privilégios, por-
que foram "injustamente" (!? ) acu-
sados de pertencerem ao "Esquadrão 
da Morte *. Pelo que se traduziu nos 
meios eclesiásticos, a ameaça à Igreja 
viria do delegado Sérgio Paranhos 
Fleury, responsável por diversas ope-
rações vitoriosas dos órgãos de segu-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

"Ta, • ara a CNBB, essa nova investida 
contra a Igreja pode ser ainda de-
monstrada peio início dos depoimen-
tos de "ilustres personagens de alta 
projeção social e política para a defe-
sa e exaltação dos réus e, consequen-
temente, o ataque às testemunhas e o 
envolvimento da Igreja, mais uma vez 
acusada de estar comprometida com 
a subversão". Tudo isso, diz o do-
cumento, porque existem duas teste-
munhas fundamentais no processo 
contra o Esquadrão da Morte que são 
padres. 

DIVERSÕES ~~ 

A reforma da censura 
feita 

conforme ela própria 
Segundo informações prestadas, 

na semana passada, por Rogério Nu 
nes, um advogado com aparência de 
bondoso mestre-escola do interior 
que chefia a Divisão de Censura de 
Diversões Públicas do Departamento 
de Polícia Federal, já esta nas mãos 
do ministro da Justiça, Alfredo Bu-
zaid, o anteprojeto de reforma da le-
gislação da censura brasileira. O ante-
projeto foi feito por um grupo de tra-
balho do Departamento de Polícia 
Federal, que procurou unificar todas 
as normas esparsas, a respeito do pro-
blema. Depois a Assessoria do Minis-
tério da Justiça apreciou o trabalho, 
introduzindo sugestões. Feito isto, o 
trabalho foi, novamente, ao DPF, on-
de foram acrescentadas novas idéias e 
se encaminhou, novamente, ao Minis-
tério da Justiça. Parece bastante es-
tranho que, apesar dessa movimenta-
ção, quase ninguém tenha tomado co-
nhecimento de um assunto que sem 
dúvida interessa ao grande público. E 

é igualmente curioso que não tenha 
havido um debate mais amplo a res-
peito do projeto, envolvendo os estu-
dantes, intelectuais e outros interessa-
dos, como seria de se esperar. Rogé-
rio Nunes, no entanto, declarou que 
recebeu "muitas sugestões através de 
memoriais de entidades de classe e as 
mais interessantes foram aproveita-
das, sem nos esquecermos, logicamen-
te, de avaliar os dois interesses: o de-
les e o do público. E sempre prevale-
ceu o interesse público". Resta espe-
rar que, pelo menos no Congresso Na-
cional, a nova legislação possa ser 
convenientemente discutida, a não 
ser que Nunes e o DPF sejam conside-
rados os únicos depositários do "inte-
resse público*'. 

COMMERCIO 

Ascensões e quedas 
de um milionário e 

ex-motorista de táxi 
Para o ex-senador Francisco Pes-

soa de Queiroz, de 82 anos, diretor 
da Empresa Jornal do Commercio 
S/A, do Recife, as crises de seu jornal 
sempre foram superadas "com algu-
ma maestria**. Na revolução de 1930, 
o jornal foi empastelado e ele teve 
que se exilar na França, durante qua-
tro anos, sobrevivendo graças às suas 
habilidades de motorista de táxi. 

Agora, o Jornal do Commercio — 
órgão de maior prestígio no nordeste, 
com uma tiragem diária de 20 mil 
exemplares - enfrenta novas ameaças 
à sua sobrevivência. Na semana passa-
da, o juiz da 9.a Junta de Conciliação 
e Julgamento da Delegacia Regional 
do Trabalho, por solicitação do Sindi-
cato dos Jornalistas Profissionais de 
Pernambuco, decidiu bloquear as 
contas de circulação e publicidade da 
Empresa Jornal do Commercio, para 
assegurar o pagamento da folha dos 
jornalistas referentes ao mês de janei-
ro. 

A medida foi tomada porque há 
dois meses que os acordos salariais 
firmados na Justiça deixaram de ser 
cumpridos e, desde junho de 1971, os 
135 jornalistas da empresa só rece-
bem seus salários mediante reclama-
ção coletiva feita pelo sindicato. Na 
administração da empresa há inclusi-
ve um funcionário aue não recebe 
desde setembro de 19/2. 

A Empresa Jornal do Commercio, 
que atualmente está com todos os 
seus bens hipotecados, começou a 
formar-se em 1919, quando os irmãos 
Pessoa de Queiroz fundaram o jornal, 
com o objetivo de dar apoio à campa-
nha de seu tio, Epitácio Pessoa, à pre-
sidência da República. 

Na década de 40, o império jorna-
lístico dos Pessoa de Queiroz come-
çou a crescer com o aparecimento do 
vespertino Diário da Noite, seguido 
pela Rádio Jornal do Commercio 

("Pernambuco falando para o mun-
do**) e mais quatro emissoras no inte-
rior de Pernambuco. 

A década de 60 trouxe a eleição 
de Francisco Pessoa de Queiroz para 
o Senado, a inauguração da TV Jor-
nal do Comércio, a compra de outra 
TV na Bahia e a derrocada do negó-
cio. Hoje, as dívidas são bem maiores 
que as do tempo do exílio em Paris. 

CONCORRÊNCIA 

A difícil tarefa 
de vender eleições 
sem competidores 

Nas eleições de novembro passa-
do, a ARENA, partido único de 

três municípios do Estado de São 
Paulo - Santa Rita do Passa Quatro, 
Mira Estrela e Dracena - teve derro-
tados, pela quantidade de votos nu-
los, seus três candidatos únicos, que 
praticamente já contavam com a elei-
ção. O maior número de votos nulos 
ocorreu na cidade de Santa Rita do 
Passa Quatro, onde o candidato José 
Colussi perdeu para outro não decla-
rado, o "candidato X", cujos votos 
foram anulados e com eles a votação. 
A campanha do candidato X, que te-
ria sido alimentada por um arenista 
afastado da competição, dizia: "Para 
prefeito? Nem um nem outro. Vote 
no X. Com a vitória do X surgirá o 
candidato ideal". 

Na semana passada foram realiza-
das novas eleições e a população des-
sas três cidades parece ter mudado de 
idéia quanto às qualidades dos candi-
datos: elegeram exatamente os candi-
datos preteridos nas convenções do 
ano passado. Em Santa Rita, José Co-
lussi desta vez conseguiu derrotar o 
fantasma do candidato X, surgido da 
campanha para anulação dos votos. 

Em Dracena, apesar da grande sur-
presa pelo volume de abstenções -
4.444 votos dos 15.084 eleitores ins-
critos - Osvaldo Paulino dos Santos, 
que tinha sido preterido na conven-
ção da ARENA no ano passado não 
tendo sido candidato em novembro, 
foi eleito com mais de 6 mil votos. E 
em Mira Estrela, o candidato único 
Bento Francisco Rocha, que havia 
perdido para os votos nulos, foi subs-
tituído por Valeriano da Silva, apa-
rentemente mais preparado para en-
frentar a façanha as vezes delicada de 
vencer sem ter competidores. 

EXPURGO ~ 

Três professores 
paulistas demitidos 
por apoiar Corção. 

Quando, em 1969, a Comissão de 
Processo Sumário da PUC de São 
Paulo expulsou quatro alunos de Jor-
nalismo acusados de atividades sub-
versivas, seus integrantes não deviam 
imaginar que quatro anos mais tarde 
seriam eles os afastados. Embora por 
motivos muito diferentes - senão 
opostos - os professores José Fraga 



á razões razoáveis para se achar 
que as terras desta espécie de 

quadrilátero gigantesco, que se alonga 
acompanhando o Rio Jari, dos con-
trafortes da Serra do Tumucumaque, 
perto das Guianas, até diante da Ilha 
Grande de Gurupá, na foz do Rio 
Amazonas, constituem um país den-
tro do país: elas têm 1,5 milhão de 
hectares, mais de meia Holanda; seu 
dono é um americano, o bilionário 
Daniel Keith Ludwijg; finalmente, elas 
são terras acessíveis a muito pouca 
gente, quase um mundo perdido en-
tre a selva de lendas e mistérios da 
Amazônia. 

Até recentemente, um oficial do 
Exército brasileiro, "nem um pouqui-
nho menos patriota que ninguém e 
muito mais que muitos", que traba-
lhou para Ludwig em Belém e hoje é 
assessor do general Ernesto Geisel, 
mantinha uma pasta de acusações 
fantásticas contra atividades idem 
que Ludwig perpetraria em suas ter-
ras, desde possuir um exército clan-
destino de boinas verdes, até contra-
bandear ouro em aviões decolados de 
misteriosos aeroportos na mata. 

Nenhuma surpresa portanto que o 
presidente da República, general de 
Exército Emílio Garrastazu Medici, 
na semana passada, tenha feito pelas 
exóticas terras da Jari de Ludwig uma 
passagem cheia de surpresas. 

Primeiro, a do encontro com nin-
guém menos que Daniel Keith 
LudwigzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA himself, o homem de uma 
das seis maiores fortunas do mundo 
(algo, segundo a revista Time, entre 2 
e í bilhões de dólares), industrial do 
oeso (e do mistério) de um Howard 
Hughes, um armador que, se não po-
de ser comparado com Onassis, é ape-
nas porque seus navios têm a tonela-
gem dos de Onassis e seu rival Niar-
chos somados. 

Andando ligeiramente encurvado 
por uma velha perturbação na espi-
nha, o tycoon de 78 anos, que os fo-
tógrafos americanos perse^üem com 
dificuldades e insucessos ha anos, pas-
seou de camisa esporte ao lado de 
Medici, durante a visita à sede de suas 
terras em Monte Dourado, benefi-
ciando-se generosamente da impuni-
dade de não ter sido reconhecido pe-
los jornalistas presentes, nem mesmo 
nas legendas das fotos publicadas nos 
jornais, onde seu magro perfil acabou 
identificado apenas pelas poucas dú-
zidas dos que o connecem no Brasil. 

Segundo, a surpresa - se bem que 
atenuada pelos seus cento e poucos 
agentes de segurança — de uma incrí-
vel manifestação. Do meio da mata, 
um grupo de trabalhadores, algumas 
dezenas dos 3.200 peões que traba-
lham para empreiteiros de Ludwig, 
apareceu no caminho por onde o pre-
sidente iria passar, desfraldando em 
pedaços de pau uma toalha rabiscada 
com a frase dramática: "Queremos 
nossa liberdade". 

O pedido patético queria dizer na 
verdade coisas talvez menos ambicio-
sas. Longe de uma reivindicação polí-
tica, os rudes cortadores de árvores 
das imensas derrubadas e plantações 
da Jari Florestal e Agropecuária, a fir-
ma de Ludwig na região, queriam di-
zer apenas que seus destinos eram 
controlados pelos "gatos", os homens 
que os haviam trazido para aqueles 
ermos, em troca de 15 cruzeiros por 
dia, dos quais sete eram retidos pa-
ra pagamento de refeições e comissão 
do "gato". 

O presidente nem chegou a ver a 
manifestação desesperada. Os agentes 
de segurança - tantos que o próprio 
Ludwig usava na camisa uma identifi-
cação para ter "trânsito livre" — man-
tiveram o que normalmente enten-
dem por ordem. 

Medici visitou apenas a plantação 
de gmelina arbórea, 28 milhões de 
pés de uma árvore de madeira clara, 
adequada para celulose, de crescimen-
to milagroso (4 a 5 metros num ano), 
parte de um projeto total de 90 mi-
lhões de árvores, onde foram investi-
dos 40 milhões de dólares, a maior 
floresta plantada do mundo, de onde 
Ludwig espera tirar nos próximos 
anos polpa para exportar e suprir a 
fome (e escassez prevista) de celulose 
do mundo. 

Deixou Monte Dourado às 2 da 
tarde de quinta-feira, sem ter podido 
sobrevoar outro projeto de Ludwig, 
uma plantação-piloto de arroz feita 
na várzea do rio, onde se conseguiria 
uma produção duas vezes maior que a 
da maioria das outras plantações no 
mundo. O arroz fica na parte baixa 
do Rio Jari, e Medici não pode vê-lo 
porque o avião da FAB, único no 
qual ele pode voar pelas normas de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O encontro na selva 

MEDICI & LUDWIG zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AMAPÁ 
Trabalhadores saíram do meio da mata 
carregando uma toalha espetada em 
paus, como uma bandeira. Ela dizia: 
"Queremos nossa liberdade". Uma estranha 
manifestação de protesto de peões 
das misteriosas terras de Daniel Keith 
Ludwig, dono de 3 bilhões de dólares 
e de uma espécie de país na Amazônia. 
O presidente da República iria 
mandar investigar as condições de 
vida dos trabalhadores dentro do 
projeto mais ambicioso 
(e desconhecido) de toda a Amazônia? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rai mundo Rodr igues Pereira 

segurança do governo, não tinha con-
dições de fazer um vôo relativamente 
lento sobre a área. 

Mistérios & mistérios 

Da Jari o presidente foi para Ma-
capá e de lá para a Vila Amazonas, 
sede do complexo industrial da ICO-
MI - firma que explora o manganês 
do Amapá e que pertence ao grupo 
do industrial Augusto Trajano de 
Azevedo Antunes (51% das ações) e 
Bethelehem and Steel (49%). Segun-
do seus assessores, estava irritado 
com o que vira na Jari e ficou delicia-
do com o tratamento que a ICOMI dá 
a seus funcionários. Daniel Ludwig, 
no mesmo dia, seguia de avião para o 
Rio, onde ficaria hospedado no apar-
tamento do Arpoador de seu velho 
amigo Antunes. 

E provável que os assessores do 
presidente - que anunciam inclusive 
uma sindicância para apurar irregula-
ridades em suas terras, desde o trata-
mento dos peões até possíveis pros-
pecções clandestinas de ouro, segun-
do aparentes confidências feitas a um 
dos repórteres que acompanhou a co-
mitiva - não interpretem exatamente 
o seu pensamento. * 

Medici tem, salvo pequenos cons-
trangimentos como o da manifesta-
ção, motivos abundantes para sentir-
se entusiasmado com os projetos e 
idéias de Ludwig. O velho solteirão 
sem herdeiros, ascético e conservador 
ao ponto de não entender por exem-
plo por que os EUA não intervieram 
para evitar a posse de Allende, é um 
admirador de Delfim Netto, de Medi-
ci, do milagre brasileiro, e está trans-
ferindo para o Brasil todos os negó-
cios que pode (e que tem espalhados 
por ramos que vão da exploração de 
cemitérios à de cítricos, e por países 
que vão da Austrália à Venezuela e à 
extinta Biafra. No momento, além 
das gmelinas e do arroz da Jari, tem 
criações de gado e búfalos, um esta-
leiro (Recife), mineradoras (Minas), 
construtoras (São Paulo), projetos pa-
ra o Vale do Rio Doce e para planta-
ções de cítricos no interior de São 
Paulo (seus negócios com sucos de 
frutas no Panamá estariam ameaçados 
por um certo tipo de nacionalismo 
militar que lhe parece incômodo). 

A igualdade da injustiça 

Um dos assessores de Medici disse, 
secundo José Carlos de Andrade, re-
pórter do Jornal do Brasil que acom-
panhou a visita a Jari, que tirha con-
versado com dois trabalhadores doen-
tes na plantação, um deles estaria tu-
berculoso e o outro leproso. É possí-
vel também que uma sindicância que 
viesse a ser feita para investigar as 
condições de trabalho dos peões em 
todas as áreas da Amazônia onde se 
desenvolvem atualmente trabalhos de 
desmatamento e semeadura (onde en-
tram tanto as plantações de gmelina 
Ludwig como todas as de campim das 
fazendas de gado com incentivos da 
SUDAM) não desse ao bilionário ame-
ricano uma sombria posição de mal-
feitor, como alguns relatos parecem 
indicar. Nesse quadro relativo, é pos-
sível até que os peões da Jari fossem 
privilegiados. A desculpa apresentada 
a comitiva de Medici pelo assessor ju-
rídico de Ludwig, Otávio Avertano 

Rocha, é de que os peões não são 
funcionários da Jari e sim de oito em-
preiteiros que contrataram a execu-
ção dos serviços de derrubada e plan-
tio. A mesma situação ocorre nas três 
centenas de fazendas de gado que es-
tão sendo implantadas em toda a 
Amazônia Legal, com apoio de incen-
tivos fiscais da SUDAM. Nelas traba-
lha um número que deve estar perto 
de 80 mil peões como os de Ludwig, 
e que vivem em situação geralmente 
pior. Na Fazenda Codeara, no norte 
de Mato Grosso, um empreendimento 
de banqueiros paulistas que não se di-
ferencia muito em métodos e objeti-
vos dos outros projetos agropecuá-
rios, um inquérito de 1971 feito pela 
polícia federal revelou que centenas 
de trabalhadores eram mantidos co-
mo escravos, inclusive sob ameaça ar-

tantes? 
As possibilidades de que as terras 

da Jari Florestal e Agropecuária se-
jam fiscalizadas severamente por mili-
tares em busca de segredos escondi-
dos é uma outra hipótese certamente 
muito remota. A Jari viveu as décadas 
de 30 a 60 envolvida em mistério 
mas, nos últimos anos, principalmen-
te a partir de 1968, tem sido frequen-
tada e se tornado de uma ou outra 
maneira familiar a altas figuras do 
Exército brasileiro. 

Nas últimas décadas da primeira 
metade deste século, as terras da Jari 
eram propriedade de José Júlio, um 
/arnoso 'coronel-da-boca-do-mato", 
pessoa de hábitos não exatamente li-
berais, cuja memória, ainda hoje, no 
Pará, carrega a fama de coisas como 
trancar a navegação do Rio Jari com zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ludwing, ao lado de Medici 
mada dos "gatos", que tinham medo 
de que eles fugissem sem render o su-
ficiente para cobrir-lhes as despesas 
de trazê-los até o local de trabalho. O 
"gato" recruta trabalhadores braçais 
em regiões às vezes a centenas de qui-
lômetros, e não quer ter prejuízo 
quando o trabalhador volta à sua ter-
ra, sem pagar as despesas de 'transfe-
rência até o local de emprego", diga-
mos). 

E altamente provável que Ludwig 
e a esmagadora maioria dos fazendei-
ros da SUDAM estejam, em relação 
aos peões, igualados na sua distribui-
ção de injustiça. A principal razão pa-
ra que os "gatos" continuem manten-
do em praticamente toda a Amazônia 
os peões em regime de semi-escravi-
dão é que não são previstos empregos 
permanentes para esses verdadeiros 
heróis da Amazônia que estão reali-
zando o trabalho - de desbravá-la 
com machado na mão, árvore por ár-
vore, como é o método em quase to-
da a região. A plantação de gmelina 
da Jari teria alias uma vantagem. Para 
1.200 empregados diretos da Jari 
existem 3.200 peões entregues aos 
"gatos". Numa fazenda de gado co-
mo a Suiá-Missu, por exemplo, talvez 
a maior da Região, com 637 mil hec-
tares, para 250 empregos fixos previs-
tos no projeto existem nas derruba-
das às vezes até três milhares de 
peões. Todas as fazendas de çado da 
SUDAM em implantação ate agora 
deverão criar uns 20 mil empregos, 
quando estiverem implantadas dentro 
de alguns anos. E já agora tem 80 mil 
peões. Para onde irão os 60 mil res-

uma corrente e pagar seus credores a 
tiros. (O general Jarbas Passarinho 
tem um romance, escrito aparente-
mente a partir de memórias de uma 
época em que serviu como oficial per-
to do Jari - e onde os personagens 
mais humildes são tratados com uma 
brandura que muitos hoje não reco-
nhecem no ministro da Educação, 
que se passa nessas terras famosas). 

No final do governo Jango Gou-
lart, o general Humberto de Alencar 
Castelo Branco esteve em Belém in-
vestigando rumores de que as terras 
do antigo coronel, então divididas en-
tre uns poucos proprietários, estavam 
sendo negociadas com um poderoso 
estrangeiro, Daniel Keith Ludwig. Era 
uma época muito diferente da atual. 
Estava em maré crescente uma vaga 
volumosa de paixão popular contra 
uma ameaça de "tomada da Amazô-
nia pelos estrangeiros" e esse fervor 
patriótico foi além do movimento mi-
litar de março de 1964. Em 1967, 
com uma comissão parlamentar de in-
quérito investigando a compra de ter-
ras por estrangeiros que, segundo se 
dizia, "teriam adquirido metade do 
Brasil", a imensa area adquirida por 
Ludwig despertava obviamente as 
maiores suspeitas. Ludwig resolveu os 
problemas contratando vários milita-
res para a chefia de vários de seus es-
critórios e serviços. Um dos superin-
tendentes da SUDAM na época, coro-
nel João Walter. Hoje governador do 
Amazonas, chegou a apresentar algu-
mas d \ i cu Idade s para autorizar a im-
portação de equipamento para a Jari 
«m pagamento de taxas - única for-

ma de incentivo que Ludwig pediu. 
Mas os problemas foram todos re-

solvidos, como Ludwig aliás esperava. 
Em 1966, no Palácio das Laranjeiras, 
no Rio, Ludwig, que tinha vindo visi-
tar o Brasil tendo em vista fazer futu-
ros investimentos — depois de exami-
nar um convite do então ministro Ro-
berto Campos - encontrou-se com 
Castelo Branco que lhe garantiu: "Ve-
nha, mr. Ludwig. Hoje em dia o Bra-
sil é um país seguro". 

Depois da derrota da maré nacio-
nalista, principalmente a partir de 
1968, com o fechamento do Congres-
so, as ligações de Ludwig com o go-
verno e os militares aumentaram. O 
general João Batista Tubino, presi-
dente da Jari, nos primeiros anos de 
seu funcionamento, foi — segundo 
um ex-oficial do SNI - escolhido por 
Medici para o cargo de governador do 
Sergipe, só não chegando ao cargo 
por uma diferença de alguns dias de 
domicílio eleitoral. 

Além disso, em termos da ecolo-
gia da Amazônia, os dois maiores pro-
jetos da Jari - o da gmelina e do ar-
roz — parecem ser os mais recomen-
dados para a região. A plantação de 
gmelina, salvo a restrição de ser uma 
monocultura que pode eventualmen-
te ser dizimada por uma peste, é -
segundo todos os ecologistas - muito 
mais recomendável que a formação 
de pastagens para a criação de gado, 
uma atividade que destrói o equilí-
brio natural da terra e pode levar à 
formação de desertos. O cultivo de 
arroz nas várzeas do Jari talvez seja a 
única forma de agricultura possível 
para o futuro da Amazônia, funcio-
nando mais ou menos como o cultivo 
das terras das margens^ do Rio Nilo, 
no Egito. No mínimo, é também mui-
to superior à apressada solução de jo-
gar milhares de colonos econômica e 
tecnicamente pobres nas margens de 
estradas para que eles iniciem a agri-
cultura predatória que sempre fize-
ram na Amazônia. 

Ludwig está ainda coberto sob um 
terceiro e último ângulo: a acusação 
de ser estrangeiro e estar tentando to-
mar um pedaço da Amazônia. Nesse 
caso sua defesa poderia ser feita por 
seus amigos ainda como no caso dos 
peões: é ele o único? Perto de suas 
realmente vastas terras, outros estran-
geiros têm áreas se não iguais pelo 
menos comparáveis. No Amapa, a 
Bethelehem & Steel, com seus 49% 
de ações da ICOMI, a quase única 
fonte de riqueza do Território, con-
trola pelo menos 45% da produção 
bruta de todo o Território do Amapá. 
A Bruynzeel, madeireira holandesa, 
tem na mesma região, da foz do Ama-
zonas e vizinhanças da ilha de Marajó, 
200 mil hectares. A Geórgia Pacific, 
madeireira americana, tem 500 mil 
hectares; a Toyomenka, madeireira 
japonesa, tem perto de 300 mil; Ro-
bin McGlohn, um americano ligado a 
firmai madeireiras também, tem per-
to de 400 mil hectares. 

Todas essas terras foram — salvo 
talvez exceções pouco expressivas -
adquiridas de acordo com a lei. Os 
estrangeiros, gente como Daniel 
Keith Ludwig, por exemplo, são tal-
vez os que melhor a respeitam, com 
medo de perderem os seus favores. 

O fato de todas essas terras forma-
rem uma espécie de cordão de isola-
mento fechando a estratégica boca de 
saída do Rio Amazonas representa 
um perigo para o país? Seria correto 
dizer - como o falecido brigadeiro 
Haroldo Velloso, homem de passado 
democrático pouco convincente, cujo 
fim de vida foi melancolicamente pas-
sado num quarto solitário em vãs ba-
talhas políticas na cidade de Santa-
rém - que "a impressão tida ao exa-
minar (as terras dos estrangeiros 
num) mapa é a da formação de um 
cordão isolando a Amazônia do resto 
do país"? Isso talvez seja raciocinar 
como diria um oficial, com base na 
"teoria conspirativa da história". 

O que parece seguro é que, com 
uma região estratégica como essa nas 
mãos de grandes empresas e capitalis-
tas internacionais como Daniel Keith 
Ludwig, para qualquer mudança (]ue 
se queira fazer nos destinos dessa área 
o país não poderá optar independen-
temente : esses homens e empresas te-
rão de ser ouvidos. E é difícil imagi-
nar que Daniel Keith Ludwig, que 
conseguiu amealhar perto de 3 bi-
lhões de dólares, seja um homem in-
gênuo. 

*0 jornal O Liberal de Belém, uo 
sábado também deu com destaque na 
primeira página Medidas contra a Ja-
ri: 



A exploração dos guardinhas A convivência 
diplomática zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O encontro de Medici, 
do Brasil, 

com Caldera, da 
Venezuela. 

Por Newton Carlos. xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
alvo algumas questões precisas e 

importantes, como a estrada 
Brasília-Caracas e a "cooperação em 
todas as atividades do setor do petró-
leo" das empresas estatais do Brasil e 
Venezuela, o encontro dos presiden-
tes Medici e Caldera terminou num 
comunicado conjunto que é um es-
forço de convivência diplomática. Os 
entendimentos entre a retrobrás^ e a 
Corporação Venezuelana de Petróleo 
(CVT), já iniciados, acentuam a pre-
sença brasileira no campo da politica 
energética — hoje talvez o principal 
fator das relações internacionais - e 
aproximam ainda mais o Brasil da 
melhor arma do Terceiro Mundo: os 
sindicatos de países produtores de 
matérias-primas. Venezuela e Iraque, 
para onde se dirige a Petrobrás, são 
membros destacados da Organização 
dos Países Produtores de Petróleo. 

Vinculado a isto há na declaração 
conjunta um item significativo, o 
11.°, defendendo "o direito de todos 
os povos, particularmente dos que es-
tão em processo de desenvolvimento, 
de proteger e dispor livremente de 
seus recursos naturais". Também afir-
ma que "qualquer tentativa de blo-
quear estes direitos, indireta ou dire-
tamente, atenta contra os princípios 
da não-intervenção e livre determina-
ção e não é compatível com a harmo-
nia e efetiva igualdade entre Esta-
dos". O texto do item XI é basica-
mente o mesmo de uma resolução a-
provada em novembro de 1972 pela 
Comissão Econômica da Assembléia-
Geral da ONU. Apresentou-a o Peru 
com o apoio de 20 países e em defesa 
sobretudo do nacionalismo latino-
americano. "O objetivo é impedir a 
coerção direta ou indireta dos pode-
rosos sobre nações pobres que lutam 
pela exploração soberana de seus re-
cursos naturais ou decidem mudar es-
truturas internas", disse Osvaldo de 
Rivero, delegado peruano. Pouco an-
tes o presidente Salvador Allende de-
nunciara na ONU a "agressão ao Chi-
le por parte dos consorcios mineiros 
internacionais". 

Os vôos autônomos 

Num outro lance voltado para os 
combates do Terceiro Mundo, a de-
claração conjunta Brasil-Venezuela 
pede que a América Latina adote po-
sição comum quanto às 200 milhas. 
Trata-se de conseguir um acerto 
quanto às teses de 'mar territorial" 
(soberania total) e "mar patrimonial" 
(soberania sobre os recursos natu-
rais). A questão é importante porque 
a América Latina está na linha de 
frente da batalha das 200 milhas e se 
aproxima a Conferência Internacional 
dos Direitos do Mar, convocada pela 
ONU. As potências marítimas, Esta-
dos Unidos e União Soviética em pri-
meiro lugar, jogam acima de tudo 
com contradições entre os subdesen-
volvidos para ter campo aberto ao 
lançamento de seus recursos tecnoló-
gicos na colonização dos oceanos. A 
decisão da Corte Internacional de 
Haia, dizendo-se com autoridade para 
julgar o ato soberano da Islândia, am-
pliando para 50 milhas seu mar terri-
torial, ja é um fator de tumulto favo-
rável às potências. Ele acentua a ne-
cessidade de a América Latina chegar 
logo a uma posição comum, como pe-
de o comunicado Brasil-Venezuela. 

O esforço de convivência diplomá-
tica, segmento maior do comunicado 
conjunto, é complementado com os 
discursos dos presidentes Medici e 
Caldera. Os discursos são vôos autô-
nomos e por isso mais representativos 
do pensamento de cada um. O presi-
dente venezuelano apontou três ru-
mos para a América Latina: a "solida-
riedade pluralista capaz de concreti-
zar a unidade na adversidade", o na-
cionalismo e a integração. O primeiro 
ponto suigiu sob forma alongada e 
cautelosa de defesa do pluralismo 
ideológico. Disse Caldera: 4A solida-
riedade pluralista não é uma frase: é 
um mandato da realidade. Os povos 
querem encontar, através do exercí-

cio completo de sua soberania, os ca-
minhos para alcançar objetivos por 
tanto tempo retardados e em cujo re-
tardamento não estiverem ausentes 
influências de poderes estranhos. O 
domínio econômico substitui o anti-
go domínio político colonial. Mas es-
se nacionalismo, para ser fecundo, 
não pode esgotar-se no âmbito de ca-
da uma de nossas Repúblicas". 

A plena adesão da Venezuela ao 
Pacto Andino mostra concretamente 
o tipo de contexto visto por Caldera 
como o melhor para a integração da 
América Latina. Pela primeira vez na 
história mundial, um grupo de países 
adota um regime comum no trata-
mento de investimentos estrangeiros. 
No prazo de 15 anos, todas as empre-
sas deverão estar sob o controle de 
capitais nacionais. A remessa de lu-
cros para o exterior foi limitada a 
14%. O nacionalismo é acentuado pe-
las políticas do Peru e Chile. Em ju-
lho de 1972, na Segunda Declaração 
de Lima, estabeleceu-se como princí-
pio fundamental do Pacto Andino o 
"respeito ao pluralismo ideológico. 
Os objetivos comuns se sobrepõem a 
estruturas econômicas e sociais que 
cada país adote", afirma a Declara-
ção. Nos Estados Unidos, a revista zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Commerce Today, do Ministério do 
Comércio, Já atesta a crescente auto-
nomia da area andina, cujo intercâm-
bio com os norte-americanos baixou 
de cerca de 10% em 1972, em relação 
a 1971. Em seu conjunto, a América 
Latina faz maiores negócios com os 
Estados Unidos e vai tendo deficits 
crescentes: 699 milhões de dólares 
em 1972. 

Retiram-se capitais estrangeiros a-
traídos por lucros fáceis. "O motivo 
da fuga é o nacionalismo", diz um es-
tudo preparado pelos professores John 
Pincus e Donald Edward, da Universi-
dade de Louisiana, com base em in-
quéritos junto a empresas com tradi-
ção de presença na região. O desgasta-
do conceito de "cooperação interna-
cional" é substituído pela advertência 
de Tibor Mende, especialista em Ter-
ceiro Mundo, de que "é preciso en-
frentar o inegável conflito de interes-
ses entre um mundo industrial deter-
minado a manter e aumentar sua opu-
lência e povos subdesenvolvidos que 
lutam pela sobrevivência e dignida-
de". Imaginado como um quarto pi-
lar latino-americano, junto ao Brasil, 
Argentina e México, o Pacto Andino 
alcança com a Venezuela 65 milhões 
de habitantes e um Produto Bruto de 
32 milhões de dólares. Já atraiu a Ar-
gentina e o México a esquemas asso-
ciativos, formalizados a 17 de novem-
bro e 15 de dezembro de 1972. "É 
possível a plena adesão da Argentina 
ao Pacto Andino", declarou a 15 de 
fevereiro em Bogotá o ministro do 
Exterior da Argentina, brigadeiro E-
duardo Mc Loughlin. 

Enquanto isso, se decompõe a As-
sociação Latino-Americana de Livre 
Comercio (ALALC), que deveria con-
solidar um amplo mercado para as 
empresas multinacionais. Num semi-
nário de economistas realizado em 
Montividéu, na sede do acordo, em 
outubro de 1972, essa decomposição 
foi analisada e diagnosticada:4 A inte-
gração, tal como a coloca a ALALC, 
beneficia fundamentalmente as em-
presas não latino-americanas que de-
têm poderio, organização e dinamis-
mo suficientes para aproveitar as con-
cessões". 

Em seu discurso, o presidente Me-
dici destaca textualmente a importân-
cia de "instâncias como a OEA e a 
ALALC". "Há necessidade de um no-
vo estilo de cooperação no continen-
te que se ajuste ao momento interna-
cional", afirmou o colombiano Carlos 
Sanz Santamaria, renunciando à pre-
sidência do Conselho Interamericano 
da Aliança para o Progresso (ClAP). 
Numa reunião recente em Bogotá, o 
Conselho Interamericano Econômico 
e Social (CIES), órgão da OEA, de-
cretou a falência da Aliança, estimou 
em 10% do prometido a ajuda econô-
mica dos Estados Unidos ao conti-
nente em 1972 e acusou Nixon de 
usar essa ajuda no financiamento de 
exportações norte-americanas. Este é 
o quadro dos instrumentos tradicio-
nais da "Cooperação Interamerica-
na", diante dos quais o Pacto Andino 
assume personalidade própria fortale-
cida com a adesão da Venezuela. 

Trabalhando em horários que va-
riam de 6 às 22 horas, em em-

pregos que vão desde vigia de lojas a 
carregadores de embrulhos, office-
boys e ascensoristas, eles não rece-
bem férias, 13.° salário e assistência 
do INPS. Cabelos cortados rente, co-
mo no Exército, e vestidos em unifor-
mes azuis comprados por eles mes-
mos, são multados em Cr$ 15,00 por 
sapatos sujos, camisetas desbotadas 
ou cabelos grandes. 

Aspecto medroso e inseguro, eles 
são os guardinhas da Associação Pro-
tetora da Guarda Mirim de Belo Hori-
zonte, organização que mantém em-
pregados atualmente 1.700 menores, 
em serviços pelos quais eles recebem 
de CrS 70,00 a Cr$ 180,00 mensais. 
Fundada por comerciantes e dirigida 
atualmente por um fazendeiro e ofi-
ciais da Policia Militar em suas horas 
de folga, a entidade funciona há seis 
anos nesta capital, mantida com os 
10% descontados do salário mensal 
de cada "associado": meninos de 11 a 
18 anos. Infringindo as leis trabalhis-
tas, a lucrativa entidade expande-se 
de Belo Horizonte por todo o país. 
Recentemente, em Governador Vala-
dares, o juiz de menores criou novos 
grupos de trabalho para a Guarda Mi-
rim local e, em Recife, a General Ele-
tric S.A. anunciou a criação de enti-
dade semelhante à Guarda Mirim de 
Belo Horizonte. 

"Não há roubo" 

Fundada em 27 de outubro de 
1966 "pelos ideais de um grupo de 
abnegados comerciantes, pessoas da 
sociedade e com o apoio da Secreta-
ria de Segurança Pública e da Polícia 
Civil", segundo o atual tesoureiro, 
sargento Elizeu Gomes Pereira, a As-
sociação Protetora da Guarda Mirim 
de Belo Horizonte já esteve, de 1969 
a junho de 1972, sob intervenção do 
Juizado de Menores. Desta data até 
outubro ficou sob a direção de uma 
diretoria que, atualmente com suas 
contas submetidas a uma perícia con-
tábil, encontra razões para ameaçar o 
atual vice-presidente, o comissário de 
menores Jacy Alves. 

No Conselho Superior da entida-
de, formado de 18 membros, encon-
tram-se dois delegados, um da Delega-
cia de Furtos e Roubos e outro da de 
Falsificações e Defraudações, o ^ue, 
para o presidente Edson Pereira, e in-
dicação de que "aqui não há roubo". 

E, realmente, parece não haver. 
Em outubro, quando tomou posse a 
nova diretoria, foi realizada uma re-
forma administrativa e em dois meses 
foram adquiridos duas Kombis, uma 
Rural, uma somadora elétrica Bor-
roughs, três máquinas de escrever, um 
ventilador e uma enceradeira. Além 
disso, foi liquidado um deficit de Cr$ 
20 miL Quase tudo, como observou o 
vice-presidente Jacy Alves, com a ta-
xa de gratificação dos guardinhas, 
"que cobre ainda as despesas gerais, 
inclusive funcionários". 

Entidade lucrativa 

Em relatório aprovado pelos con-
selheiros no final do ano passado, o 
então presidente e atual vice, Jacy Al-
ves, considerou sensível o alento rece-
bido em 1972 pelo objetivo final da 
corporação "que é, sem margem de 
dúvidas, encaminhar menores ao co-
mércio, indústria e setores públicos e 
privados desta capital, de modo geral. 
A não ser a elaboração e registro do 
novo Estatuto", acrescenta o relatório, 
"nenhuma realização merece ser cita-
da anteriormente ao mês de outubro 
(de 1972), isto porque de resto não 
se realizou nada de monta". 

A verdade é que a entidade nunca 
foi tão lucrativa. Nos últimos meses, 
o número de guardinhas cresceu de 
600 para 1.700. Ao mesmo tempo, a 
taxa de administração cobrada dos 
meninos foi aumentada de 5% - "im-
suficiente para as despesas" - para 
10%, aumento que o próprio juiz de 
menores Antônio Aníbal Pacheco 
afirma desconhecer, e mais, considera 
exagerado. Os novos contratos com 
firmas e órgãos públicos passaram a 
ser assinados com um salario de Cr$ 
180,00 mensais por oito horas de ser-
viço e seis dias por semana (antes os 
salários ficavam entre Cr $ 70,00 e CrS 
140,00). Enquanto isso, foram eleva-
dos os salários dos funcionários para 
Cr$ 350,00 e introduzida uma despe-

i sa de manutenção dos três novos veí-

Em Belo Horizonte, a 
Associação dos 

Guardinhas 6 uma 
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dos menores. 

Por Teodomiro Braga 

culos (principalmente à noite, e em 
fins de semana, estes veículos são des-
viados de suas funções para uso pes-
soal dos dirigentes da entidade). A 
Associação não paga aluguel e o mé-
dico é mantido pelo Juizado de Me-
nores. Além da taxa de administra^ 
ção" cobrada aos guardinhas, a AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASSCH" 
ciação passou a contar com renda ex-
tra do serviço de engraxataria e bar-
bearia e com o dinheiro arrecadado 
das multas de CrS 15,00 aos infrato-
res de normas disciplinares. Assim, 
com uma renda mensal em tomo de 
Cr$ 35 mil e despesas que não atin-
gem Cr$ 6 mil, a Associação Proteto-
ra da Guarda Mirim é, decididamente, 
um empreendimento promissor. 

Realizações 

Ainda segundo o relatório, em 1.° 
de novembro último foi criado o De-
partamento de Assistência Social e 
Relações Públicas (DASREP), sob a 
chefia da sra. Nei de S. Mazala Perei-
ra. As atividades do "departamento" 
em novembro e em dezembro resumi-
ram-se a 32 visitas a firmas e órgãos 
públicos e apenas oito atendimentos 
e orientação a menores, além de 14 
sindicâncias sociais. Apesar de ter 1,7 
mil guardinhas, neste período só fo-
ram feitos cinco atendimentos no ser-
viço médico e 30 no serviço odonto-
lógico. Porém foram 1271 os atendi-
mentos no serviço de engraxataria e 
269 no serviço de barbearia. Aparen-
temente, grande número de atendi-
mentos por barbeiros e engraxates ex-
plica-se pelo fato de serem serviços 
pagos e obrigatórios. 

Ressaltando que "a administração 
teve ainda a felicidade de ver reco-
nhecida como de utilidade pública a 
entidade, através da lei estadual n.° 
6.015, de 31 de outubro de 1972", o 
relatório afirma: "curto é o período 
analisado, porém fértil de realiza-
ções". E manifesta a 4tfirme disposi-
ção de nunca se contentar (sic) com 
êxitos e vitórias já alcançados, mas o 
interesse em somar-lhes novas realiza-
ções . . . e com isso prestar melhores 
serviços às empresas, e estas aos inú-
meros clientes . Finalizando, o ex-
presidente (e atual vice-presidente) 
expressa sua gratidão aos demais dire-
tores, condam ando-os a continuar 
trabalhando "com o mesmo denodo, 
a mesma disposição, entusiasmo e de-
terminação para consecução das fina-
lidades da entidade". 

O novo presidente, fazendeiro, 35 
anos, fundador e diretor da Creche 
Santa Gorete (em Brumadinho, inte-
rior do Estado), terceiranista de Di-
reito na Escola de Direito da Univer-
sidade Católica, Edson Pereira Lima, 
seguiu à risca as recomendações do 
seu antecessor: em menos de dois me-
ses elevou o quadro de guardas mirins 
de 1.200 para 1.700 e anuncia até o 
final deste ano ampliar o quadro de 
guardas mirins para 3 mil meninos. 
Isso dará à Associação renda mensal 
de, no mínimo, Cr$ 55 mil, com pe-
quena elevação dos custos. 

Futuro garantido 

Para um dos administradores do 
Terminal Rodoviário de Belo Hori-
zonte, Osmar Pires, o futuro da Asso-
ciação Protetora da Guarda Mirim é 
grandioso. Explica: "No nosso caso, 
por exemplo, para empregar um novo 
funcionário, teríamos de admiti-lo 
em regime de funcionário público. 
Eles ficariam por cerca de CrS 
300,00 mensais, mais os encargos so-
ciais. Com os guardinhas não tem na-
da disso". 

Segundo ele, tudo é muito simples. 
O contrato é feito diretamente com a 
Associação. Pagam CrS 180,00 por 
um guardinha que, se não servir, pode 
ser substituído na hora e "sem 13.° 
salário, INPS, indenização, etc". Con-
sidera satisfatório o trabalho dos me-
ninos que, há quatro meses, vieram 
substituir os antigos funcionários no 
portão de entrada e nas plataformas 
de embarque. Mas reclama: "50% são 

bons, os outros não. São muito crian-
ças ainda e até têm vergonha de usar 
o uniforme de guarda". E, balançan-
do os ombros: "Mas é só substituir. 
Fácil, né? " 

Para um dos guardinhas, William 
Pimenta de Souza, há seis anos na 
Guarda Mirim, e atualmente em servi-
ço no Terminal Rodoviário, a substi-
tuição virá» mas por outro motivo: 
completou, em agosto, 18 anos. De-
pois que não puder mais passar por 
menor, onde vai se empregar, se há 
tantos menores tomando o lugar dos 
adultos? Segundo ele próprio, essa é 
uma dúvida que ainda não lhe ocor-
reu. 

Em outubro último, a filial de 
Contagem (MG) da General Eletric 
S.A., através do seu gerente adminis-
trativo Mauro Atalla, enviou ofício à 
Associação, solicitando informações 
sobre a formação, composição e fun-
cionamento da Guarda Mirim, "a fim 
de enviarmos à nossa filial de Reci-
fe". O sargento Elizeu Gomes Pereira 
respondeu em 24 de outubro, citando 
dados, vantagens, e explicando o fun-
cionamento da entidade: "O guarda 
mirim exerce qualquer atividade na 
firma onde for lotado, desde que uni-
formizado. O uniforme é pago por ele 
ou pela empresa que o coloca. Quan-
do o guarda mirim não tem condições 
de adquirir o uniforme (custa Cr$ 
65,00), a Associação financia-o em 
dois pagamentos. 

Como meio disciplinador - conti-
nua a carta - são instituídas (sic) 
multas e suspensões por diversas in-
frações, tais como canelos crescidos 
uniformização incompleta ou suja, 
patos diferentes do adotado, desres-
peito aos diretores ou gerentes das 
empresas ou da guarda mirim, faltas 
ao serviço sem motivo justificado 
( , . . . ) . Para o ingresso no corpo da 
guarda exige-se o seguinte: curso pri-
mário, idade entre 13 e 16 anos (en-
tretanto é possível encontrar garotos 
de 11 anos e de mais de 18 anos tra-
balhando na Guarda Mirim), abreu-
grafia, permissão do pai ou responsá-
vel, aquisição do uniforme e apro-
vação no curso de acesso. 

O menor não tem vínculo empre-
gatício — tranquiliza o documento — 
nem com a empresa onde presta servi-
ços, nem com a Guarda Mirim, mas 
sim um vínculo de administração". 
Finalmente lembra que "o menor, 
quando adoece, ganha apenas uma 
pequena gratificação mepsal (a cargo 
da Associação), em virtude de ainda 
não recolhermos o INPS e o FGTS 
para os mesmos, o que estamos lutan-
do para conseguir". 

Em Valadares j 

Talvez tão lucrativa quanto a de 
Belo Horizonte, a Guarda Mirim de 
Governador Valadares foi ampliada 
recentemente, através de portaria do 
juiz Hércules Moreira Barbosa, titular 
da Vara de Menores, criando mais 
três grupos de trabalho. Os tipos de 
trabalho são: a) revendedores, das 8 
às 18 horas, de gelados, doces, salga-
dos, jornais, revistas, frutas, verduras, 
objetos escolares e outros; b) limpe-
za, no Serviço de Limpeza Pública, 
em horário especial de madrugada, 
em convênio com a Prefeitura Muni-
cipal; c) inspetores de trânsito, das 8 
às 18 horas, em convênio com a dele-
gacia especial de polícia. 

Quanto ao pagamento, a portaria 
esclarece que: "os guardas mirins em-
pregados na limpeza serão pagos pela 
prefeitura, se houver acordo mútuo, 
na base de Cr$ 100,00 mensais por 
cabeça, recolhidos ao Banco de Minas 
Gerais com 38 por cento para formar 
o fundo de economia dos interessa-
dos e dois por cento para a .Guarda 
Mirim". 

Tanto o juiz de menores quanto o 
delegado regional do Ministério do 
Trabalho em Belo Horizonte prefe-
rem silenciar diante desses fatos, ao 
menos por enquanto, quer por não 
considerá-los suficientemente prova-
dos, quer por acreditar que a Associa-
ção da Guarda Mirim presta serviços à 
sociedade e seria, de certa forma, in-
substituível. Com maiores razões para 
desconhecer a legislação que protege 
o menor e os seus direitos salariais, os 
guardinhas também não reclamam os-
tensivamente, e continuam trabalhan-
do com seus uniformes azuis, cabelos 
cortados rente e sapatos cuidadosa-
mente engraxados, para evitar as mul-
tas. 
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Corrupção nas compras do Exercito zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Inquéritos mandados instaurar pelo general 
Rodrigo Octávio de Jordão Ramos envolvem 

dezenas de oficiais comprometidos com desvio 
e suborno nas compras de material 

para o Exército brasileiro. 

15% a + 
197% a-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Começa a vigorar esta semana o 
reajustamento salarial para cerca de 1 
milhão de funcionários públicos, que 
receberão um aumento de 15%. O 
reajustamento é considerado modesto 
pelos funcionários, que assistiram en-
tusiasmados às reclassificações dos 
níveis mais altos, como diplomatas, 
assessores e técnicos de nível médio, 
que obtiveram aumentos de até 20%. 

Evaristo Nascimento, vice-presi-
dente da União Nacional dos Servido-
res Públicos (UNSP), acha o aumento 
decepcionante, "sob certos aspec-
tos". Os servidores, no entanto, 'es-
peram que seja cumprido o decreto-
lei 5.645 de 10/12/70, que regula-
menta as 360 carreiras básicas do fun-
cionalismo". Por este decreto, a dife-
rença de percentual entre as catego-
rias mais altas e mais baixas seria co-
berta no decorrer do ano. 

Diz o sr. Evaristo ainda que au-
menta cada vez mais a perda de poder 
aquisitivo do funcionalismo. Esta per-
da, de acordo com um estudo efetua-
do no congresso da classe em Porto 
Alegre, em outubro do ano passado, 
foi da ordem de 197% de 1956 até o 
presente ano (ficando este poder 
aquisitivo reduzido a um terço do 
que representava há 17 anos atrás, 
quando o cargo de funcionário pú-
blico era considerado um emprego 
vantajoso). Acredita que o reajusta-
mento de 15% não deve estar ügado 
<0 propósito do governo de manter o 
índice dò* custo de vida em 12%, pois 
neste caso as outras categorias de ser-
vidores não receberiam aumentos 
maiores. 

Sobre a possibilidade de discrimi-
nação entre servidores civis e milita-
res, o vice-presidente da UNSP acredi-
ta serem ambos os setores mal remu-
nerados. 

Rivelino 
& Emerson 
Roberto Rivelino, que não viajou 

com a delegação do Coríntians 
para Curitiba, aproveitou a terça-feira 
da semana passada para fazer uma vi-
sita ao corredor Emerson Fittipaldi, 
na sua casa, no elegante bairro* do 
Morumbi em São Paulo. O jogador, 
acompanhado pelo seu empresário, 
Marbi Raimundini (que também e 
empresário de Pelé, Carlos Alberto e 
outros jogadores famosos), traçou vá-
rios planos com Emerson. Durante a 
maior parte da conversa, os dois ído-
los mostraram um ponto em comum: 
estão preocupados com a juventude 
brasileira. 

Emerson, torcedor do Coríntians 
e fã de Rivelino, não se conforma de 
ver tantos jovens correndo "como 
uns loucos em estradas que não ofere-
cem um mínimo de segurança, ten-
tando seguir o meu exemplo'. Estes 
jovens "não possuem o mínimo de 
prática para saírem correndo desse 
jeito". 

Rivelino, que por seu lado não 
perde uma corrida em Interlagos, está 
alarmado com o consumo de tóxicos 
entre os jovens. "A propaganda con-
tra o vício tem aumentado muito. É 
sinal de que o vício também aumen-
tou", conclui Rivelino. 

Marbi Raimundini, ouvindo a con-
versa dos dois importantes ídolos 
("acima deles só Pelé", garante o em-
presário) sugeriu a união. "É o casa-
mento perfeito, disse, Emerson atinge 
a camada da classe A, dos jovens 
ricos, e Rivelino, o povão, que anda 
de ônibus, que sabe de tudo o que 
acontece no futebol". 

Depois de alguma discussão sobre 
quem compraria a propaganda, chega-
ram a uma conclusão. "Vamos ofere-
cê-la ao governo brasileiro, que tanto 
tem-se preocupado com a juventu-
de". Segundo o empresário, ela seria 
oferecida gratuitamente, "numa ati-
tude de agradecimento". 

Mas para que o casamento seja 
perfeito e dure bastante tempo, Ro-
berto Rivelino e Emerson Fittipaldi 
também pensam em ganhar algum di-
nheiro com a união. E, nesse sentido, 
a convivência dos dois já está apresen-
tando alguns resultados: há uma gran-
de companhia aérea (o empresário 
ainda não diz o nome) interessada em 
divulgar seus vôos através do "casa-
mento". 

Foi encaminhada ao presidente 

do STM, almirante-de-esquadra 
Waldemar de Figueiredo Costa, em 
Brasília, denúncia oferecida pelo pro-
curador-geral da Justiça Militar, Ruy 
de Lima Pessoa, envolvendo um gene-
ral, dois coronéis, quatro tenentes-
coronéis, três majores, um capitão e 
sete comerciantes, todos acusados de 
corrupção ativa e passiva. 

A denúncia foi formalizada em 
consequência do IPM, cujo encarrega-
do, general-de-brigada Carlos de Mei-
ra Matos, apurou irregularidades no 
fornecimento de material para o 
Exército, pelas firmas, fato ocorrido 
no Estabelecimento Regional de Ma-
terial de Intendência - ERMI/7, no 
Recife. Esse IPM foi mandado instau-
rar pelo chefe do Departamento Ge-
ral de Serviços, geral-de-exército Ro-
drigo Octávio Jordão Ramos. 

O procurador-geral da Justiça Mi-
litar afirma, no início do libelo: 
"Constatou-se que no período de 
1966 até fins de 1971 ocorreram no 
ERMÍI/7 infrações delituosas pratica-
das pelos denunciados" e que suas 
"ações continuadas concentravam-se 
em dois tipos indentificados: o pri-
meiro, constituído em quase rotina, 
consistia no recebimento de quantias 
que eram entregues pelos fornecedo-
res aos oficiais, para alimentação da 
chamadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caixinha, variando de 1% a 
5% do valor da fatura e arrecadadas 
por um oficial, geralmente o fiscal 
administrativo, para ser distribuídas, 
periodicamente, por quotas corres-
pondentes aos que dela participavam. 

O segundo tipo denominava-se de 
regador ou economia e processava-se 
através do recebimento pelo ERMI/7 
de material em número inferior ao re-
ferido nas faturas processadas nor-
malmente e complementado por mer-
cadoria em depósito". 

Prosseguindo, diz o procurador: 
"Na verdade, os civis fornecedores, 
ora denunciados, confessaram as con-
tribuições para a denominada caixi-
nha do ERMI/7, na base de 1 ou 2% 
do valor de todas as faturas corres-
pondentes ao material entregue ao es-
tabelecimento, quando não ia até 5%, 
segundo afirmativa de um dos oficiais 
envolvidos na transação delituosa". 
(Depoimento de fls. 146 do IPM). 

Nomes 

Os oficiais do Exército e civis 
acusados de corrupção perante os mi-
nistros do STM são: 

General-de-brigada Greenhalg 
Henrique Faria Braga, cel. Orlando 
Gomes de Cristo, cel. Ubirajara Caval-
cânti, tte. cel. Jack de Melo Lopes, 
tte. ceL Antônio Taulois de Mesquita 
Filho, tte. cel. Leônidas Soares Tibi-
ra, tte. cel. reformado José Alfredo 
Lima (já atingido pelo AI-5), major 
Ernâni Aleixo Arrais, major Ary de 
Jesus Balta, major João Reinaldo de 
Oliveira, capitão Everaldo Ribeiro da 
Costa e comerciantes Derílson de Lis-
boa Melo, Milton Fernando de Araú-
jo Rego, Pedro José Lofredo, Manuel 
Modesto Ferraz, Célio Alves de Arauj 
jo, Vitorino Ribeiro de Moura e José 
Francisco de Araújo. 

Depois de nominá-los, o procura-
dor Ruy de Lima Pessoa afirma: 
44 . . . avaliou-se que, somente em 
1971, a caixinha do ERMI/7 alcan-
çou a importância de Cr$ 80 mil, to-
mando-se por base o fornecimento no 
valor de (Jr$ 7.987.445,84, e aquela 
importância foi distribuída propor-
cionalmente ao posto e função, entre 
os oficiais que aela se beneficiavam". 

Quanto à operação sob a nomen-
clatura de regador - continua o Mi-
nistério Público - "constatou-se, 
através de confissão do denunciado 
civil Manuel Modesto Ferraz que se 
processava o pagamento de faturas 
majoradas com material do estabele-
cimento, revertendo em uma taxa pa-
ra os oficiais, em 1967, no valor de 
Cr$ 94 mil, importância distribuída 
entre alguns dos oficiais denuncia-
dos". 

Em outro trecho da denúncia: 
"Em 1968, com a participação do de-
nunciado civil Derílson de Lisboa Me-
lo, o valor numérico das faturas foi 
complementado de 3 mil a 3.500 me-
tros de tecido de nylon para forro e 
entertela. Em 1969, a mesma opera-
ção ocorreu com uma fatura de 31 
mil metros de brim verde-oliva, agora 
com o beneplácito do fornecedor, ora 

Jenunciado, civil Milton Fernando de 
Araujo Rego, repetindo-se o evento, 
em 71, com a majoração, aproximada, 
de 15 mil e 20 mil metros de fatura-
mento de entrega, também, de brim 
verde-oliva, participando o denuncia-
do civil Derílson de Lisboa Melo". 

Falsificação 

Na denúncia enviada ao STM se 
lê: "Evidentemente, para a efetivação 
desse tipo de infração, os seus autores 
foram levados a falsificar, ou alterar, 
no todo ou em parte, documentos 
verdadeiros, deles fazendo uso, além 
de apropriarem-se, em proveito pró-
prio, de bem móvel e valores, valen-
do-se da facilidade que alguns dos de-
nunciados possuíam na qualidade de 
militar. 

Ademais, o fim recíproco a que se 
propunham os denunciados era o de 
receber e dar vantagem indevida, con-
substanciada em dinheiro que deveria 
ou poderia reverter para o erário pú-
blico, sempre com a infringência de 
dever funcional, em ações continua-
das, através de condições de tempo, 
lugar, maneira de execução e outras 
semelhantes". 

O presidente do STM, ministro 
Waldemar de Figueiredo Costa, desig-
nará um Conselho de Ministros para 
dar início ao sumário de culpa dos 
acusados, que serão posteriormente 
julgados pelo plenário da corte, com-
posta de 15 ministros, 10 oficiais-su-
periores das três armas e cinco toga-
dos. 

Relatório 

A primeira grande sindicância foi 
feita pelo general-de-brigada Edmun-
do da Costa Neves, que foi designado 
pelo general-de-exército Rodrigo 
Octávio Jordão Ramos, chefe do De-zxvutsrponmlihgfedcbaVUTSQPONMLJIHFEDCBA

N o dia 18 de setembro de 1972, 
perante o encarregado do IPM, 

gen. Edmundo da Costa Neves, o in-
dustrial e advogado Cesar Giorgi, na-
tural de São Paulo, prestou depoi-
mento, assim resumido: 

"Que o pagamento da caixinha 
era feito no Rio para o ECMI e para o 
ERMI/7; que foi obrigado a pagar a 
taxa sob a ameaça de perder o finan-
ciamento e o pedido; que inicialmen-
te foi pedido 12%, mas que o depoen-
te rebitou e depois de muito conside-
rar as vantagens do financiamento, in-
clusive que o pagamento da taxa fica-
ria muito mais barato que o financia-
mento do banco, pois até o Banco do 
Brasil cobrava 2%, resolveu pagar a 
taxa, uma vez que não haveria mais 
concorrência e o preço seria o mesmo 
do pedido anterior". 

As firmas 

"Perguntado se era verdadeira a in-
formação de que suas firmas, Lanifí-
cio Minerva e Cotoniflcio Guilherme 
Giorgi, receberam financiamento e 
pelo qual teve o depoente de pagar 
determinada taxa, respondeu que é 
verdadeira e que foi obrigado a pagar 
a taxa sob ameaça de perder o finan-
ciamento e o pedido 

I 

partamento-Geral de Serviços. Teve 
por finalidade apurar "a retirada in-
devida de material para confecção de 
fardamento e calçados, bem como 
exigências financeiras a firmas vencfc 
doras de concorrências, a título de fa-
vorecimento, irregularidades essas 
ocorridas no Estabelecimento Comer-
cial de Material de Intendência (E 
Com MI), Estabelecimento Central de 
Material de Intendência (ECMI) e Di-
retoria de Material de Intendência 
(DMI)". 

Diz o encarregado do IPM que fo-
ram ouvidos durante 60 dias 21 civis 
e 25 militares e feitas 32 acareações. 
Nesse período, os indiciados "come-
çaram a se reunir para trocar idéias e 
receber instruções de advogados, co-
mo consequência negaram a existên-
cia de irregularidades, alguns até com 
cinismo revoltante, demonstrando às 
vezes muita ingenuidade". 

No relatório (fls. 611 a 650), da-
tado de 27 de outubro de 1972, o 
general Edmundo da Costa Neves re-
laciona 63 oficiais e 18 fornecedores, 
mas só indicia 17 militares e os co-
merciantes. Sugere a abertura de ou-
tros IPMs para apurar a culpabilidade 
de todos os oficiais, isso consideran-
do o local e a natureza dos crimes. 

Sobre os artifícios usados pelos 
militares, o encarregado do IPM cita 
"o pagamento da taxa da muito fala-
da caixinha, pela qual todo forneci-
mento era taxado em 3% na fatura a 
ser paga, e assim distribuído: 1% para 
a antiga DGI (hoje a l . a Subchefia do 
DGS), 1% para a DMI e 1% para o 
estabelecimento onde a taxa desse en-
trada - .ECMI, ERMI/3, ERMI/7, 
ERMI/2, etc ". 

Havia a cobrança da taxa exclusi-
va "que era a gratificação exigida por 
oficial ou grupo de oficiais para se-
rem feitas' certas facilidades . Tam-
bém os pedidos de compras armazena-
das 44e que não interessavam ao Exer-

Disse que as firmas fornecem mate-
rial para o Exército há mais de 30 anos 
e que todas as outras "estão dentro do 
mesmo sistema". Citou, a seguir, os 
nomes das seguintes organizações: Ar-
gus Industrial, Fiação e Tecelagem 
Santana, Cotonifício Othon Bezerra 
de Melo, Tecelagem Paraíba, B. Tavi-
tian (Lanifício Raffi), Cia. Fiação e 
Tecelagem Guaratinguetá, S.A. Cia 
Lanifício São Pedro, Lanifício Ma teu 
Gianela, Lanifício Capricórnio, Fia-
ção e Tecelagem Dona Rosa, Cia 
Têxtil Nossa Senhora das Graças, Cia 
Fábrica de Tecidos Maria Cândida, 
Cia. Têxtil Santa Basilissa e Cia Fia-
ção e Tecelagem Santa Cruz. 

Prosseguindo: "E mais todas as ca-
sas comerciais que se apresentaram e 
levaram pedidos no período desses úl-
timos cinco anos". 

Concluindo, o fornecedor Cesar 
Giorgi afirma "que, tendo obtido o 
financiamento e automaticamente a 
totalidade do provimento em 1971, 
pôde o depoente com as suas firmas 
apresentar os uniformes com uma to-
nalidade uniforme". O seu depoimen-
to consta das fls. 264/266. 

O comerciante foi acareado diante 
do ceL Alfredo Rodrigues da Matta, 
confirmando o que havia dito ante-
riormente, segundo as fls 446/7. 

cito". Os indiciados aceitavam merca-
dorias que não satisfaziam "às exigên-
cias do Caderno de Encargos". 

O general Edmundo da Costa Ne-
ves afirma que havia trocas de notas 
fiscais com a finalidade de fugir ao 
pagamento jle multas, bem como "a» 
entrega dt faturas prontas, assinadas, 
constatando o recebimento do mate-
rial, quando apenas parte fora recebi-
do". Também "desvio de material 
dos depósitos ou entrada a menos de 
material". 

Diz o relatório em determinado 
trecho: "Dessa combinação resultaria 
um benefício para todos, oficiais e 
fornecedores, menos para o Exército 
e para a Nação, pois, como é lógico, 
os preços vinham majorados, incluin-
do também os 3% das caixinhas, que 
todos já sabiam que teriam de contri-
buir uma vez vencedores da concor-
rência. 

Os indiciados - prossegue o rela-
tório - indicavam na concorrência 
um preço bem baixo com a intenção 
de, subornando o oficial encarregado 
do laboratório e o chefe da sala de 
entrada, fornecer um material de 
qualidade inferior, muito mais barato 
ainda do que o preço apresentado". 

44Aí está um dos motivos pelo 
qual o soldado do Exército sempre 
andou mal fardado e pessimamente 
calçado", afirma o encarregado do 
IPM. 

Engrenagem 

E mais adiante: "Era uma estrutu-
ra montada há muitos anos com o as-
sentimento da cúpula da Intendência, 
com a conivência dos superiores e até 
a ingerência desses superiores, e o ofi-
cial que não se entrosasse nessa engre-
nagem não seria classificado nos bons 
lugares, seria afastado por atrapalhar 
o funcionamento do mecanismo e 
não teria grande sucesso na carreira". 
(Depoimentos de Arnaldo Lombardi, 
fls. 7/8; do tte.ceL Gerardo Porto 
Sampaio - fls. 78 a 82; do cel José 
Morais de Oliveira - fls. 163/169 e 
do tte.ceL Nilo Nunes de Carvalho — 
fls. 184/188). 

O relatório afirma que os fornece-
dores disseram ter contribuído "para 
as diferentes caixinhas e, quanto aos 
oficiais, todos do E Com MI,confessa-
ram a existência e sua participação na 
caixinha, com exeção da tte.ceL GE) 
Gerardo Porto Sampaio que, afirman-
do existir essas irregularidades, nega a 
sua participação, embora seja acusado 
pelos demais como co-responsável da 
caixinha". 

Finalizando, o relatório do encar-
regado do IPM ressalta que "a conclu-
são é que há clara evidência de serem 
verdadeiros os depoimentos dos for-
necedores e, parafraseando um forne-
cedor, havia uma estrutura organiza-
da. 

Outro IPM 

Um outro IPM foi mandado ins-
taurar pelo general Rodrigo Jordão 
Ramos, tendo como encarregado o 
general-de-divisão Tasso Viiar de 
Aquino. Tem sete volumes sobre irre-
gularidades no Estabelecimento Re-
gional de Material de Intendência da 
3.a Região Militar (ERMI/3), de Por-
to Alegre. 

Apurou, entre outras coisas "o 
desvio de 57 toneladas de matéria-pri-
ma para confecção de calçados da Fá-
brica de Calçados do estabelecimen-
to, recentemente extinta". 

O material - segundo o relatório 
do encarregado do IPM, foi transpor-
tado em quatro caminhões de 11 to-
neladas, cada, da Empresa de Trans-
porte Bandeira, "com guias falsas que 
registram o estabelecimento Central 
de Material de Intendência sediado na 
Guanabara, como destinatário para 
assegurar o trânsito da mercadoria 
sem suspeitas ou complicações fiscais. 

Os caminhões partiram a 7 de ju-
lho do corrente (1972), tendo sido 
apreendidos nos depósitos da firma 
Arco-Flex, em São Paulo, face à de-
núncia ao Serviço de Informações do 
Exército". 

Apurou, ainda, desvios de 38 far-
dos de brim VO e 45 fardos de tergal 
VO, que foram posteriormente apre-
endidos pelas autoridades. Nesse IPM 
foram ouvidos 35 implicados, 11 tes-
temunhas e feitas trêracareações. 

Depoimento de um 
industrial no IPM 

Ele diz que a corrupção envolve 
iodas as casas comerciais que vendem 
ao Exército no Rio já há cinco anos 



A ECONOMIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nossos aliados americanos xvutsrqponmligfedcaXVUTSRPONMLJIHEDCBA

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s empresas verdadeiramente in-
J \ ter nacionais vêem o mundo co-

mo um todo. Elas deslocam suas fá-
bricas para onde os custos de produ-
ção sejam mais baixos, abastecendo o 
mercado mundial a partir de umas 
poucas unidades de produção instala-
das em condições ótimas na Argenti-
na ou no Ceilão. Uma fábrica no Mé 
xico pode atender perfeitamente à 
demanda da América Latina, da Eu-
ropa e dos próprios Estados Unidos 
por alguns tipos de autopeças, en-
quanto uma usina na Escócia abaste-
ce o resto do mundo em certos apare-
lhos de precisão". 

A a tacão de um estudo divulgado 
já em 1965 pela Business Internatio-
nal - óigão de assessoramento às 
grandes empresas dos países desenvol-
vidos com investimentos no exterior 
- ajuda-a explicar uma declaração 
feita na semana passada pelo repre-
sentante do Council of the Américas 
no Brasil - órgão de grandes firmas 
americanas com negócios na América 
Latina. Falando terça-feira à impren-
sa na Câmara Americana de Comércio 
do Rio de Janeiro, Jack Wyant afir-
mou que "as empresas multinacionais 
com sede nos Estados Unidos são as 
melhores aliadas dos exportadores 
brasileiros na luta contra as tendên-
cias protecionistas que se manifestam 
no governo norte-americano". 

A coincidência de interesses entre 
as firmas norte-americanas com subsi-
diárias no Brasil e os exportadores 
brasileiros é clara: ambos querem li-
vre acesso ao mercado dos Estados 
Unidos, que hoje absorve mais de 1/4 
das exportações brasileiras. E ambos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os interesses comuns 
das multinacionais 

e do Brasil 

são ameaçados por restrições tarifá-
rias ou não, quer para proteger o pro-
dutor local, quer para diminuir o de-
ficit da balança comercial dos Esta-
dos Unidos. É o fantasma do prote-
cionismo - agora muito real - que se 
ergue na defesa do dólar e das empre-
sas tradicionais norte-americanas, so-
terradas pela avalanche de têxteis, 
produtos alimentícios e outras manu-
faturas que entram no país. 

A acusação contra as empresas 
multinacionais é ainda mais grave. 
Elas não só competem com os produ-
tores locais nos Estados Unidos como 
também exportam empregos e dóla-
res em excesso, através da transferên-
cia de fábricas para o exterior. Atual-
mente suas atividades estão sendo ob-
jeto de uma investigação pela Subco-
missão de Comércio Internacional da 
Comissão de Finanças do Senado nor-
te-americano. Também a Subcomis-
são sobre Empresas Multinacionais, 
da Comissão de Relações Exteriores 
do Senado, está-se interessando pelos 
efeitos dessas empresas na economia 
americana. Seu presidente é o temível 
senador Frank Church, hoje conheci-
do como "o inimigo das multinacio-
nais" 

Diante desses ataques, as multina-
cionais reagem. E dessas reações be-
neficiam-se os países onde estão ins-
taladas suas subsidiárias. Se a expor-

tação de empregos e capital, e a im-
portação de manufaturas baratas, não 
interessa aos sindicatos de trabalha-
dores, ao Tesouro e às empresas tradi-
cionais norte-americanas, o mesmo 
não acontece com os países que rece-
bem os investimentos e exportam os 
produtos das multinacionais. O Bra-
sil, por exemplo, onde a política eco-
nômica tem como um de seus princi-
pais fundamentos as empresas estran-
geiras, seu capital, sua tecnologia e 
sua clientela no exterior (vide Decre-
to 1236, sobre transplante de fábricas 
do exterior). Daí a aliança natural en-
tre as multinacionais e os exportado-
res brasileiros, que, mesmo quando 
não estão associados a elas, têm igual 
interesse em penetrar no mercado 
americano. 

E a reação das grandes empresas é 
permanente. Elas têm apresentado ao 
governo objeções a qualquer entrave 
ao livre movimento de capitais e mer-
cadorias sobre as fronteiras dos Esta-
dos Unidos. Agora mesmo, segundo 
Jack Wyant, o Council of the Améri-
cas, as Câmaras de Comércio america-
nas no exterior, e outras entidades re-
presentativas das empresas multina-
cionais estão financiando a redação 
de um documento contrário às teses 
protecionistas do governo. O trabalho 
está sendo preparado por um grupo 
de economistas especialmente pagos 
para esse fim, e será apresentado ao 
Congresso como uma defesa dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA free 
trade mundial. Para o sr. Wyant, "isso 
prova que nós somos os principais de-
fensores dos interesses comerciais do 
Brasil nos Estados Unidos" 

• (Gerson Toller Gomes) 

Os bons negocios do Brasil 

Com bastante alarde, as autorida-
des monetárias anunciaram o su-

cesso dos três lançamentos de bônus, 
garantidos pelo governo brasileiro no 
mercado mundial de capitais: os títu-
los se esgotaram rapidamente e houve 
necessidade de reduzir as cotas que os 
investidores se propuseram a adquirir. 

Com isso - foi dito e repetido -
"restaurou-se a confiança nos rumos 
e nos resultados da economia brasilei-
ra". Mas um exame menos superficial 
revela a verdadeira chave que abriu as 
portas do mercado mundial do di-
nheiro: as vantagens excepcionais ofe-
recidas aos tomadores dos títulos bra-
sileiros. 

A primeira emissão de papéis rea-
lizou-se em janeiro de 197 z, no valor 
de 30 milhões de dólares, por 12 
anos, a juros de 8%, superiores em 
mais de 1% aos vigentes na época. 
Mas a concessão maior ocultava-se 
por trás da moeda escolhida para o 
negócio: a euromoeda (Unidade Mo-
netária Européia - UME - moeda 
contábil do Mercado Comum Euro-
peu), que facultava ao investidor em-
prestar dinheiro em qualquer uma das 
moedas dos países-membros do Mer-
cado Comum Europeu e a escolher a 
moeda em que deveria receber os ju-
ros e o reembolso do principal 

Quem não foi bobo pagou em li-
ras e vai receber em marcos, ou seja, 
pagou em moeda fraca e vai receber 
em moeda forte. Isto significa que o 
investidor, além dos juros, que já 
eram excepcionais, passou a contar 

Pedro Pinheiro 

também com o jogo das valorizações 
e desvalorizações monetárias, caben-
do o prejuízo cambial ao emitente 
dos títulos, isto é, ao brasileiro. É cla-
ro que todo mundo quis participar da 
bolada. E houve fila. Tanto que, na 
hora de repartir os títulos, os bancos 
foram obrigados a distribuir, para ca-
cada pretendente, apenas 55% do to-
tal solicitado. 

A vez dos alemães 

A segunda emissão realizou-se em 
setembro do ano passado e atacou o 
mercado financeiro alemão. O Brasil 
se comprometeu a tomar empresta-
dos, por 15 anos, um total ae 100 
milhões de marcos, a uma taxa de 
6,77%, mais de 2% maior do que a 
que vinha sendo paga no mercado 
diante da perspectiva de revalorização 
do marco. (Dia 31 de janeiro último 
os bancos londrinos ainda se arrisca-
vam a pagar 4,6% por qualquer quan-
tidade de marcos que outra institui-
ção financeira quisesse emprestar. 
Mas dia 9 último a taxa caíra a 1,6% 
diante da iminência de valorização da 
moeda alemã). 

Hoje, quem emprestou os marcos 
ao Brasil está feliz da vida porque fez 
um negócio da China. Alem dos 8% 
de juros anuais, já começou a ganhar 
pelo menos os 10% da ultima valori-
zação (em relação ao dólar), certa-
mente apenas a primeira de uma série 
dentro aos próximos 15 anos (o pra-

zo do empréstimo). É claro que al-
guém saiu perdendo: o brasileiro, que 
agora precisa de mais cruzeiros para 
converter em marcos para depois pa-
gar o credor alemão. 

O terceiro lançamento de títulos 
procurou o mercado de Nova York, 
num total de 35 milhões de dólares, 
em novembro do ano passado. É ver-
dade que a desvalorização do dólar 
em 3% (em relação ao cruzeiro) aca-
bou provisoriamente por trazer algu-
ma vantagem, embora a constante 
desvalorização do cruzeiro vá acabar 
por neutralizar esse benefício. Mas 
quem acompanhou os lançamentos 
de títulos no mercado internacional 
verificará que os 8,25% de juros que 
o Brasil se comprometeu a pagar fo-
ram confortáveis demais (para o em-
prestador estrangeiro) que aceitou, na 
mesma época, juros de 7% por títulos 
da Ente Nazionale Idrocarburi; 7% 
por títulos da Comunidade Européia 
do Carvão e do Aço* 7,5% pelos da 
Província de Quebec; 7,5% pelos da 
Dinamarca; 8,12% pelos do México; 
7% pelos do Banco da Grécia; 8% pe-
los da Finiância; 7,5% pelos da Socie-
dade Financeira Européia; e 7,75% 
pelos do Banco Sueco de Investimen-
tos. 

Assim, o Brasil voltou aos merca-
dos financeiros mundiais dos quais es-
tava afastado há 31 anos por falta de 
crédito e também porque não tivera 
oferecido tantas e maravilhosas vanta-
gens aos donos internacionais do di-
nheiro. 

U.S. $ 50,000,000 

E N I 

Ente Nationale Idrocarburi 
(AN A VTJ/frrrm>* THE REPUBLIC OF ITALY) 

7% Bonds 1988 

$25,000,000 

Bank of Greece 
8% t . S . Dollar Bonds doe October 1,1987 

U.S. $30,000,000 

VINCE OF QUEBEC 
«ing Fund Deben tu re s Due Janua ry 15,1988 

$35,000,000 xutsrponljihfedaZVUTSRQPONMLJIFEDCBA

BRAZIL 
Republic of Brazil) 

Bonds Die 1987 

Estes avisos de 
lançamento de 
títulos no 
mercado 
internacional 
foram retirados 
do semanário 
The Economist 
(entre novembro 
do ano passado e 
fevereiro deste 
ano). As taxas de 
juros oferecidas 
pelos bônus b 
brasileiros 
sSo maiores 
que todas 
as outras ofertas. 

Petroleo: mais uma 
volta na torneira 

Enquanto o "triunvirato de alto 

nível" do governo americano, 
formado pelo secretário do Tesouro 
George Schultz, pelo assessor presi-
dencial para Assuntos Nacionais John 
Ehrlichamn e por Henry Kissinger, 
continua buscando uma solução para 
a atual crise de energia nos Estados 
Unidos a fim de evitar que o país 
adote uma política de racionamento 
de petróleo, dois novos fatos ocorri-
dos na semana passada parece que 
vieram agravar mais ainda a crise: o 
Canadá decidiu limitar as exportações 
de óleo cru para os EUA, e os países-
membros da Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo - OPEP -
convocaram uma reunião com o obje-
tivo de fixar uma majoração nos pre-
ços do petróleo para compensar as 
perdas causadas pela desvalorização 
do dólar. 

O ministro de Energia do Canadá, 
MacDonald anunciou, no dia 17, a 
decisão de seu país de limitar as ex-
portações de petróleo cru para os Es-
tados Unidos, temendo que os cana-
denses sejam afetados por uma escas-
sez do produto no proximo mês. O 
Canadá produz cerca de dois milhões 
de barris de petróleo e derivados por 
dia e os Estados Unidos importam 
um milhão e 200 mil barris diários. 
As exportações canadenses, que antes 
eram feitas sem licença estatal, passa-
rão a ser controladas pelo Conselho 
Nacional de Energia. 

A reunião da OPEP, marcada para 
o dia 16 de março em Viena, irá esti-
pular a majoração a ser feita nos pre-
ços do petróleo para compensar os 
efeitos da desvalorização recente do 
dólar em 10%. A OPEP anunciou que 
discutirá, também, a atual crise mun-
dial de energia e particularmente a si-
tuação dos Estados Unidos. O secre-

F fó 

tário-geral da OPEP, Abderrahman 
Khene, declarou que partilha da opi-
nião que "a $tual situação de falta de 
combustível nos Estados Unidos po-
deria seiv-pelo menos, o prelúdio de 
uma verdadeira crise de energia nas 
próximas décadas**. 

A curto prazo, no entanto, o que 
parece preocupar mais os países da 
OPEP e um reajustamento no preço 
do petróleo. Logo após a crise do dó-
lar de 1971, os países produtores do 
oriente impuseram um acordo às 
companhias ocidentais, pelo qual os 
preços do combustível devem se rea-
justar automaticamente após qual-
quer desvalorização da moeda ameri-
cana - uma vez que as cotações do 

roduto são expressas em dólar. Pela 
' rmula aprovada, calcula-se que a re-

cente desvalorização de 10% do dólar 
acarretará um aumento de 6,2% nos 
preços do combustível. No entanto, 
alguns países do oriente, como o 
Kowait, já declararam que vão exigir 
uma "compensação total das perdas", 
o que significaria um aumento de pe-
lo menos 10%. A Venezuela, o maior 
produtor da América Latina, também 
anunciou que aumentará os preços de 
seu petróleo numa proporção acima 
de 6,2%. 

Empenhados na superação de uma 
crise energética, que se concentra so-
bretudo no petróleo (mais de 80% áfjf 
produção de energia elétrica do país e 
gerada por usinas a óleo diesel), pare-
ce xjue os Estados Unidos não terão 
outra alternativa senão a de aceitar as 
exigências feitas pelos países produ-
tores. 

Para evitar que esse tipo de situa-
ção continue se repetindo no fituro é 
que o presidente Nixon aguarda as re-
comendações do ''triunvirato** por 
ele nomeado. 

Tentando evitar a 
guerra com os EUA 

6 f ^ n e l a primeira vez em quase 20 
• anos, podemos esperar uma 

prosperidade genuína em tempo de 
paz*. Com essas palavras, o presiden-
te Nixon iniciou o discurso que fez 
ao povo norte-americano na semana 
passada, sobre as diretrizes de seu go-
verno no campo econômico, ao mes-
mo tempo em que enviava ao Con-
gresso a parte econômica de seu rela-
tório sobre o "estado da União**. Mas 
o trecho de seu discurso mais destaca-
do pela imprensa de todos os países 
não é o que fala de paz, mas aquele 
em que ameaça desencadear uma ver-
dadeira "guerra comercial** 

"Recentemente, a América tem 
comprado mais de outros países do 
que eles de nós. Assim como uma 
companhia não pode continuar com-
prando indefinidamente, mais do que 
vende, o mesmo acontece com os paí-
ses", disse o presidente norte-ameri-
cano, referindo-se ao enorme deficit 
de 6,4 bilhões de dólares registrado 
na balança comercial dos Estados 
Unidos no ano passado. Como resol-
ver o problema? Além da desvalori-
zação do dólar em 10%, cujo objetivo 
é baratear o preço dos produtos ame-
ricanos no exterior, tornando-os mais 
competitivos, Nixon disse que esta 
medida deve ser acompanhada de re-
formas mais básicas. E, entre essas, 
apontou uma: "os produtos america-
nos devem obter uma quota maior do 
comércio mundial a fim de podermos 
expandir os mercados americanos e 
os empregos americanos**. E, em se-
guida, anunciou o que pode ser o in-
dício da guerra comercial: "É por es-
se motivo que proporei em breve ao 
Congresso novas leis comerciais que 
tornarão mais fácil para nós, não so-
mente reduzir nossas barreiras comer-
ciais, quando outros países baixarem 
as suas, como também aumentar nos-
sas barreiras comerciais quando isso 
for necessário, para equilibrar as coi-
sas**. Em outras palavras: o presidente 
norte-americano promete que os Es-
tados Unidos adotarão medidas pro-
tecionistas, visando diminuir as im-
portações norte-americanas de outros 
países, sempre que acharem que estão 
sendo prejudicados. E Nixon ainda 

prometeu que proporá novas leis co-
merciais ao Congresso, exatamente 
no momento em que alguns senado-
res* e deputados defendem a tese de 
que os Estados Unidos deveriam ado-
tar imediatamente uma sobretaxa de 
15% sobre as importações, a fim de 
equilibrar as relações comerciais com •  
o exterior - medida que atingirá to- / 
dos os países que comercializam com 
os Estados Unidos, e que provocará 
reações. 

Confirmadas as intenções do pre-
sidente norte-americano, resta a gran-
de esperança da América Latina de 
que a sobretaxa a ser instituída não 
atinja os produtos importados pelos 
Estados Unidos do continente, uma 
vez que, como alegam os técnicos, a 
América Latina não tem nenhuma 
culpa pelo deficit da balança comer-
cial norte-americana. 

O assessor para assuntos interna-
cionais do Ministério da Fazenda, 
Cyro Cury, declarou; 

"O que é mais doloroso para os 
Estados Unidos é ver que outros paí-
ses estão com excesso de reservas, 
não podendo ficar impassível diante 
de tal situação", afirmou ele, ao mes-
mo tempo em que explicou: "O Bra-

transitório e de que dentro em breve 
se encontrará uma solução de forma a 
resolver os males dos Estados Uni-
dos** . . . 

A contribuição dada pelo Brasil 
foi não ter acompanhado totalmente 
a desvalorização do dólar, reduzindo 
o valor de sua moeda somente em 
7%. Isto é: como o dólar caiu 10% e o 
cruzeiros só 7%, os produtos norte-
americanos ficaram mais baratos no 
Brasil, e os do Brasil mais caros nos 
Estados Unidos. Essa foi a pequena 
contribuição dada pelo país para aju-
dar a balança comercial dos Estados 
Unidos. Agora o Brasil pretende ser 
recompensado: se Nixon adotar uma 
sobretaxa para as importações norte-
americanas, o governo brasileiro espe-
ra que nós fiquemos de fora dessa 
Uguerra comercial**. Como se fosse 
uma espécie de prêmio. 



O OUTRO LADO DA MOEDA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Enquanto o dólar se enfraquece nos mercados de 
câmbio, os Estados Unidos lucram às custas de seus ' 

competidores comerciais. O que há por trás desse mistério? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Depois de sofrer duas desvaloriza-
ções num período de 14 meses - a 

?rimeira de 7,8% e a mais recente de 
0% - o dólar continuava na semana 

passada a sofrer as consequências da 
crise monetária internacional. Incer-
tos quanto ao futuro da moeda nor-
te-americana, os especuladores da Eu-
ropa trocavam o dólar pela moeda de 
qualquer outro país. Em Londres e 
Paris os preços ao ouro chegavam a 
um nível previsto somente para 1980 
- alta causada pela procura excessiva 
do metal. 

O que há por trás dessa crise mo-
netária, onde as moedas parecem es-
tar dotadas de vontade própria, sem 
que apareçam os verdadeiros motivos 
de sua revalorização ou desvaloriza-
ção? 

Paul Singer analisa as contradições 
que provocaram a nova crise monetá-
ria, e mostra como os Estados Unidos 
parecem ser vítimas de regras que eles 
mesmos, durante décadas, impuseram 
ao resto do mundo. 

As moedas se transformam, 
parecendo que têm vontade 

própria. Por trás estão 
as transformações da 

economia internacional. 

Mais uma vez o dólar aparece co-
mo personagem principal na dra-

mática (ou dramatizada?) crise do 
sistema financeiro internacional. A 
idéia do dólar como personagem não 
é apenas metafórica: do jeito como os 
órgãos de divulgação tratam do assun-
to, o dólar e outras moedas parecem 
dotadas de vontade própria, sofrem e 
reagem à semelhança dos seres huma-
nos, numa explosão de fetichismo 
que encobre a crise real numa densa 
névoa de mistério. 

A visão mais comum é que o dólar 
representa o poder e o prestígio dos 
Estados Unidos. Sua queda seria, por-
tanto, o sinal de que os Estados uni-
dos estão perdendo força no cenário 
mundial. No entanto são os maiores 
competidores dos Estados Unidos -
o Japão e a Alemanha Ocidental - os 
que mais se empenham na "defesa" 
do dólar. Os governos destes países, 
no último espoucar da crise, têm 
(mais uma vez) adquirido bilhões de 
dólares, no esforço, aliás baldado, de 
"salvar" a moeda norte-americana. 
Que estranha manifestação de solida-
riedade (ou masoquismo? ) estaria le-
vando os ministros das finanças do 
Japão, da Alemanha Ocidental e de 
outras potências européias a se empe-
nharem a fundo na defesa" do dó-
lar, enquanto fazem declarações quei-
xosas sobre a passividade dos Estados 
Unidos, que pouco ou nada fazem em 
"defesa" de sua moeda? 

Para se chegar às raízes reais da 
crise monetária internacional, é preci-
so inicialmente deixar de lado os as-
pectos monetários e examinar as 
transformações que a economia inter-
nacional está sofrendo nos últimos 
decênios. Estas transformações têm 
por origem: a) o defasamento entre as 
taxas de crescimento econômico mui-
to elevadas de alguns países, como o 
Japão, a Alemanha Ocidental, a Fran-
ça e a Itália e muito menores de ou-
tros como os Estados Unidos e a 
Grã-Bretanha; b) o surgimento de um 
grupo de países não capitalistas, cujo 
peso na economia mundial e, especifi-
camente, no comércio internacional, 
já é bastante expressivo. Como resul-
tado, o peso dos Estados Unidos e da 
Grã-Bretanha no mercado mundial es-
tá diminuindo cada vez mais.̂  Seria 
bom recordar que, ainda no último 
pós-guerra, estas duas potências deti-
nham a hegemonia absoluta no co-
mércio internacional. Quando as re-
gras que regulam as transações entre 
países foram estabelecidas, em 1944, 
na cidade americana de Bretton 
Woods, os Estados Unidos e a Grã-
Bretanha tinham todas as condições 
de ditá-las ao restô do mundo capita-

lista de acordo com os seus interesses. 
Agora o feitiço volta-se contra os fei-
ticeiros: estas regras reforçam a posi-
ção das novas potências hegemônicas, 
basicamente o Japão e as nações per-
tencentes ao Mercado Comum Euro-
peu (MCE), em detrimento das anti-
gas. A Grã-Bretanha já entregou os 
pontos e aderiu ao MCE. Os Estados 
Unidos tentam sair do isolamento, 
aproximando-se da China e procuran-
do penetrar, como investidores e ex-
portadores, no promissor mercado so-
viético. 

As regras do jogo econômico in-
ternacional são basicamente liberais. 
O Acordo Geral de Tarifas e Comér-
cio (GATT) prevê a paulatina elimi-
nação dos obstáculos tarifários (e 
eventualmente também os não tarifá-
rios) ao comércio internacional con-
duzido, em cada país, por compa-
nhias privadas e tendo por objetivo 
seus interesses particulares. O Fundo 
Monetário Internacional (FMI) tem 
por base a conversibilidade das moe-
das nacionais. O governo de cada país 
deveria, em princípio, assegurar, no 
mercado cambial do seu pais, que as 
taxas de conversão de sua moeda fos-
sem mantidas dentro de uma faixa de 
variação bastante estreita. Assim, 
por exemplo, se o Brasil "declara" ao 
FMI que o cruzeiro vale 1/6 do dólar, 
cabe ao nosso governo, sem exercer 
nenhum controle "artificial", assegu-
rar que efetivamente qualquer quanti-
dade de dólares possa ser trocada por 
cruzeiros, no Brasil, àquela taxa. Ele 
deve fazê-lo sem estabelecer uma taxa 
cambial oficial e obrigatória mas ape-
nas intervindo no mercado como 
comprador de cruzeiros, se a oferta 
de dólares for insuficiente, e como 
vendedor de cruzeiros, se a oferta de 
dólares for excessiva. O antagonismo 
do FMI às taxas cambiais oficiais de-
riva da mesma filosofia liberal que 
deu o GATT: é preciso impedir que 
os governos distorçam o funciona-
mento "natural" do mercado, no 
qual só devem prevalecer os interesses 
particulares (na prática, das grandes 
companhias). 

Liberdade de ação 

É claro que estas regras só favore-
cem as nações economicamente mais 
poderosas, ou melhor, as companhias 
destas nações. Assegura-se a elas a 
máxima liberdade de ação, não só no 
que se refere às transações comerciais 
mas também financeiras. A estabilida-
de cambial permite a estas compa-
nhias investir com tranquilidade em 
outros países e remeter seus lucros de 
volta, sem que o fluxo de recursos 
seja perturbado por alterações inespe-
radas no valor de cada moeda nacio-
nal. 

Graças à aplicação destas regras, 
nem sempre perfeita, é claro, pois su-
jeita a contingências políticas, mas 
efetiva na maioria dos casos, as gran-
des companhias norte-americanas pu-
deram penetrar em quase todos os 
mercados dos países capitalistas (com 
a notável exceção do Japão). A balan-
ça comercial dos Estados Unidos ti-
nha então enorme superavit, isto é, 
eles exportavam muito mais do que 
importavam. Os Estados Unidos rece-
biam ainda um grande fluxo de recur-
sos financeiros do resto do mundo ca-
pitalista, constituído por juros de em-
préstimos e lucros de investimentos. 
Além disso, muitos países mantinham 
suas reservas de divisas em dólar, con-
siderado a moeda mais conversível do 
mundo, de modo que a maior parte 
do ouro, que é a reservazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA real para 
transações internacionais, era manti-
da nos cofres do Tesouro americano. 

Mas, como o que é bom nem sem-
pre dura, esta situação passou a mu-
dar. O Japão e os países do MCE, na 
medida em que reconstruíam suas 
economias (muitas vezes com o auxí-
lio de capitais americanos), passaram 
a competir com os Estados Unidos 
nos principais mercados, aproveitan-
do-se de uma certa superioridade tec-
nológica (que decorre do fato de seus 

parques industriais serem mais recen-
tes) e, sobretudo, do menor custo de 
sua força de trabalho. A competição 
aguçou-se principalmente no maior 
mercado de todos, o mercado ameri-
cano, que passou a ser "invadido" 
por crescente quantidade de automó-
veis europeus, máquinas fotográficas 
japonesas, tecidos e roupas de Hong 
Kong, etc., etc., sem que os Estados 
Unidos, enredados pelas regras que 
eles mesmos haviam imposto, pudes-
sem se defender. Surgiu então uma 
contradição muito curiosa: as compa-
nhias americanas, ao "exportar" pro-
dutos de suas subsidiárias no exterior 
para os Estados Unidos, desequilibra-
vam a balança comercial do seu pró-
prio país. Os automóveis da Ford in-
glesa exportados, aos Estados Unidos 
têm o mesmo efeito negativo sobre a 
sua balança comercial quanto os veí-
culos da Volkswagen ou da Fiat. 

Assim, enquanto o superavit da 
balança comercial americana se redu-
zia ate transformar-se em seu contrá-
rio, em defict, menos por uma queda 
das exportações do que pelo grande 
crescimento das importações, a ex-
portação de capital pelas companhias 
americanas aumentava cada vez mais. 
Os limites deste artigo não permitem 
entrar nas causas desta tendência, 
mas elas certamente se prendem ao 
dinamismo menor da economia ame-
ricana em comparação com a de ou-
tros países capitalistas. Seja como 
for, o crescimento das importações 
de mercadorias e das exportações só 
poderia dar no que deu: um desequi-
líbrio grave e crônico na balança de 
pagamentos dos Estados Unidos. 

Este deficit já é antigo e foi cober-
to durante muito tempo mediante 
emissão de dólares, ou seja, endivida-
mento crescente dos Estados Unidos 
com o resto do mundo. Este endivi-
damento foi levado até o ponto em 
que o crédito se esgotou. Várias na-
ções, com a França a frente, passaram 
a cobrar a dívida, isto é, a trocar seus 
dólares por ouro. O ouro passou as-
sim a fluir em quantidades cada vez 

O maior mercado do 
mundo, o americano, 

foi invadido por 
produtos japoneses 

e europeus. 

maiores dos Estados Unidos para os 
países do MCE, até que as reservas 
americanas desceram a um nível tão 
baixo que já não podiam sustentar a 
conversibilidade do dólar. Nestas con-
dições, o dólar foi desvalorizado, em 
relação ao ouro, em 1971 e novamen-
tê  este ano. Cada desvalorização do 
dólar significa que os credores dos Es-
tados Unidos - isto é, os governos e 
os particulares que possuem dólares 
— perdem uma parte do valor real de 
seus créditos. O Brasil, por exemplo, 
que- possui o equivalente a mais de 4 
bilhões de dólares de reservas cam-
biais, boa parte delas em dólares, per-
derá 10% deste total, se desejar usar 
estas reservas para adquirir bens e ser-
viços nos demais países (Japão, MCE, 
etc.) que não acompanharam a desva-
lorização do dólar. Nossa perda seria 
de apenas 3% em relação ao cruzeiro, 
que na verdade é apenas hipotética, 
pois nunca se usam reservas cambiais 
para adquirir mercadorias no merca-
do interno. 

O fundo da crise do sistema mo-
netário internacional está portanto na 
falência do arcabouço liberal criado 
em Bretton Woods e implementado 
vigorosamente pelo GATT e pelo 
FMI. Este arcabouço de regras de 
procedimento, aue deveria levar à 
correção automatica dos desequilí-
brios nos pagamentos internacionais, 
na prática leva à sua perpetuação. Os 
primeiros a sentir isso foram os países 
subdesenvolvidos, que se viram obri-
gados a cobrir o deficit de suas balan-
ças de pagamento com a importação 

maciça de capital estrangeiro. Quan-
do a capacidade de endividamento 
externo destes países se esgotou, o 
seu desenvolvimento passou a ser bar-
rado pelo chamado "estrangulamento 
externo", ou seja, pela incapacidade 
de continuar importando bens de ca», 
pitai, essenciais à economia, porque 
suas receitas de divisas estavam exces-
sivamente comprometidas com os ser-
viços da dívida externa, com remessas 
de lucros e de royalties, com importa-
ções supérfluas contra as quais era 
proibido discriminar, etc. A reação de 
alguns destes países, cujos governos 
acabaram intervindo energicamente 
nas transações com o exterior, im-
pondo controles cambiais ou sistemas 
de taxas múltiplas de câmbio (como 
fez o Brasil, entre 1953 e 1961), le-
vou a graves choques políticos com o 
FMI, onde predominava a chamada 
"ortodoxia" financeira - que expres-
sa, no fundo, a ideologia das* grandes 
companhias privadas. A ironia da si-
tuação é que agora os próprios Esta-
dos Unidos não conseguem se ater 
aos compromissos assumidos junto ao 
GATT e ao FMI. Quando, em 1971, 
Nixon impôs a sobretaxa de 10% às 
importaçoes americanas, ele violou 
frontalmente as regras de Bretton 
Woods, ao levantar de modo unilate-
ral a barreira tarifária ao comércio. 

Luta pelo mercado 

Os Estados Unidos só podem res-
gatar sua dívida com o resto do mun-
do mediante a venda de mercadorias. 
Da mesma forma, para impedir que 
esta dívida cresça, e preciso que eles 
exportenj menos capital e, sobretudo, 
importem menos mercadorias. Acon-
tece que os seus principais credores 

âuerem continuar vendendo aos Esta-
os Unidos mais do que lhes com-

pram. É nesta contradição que se en-
contra o fulcro da crise. Trata-se da 
luta pela dominação do mercado 
mundial. Os Estados Unidos exigem a 
revalorização das moedas dos países 
que têm superavit na balança oe pa-
gamentos - basicamente o marco.e o 
iene - o que melhoraria as condições 
de competitividade das mercadorias 
americanas em face das alemãs e japo-
nesas. Mas esta melhora não se res-
tringiria às mercadorias americanas, 
beneficiando também todos os de-
mais competidores cuja moeda não 
fosse revalorizada, pois somente o 
preço das mercadorias alemãs e japo-
nesas seria elevado, na proporção em 
que tiver sido fixada a revalorização 
de suas moedas. O efeito de revalori-
zação do marco e do iene seria, pois, 
reduzir as exportações da Alemanha 
Ocidental e do Japão, cujas importa-
ções aumentariam, pois os preços dos 
produtos importados cairiam naquela 
mesma proporção. Em suma, os Esta-
dos Unidos reequilibrariam sua balan-
ça de pagamentos, ou seja, começa-
riam a resgatar sua dívida vendendo 
mais à Alemanha Ocidental e ao Ja-
pão e comprando menos deles. A 
Gra-Bretanha, a França, a Itália, 
etc. teriam possibilidades de fazer o 
mesmo. •  

É claro que esta solução não con-
vém à Alemanha Ocidental nem ao 
Japão, que preferem que os Estados 
Unidos desvalorizem o dólar. Isto bai-
xaria apenas o preço das mercadorias 
americanas, supondo que a moeda 
dos demais países não acompanhasse 
o dólar, o que deixaria a posição da 
Alemanha Ocidental e do Japão face 
aos demais competidores inalterada. 
Esta solução não interessa aos Estados 
Unidos porque eles teriam que con-
sertar a situação da sua balança de 
pagamentos aumentando suas vendas 
a todos os outros países e diminuindo 
suas importações de todos eles, em 
vez de descarregar o peso da correção 
sobre seus principais competidores 
apenas. Politicamente, a desvaloriza-
ção do dólar granjeia mais inimigos 
para os Estados Unidos, que teriam 
que deixar de atender numerosos paí-
ses-clientes, quando, a seu ver, a ori-
gem do desequilíbrio está no supera-

vit do balanço alemão e japonês. 
As mudanças nas taxas cambiais 

são decisões eminentemente políticas 
e não há, nas instituições internacio-
nais, como o FMI, qualquer mecanis-
mo que permita reconciliar tais con-
tradições. De acordo com a teoria or-
todoxa, agora falida, caberia aos Esta-
dos Unidos valorizar internamente o 
dólar, provocando uma deflação em 
sua economia, o que automaticamen-
te reduziria as importações, que fica-
riam mais caras que as mercadorias 
americanas, e elevaria as exportações. 
No entanto, após a depressão econô-
mica provocada pela política antiin-
flacionária de Nixon em 1970/71, fi-
cou claro que seguir este caminho re-
presenta suicídio político. Daí a ado-
ção das medidas heterodoxas em 
agosto de 1971: taxa adicional sobre 
as importações, congelamento de pre-
ços e salários, etc. 

Dado o impasse, a crise na balança 
de pagamentos dos Estados Unidos 
.prossegue, o que significa que o volu-

Uma situação irônica 
para os EUA: hoje eles 
é que não conseguem 

seguir as regras liberais 
que antes defendiam. 

me de dólares possuídos por credores 
estrangeiros continua aumentando. 
Em intervalos cada vez menores, es-
tes credores, que costumam ser mui-
tas vezes grandes companhias, espe-
culam contra o dólar, aproveitando-se 
da insolvência virtual dos Estados 
Unidos. Esta especulação é dirigida a 
"favor" do marco e do iene, cuja va-
lorização os governos alemão e japo-
nês procuram evitar, adquirindo bi-
lhões de dólares. Mas a resistência 
destes governos tem limites, pois são 
obrigados a expandir a massa circu-
lante. de marcos e ienes,« os quais, se 
forem gastos, representam grave 
ameaça inflacionária. Consequente-
mente, os especuladores acabam sem-
pre ganhando. Em 1971, o marco e o 
iene foram revalorizados e o dólar 
desvalorizado. Este ano, até o mo-
mento, o dólar voltou a ser desvalori-
zado. Além disso, o Japão está tratan-
do de abrir mais o seu mercado inter-
no às exportações americanas, para 
apaziguar os Estados Unidos, além de 
deixar o iene flutuar, ou seja, permi-
tir a sua revalorização de fato ao dei-
xar o governo de adquirir dólares. 

Mas este não é o fim da crise. As 
alterações cambiais havidas não elimi-
nam o desequilíbrio dos pagamentos 
internacionais; embora possam evitar 

?[ue ele se agrave. É que os outros 
atores, não monetários mas reais, do 

desequilíbrio continuam atuando. A 
economia americana continua sobre-
carregada por gastos improdutivos, 
sobretudo de caráter militar. Além 
disso o seu comércio com os países 
não capitalistas continua limitado por 
uma série de restrições políticas, o 
que debilita , sua posição no mercado 
mundial. Na conquista do mercado 
chinês, o Japão lhes tomou a diantei-
ra, o mesmo fazendo a Alemanha 
Ocidental quanto ao mercado da 
União Soviética Finalmente, as gran-
des companhias americanas não po-
dem deixar de exportar capital, na 
medida em que vêem sua posição he-
gemônica em outros países — como 
por exemplo o Brasil - ameaçada pe-
lo avanço das companhias européias e 
japonesas. Os ambiciosos planos de 
inversão aqui da Mitsubishi e da Fiat, 
revelados na semana passada, ilustram 
este avanço. 

Deste modo, a crise, que só teria 
solução no plano político, deverá 
continuar, pois ela é constantemente 
alimentada pela rivalidade entre as 
grandes companhias, cujo esteio é a 
política monetária e cambial dos Es-
tados a que pertencem. Neste senti-
do, apelidá-las de multinacionais é 
mais falso do que nunca 
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Puma: a um passo de Portugal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Um conselho de 
Delfim Netto para 
o diretor da única 
fábrica nacional de 

automóveis: associação 
com um grupo estrangeiro 

ou venda da fábrica. 

Com a autoridade de quem parti-
cipou ativamente dos movimen-

tos de Aragarças e Jacareacanga, foi 
um dos articuladores da revolução em 
São Paulo, chefiou o gabinete do ex-
ministro Gama e Silva, da Justiça, o 
sr. Luis Roberto Alves da Costa, o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Luisão, entrou recentemente no gabi-
nete do prof. Delfim Netto para con-
versar sobre avais, dinheiro, indústria 
automobilística e a Puma Vgículos e 
Motores, da qual é diretor-presidente. 
A conversa terminou quando o minis-
tro, não concordando em conceder o 
aval para o empréstimo de US $ 5 mi-
lhões necessários à construção de 
uma nova fábrica, sugeriu outra solu-
ção: 

- Ou você se associa a uma gran-
de fábrica de automóveis estrangeira 
ou vende a sua para eles. 

Hoje, Luisão está na Inglaterra se 
preparando para nova audiência da 
Suprema Corte que vai decidir a res-
peito do nome "Puma", que a Ford 
inglesa diz ser sua propriedade. A pri-
meira audiência, marcada para o dia 
22 passado, foi suspensa a pedido da 
Ford. Supõe-se que a empresa norte-
americana entrará em acordo com a 
revendedora inglesa do Puma para 
tentar uma solução conciliatória, uma 
vez que a Ford não dispõe de provas 
suficientes para reivindicar a patente 
do nome Puma da Inglaterra. 

Esprimida num terreno de 7 mil 
metros quadrados, em São Paulo, on-
de a seção de tapeçaria, por exemplo, 
ocupa menos de 20m2, seus funcio-
nários e diretores se preocupam mais 
com a concessão do aval do que pro-
priamente com o problema da Ingla-
terra. Se o aval for definitivamente 
negado, a Puma será obrigada a redu-
zir drasticamente sua produção para 
exportação, desistir de pensar na con-
quista de novos mercados, comu-
nicar às prefeituras de vários municí-
pios do Vale do Paraíba que o terre-
no onde eventualmente poderia insta-
lar a fábrica pode ser doado para ou-
tro empresário e avaliar melhor a pro-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Mini-Puma, segundo um desenho fornecido pela fábrica 

posta do governo português de trans-
ferir a fábrica ou montar uma nova, 
em Portugal, com todas as facilida-
des. 

A Puma - que é ainda a única 
indústria brasileira de automóveis -
começou nos fundos de uma fazenda, 
em Matão, no interior paulista, mon-
tando um carro esporte sobre chassis 
e componentes mecânicos DKV-
Vemag. Seu crescimento trouxe tam-
bém novas dificuldades: A Volkswa-
gen, sua nova fornecedora, demora a 
entregar os motores, e uma vez ficou 
40 dias sem fornecer conjuntos de 
chassis. Interrompida a produção, 
sem poder atender aos pedidos, a Pu-
ma acabou tendo um prejuízo de cer-
;a de Cr$ 400 mil, pois tinha os en-
cargos trabalhistas e o pagamento dos 
outros fornecedores. 

Quando começou a ganhar parte 
do mercado europeu, o Puma teve 
que se enquadrar nos dispositivos le-
gais de segurança para os países aos 
«juais era vendido e acabou sendo o 
único carro brasileiro com todos os 
requisitos de segurança exigidos pelos 
europeus. Na tentativa de conquistar 
o mercado norte-americano, seria ne-
cessário, no entanto, o aval para o 
empréstimo de US S 5 milhões, a se-
rem pagos em sete anos, com dois de 
carência e juros de 6% ao ano. O aval 
governamental facilitaria a exporta-
ção de veículos nas condições de se-
gurança exigidas pelos mercados eu-

ropeu e norte-americano e permitiria 
a expansão da sua produção. No mer-
cado interno, a Puma pretende, inclu-
sive, fazer o lançamento de um carro 
peoueno, o Mini-Puma, ao preço de 

9 mil, com motor de dois cilin-
dros opostos horizontalmente para 
consumir um litro a cada 18 quilôme-
tros. Este carro custaria exatamente 
Cr$ 5 mil menos que o mais barato 
carro brasileiro. 

Todos esses planos dependem, po-
rém, segundo os diretores da Puma, 
de uma mudança de atitude do gover-
no. Várias autoridades do Ministério 
da Indústria e do Comércio e do Mi-
nistério da Fazenda já foram convida-
das a visitar a fábrica e não o fizeram: 
"queremos trazer o governo para ava-
liar se vale a pena ou não ter indústria 
automobilística nacional". A situação 
é vista como uma luta desigual. Os 
diretores da empresa acham que ne-
nhuma das grandes companhias auto-
mobilísticas irá facilitár a fabricação 
de um carro nacional, mesmo que ele 
utilize seus componentes, tenha que 
se valer de sua rede de revendedores, 
de suas peças de reposição e do seu 
nome também. A idéia de vender ou 
se associar a grupos estrangeiros pare-
ce não agradar aos diretores e funcio-
nários da Puma. E para não perder o 
lugar como fabricantes de carros es-
porte, a empresa poderá se mudar pa-
ra Portugal. 

Minas: a um passo da Fiat 
Com incentivos do 
governo de Minas, 
a nova fábrica da 
Fiat vai produzir 

190 mil carros por ano. 

Agrande cerimônia que o governo 
mineiro pretendia realizar na se-

mana passada em Belo Horizonte aca-
bou sendo adiada: a assinatura do 
"Acordo de Comunhão de Interesses 
entre a Fiat Italiana e o Governo do 
Estado de Minas Gerais", com a pre-
sença do presidente da Fiat, Giovani 
Agnelli, que viria da Itália especial-
mente para participar do ato, e tam-
bém com a presença do ministro Del-
fim Netto. O "Acordo" significaria a 
aprovação definitiva do governo fede-
ral às negociações mantidas para que 
Minas pudesse realizar seu sonho de 
implantar na capital mineira o segun-
do pólo automobilístico do Brasil. 

Em Belo Horizonte, os últimos 
acertos entre os mineiros e italianos 
demoraram mais do aue se esperava. 
O ministro Delfim Netto não foi a 
Minas e os italianos desmentiram que 
seu todo-poderoso presidente estives-
se para chegar ao Brasil. Mas na quin-
ta-ieira, finalmente, os técnicos do 
governo mineiro - supervisionados 
por assessores do Ministério da Fa-
zenda — e a missão industrial da Fiat 
italiana conseguiram fechar o termo 
de compromisso mútuo, com duas re-
dações, uma em italiano c outra em 
português. 

O termo de compromisso estabe-
lece que a unidade mineira da Fiat 

será instalada em Betim e produzirá 
anualmente 190 mil veículos. Os in-
vestimentos para a implantação da fá-
brica serão de 231 milhões de dólares 
e o capital social da empresa de US $ 
155 milhões. A Fiat ficará com 80% 
do controle acionário, cabendo os 
restantes 20% ao Estado de Minas Ge-
rais. O governo mineiro concedeu aos 
italianos isenção de 25,6% do Impos-
to de Circulação de Mercadorias por 
um prazo de 10 anos, uma área de 2 
milhões de metros quadrados em Be-
tim, com toda a infra-estrutura neces-
sária, avaliada em 10 milhões de cru-
zeiros - cedido à Fiat a um preço 
simbólico de Cr$ 7,00. Afirma-se que 
a empresa, quando em funcionamen-
to, gerará 10 mil empregos diretos. 

O detalhe que atrasou as negocia-
ções, segundo o prefeito de Betim, 
foi a insistência dos italianos em ar-
rancar mais alguns incentivos do go-
verno Rondon: eles queriam que tam-
bém o município de Betim desse uma 
isenção total de ICM à Fiat. No en-
tanto, a Constituição do Estado não 
permite que os municípios façam is-
so, e os italianos acabaram sendo con-
vencidos de desistirem de mais essa 
pretensão. 

Para atender a uma necessidade le-
gal, de que brasileiros presidam em-
presas com participação de capital 
público, a presidência da Fiat mineira 
será ocupada por um brasileiro no 
meado pelo governador do Estado. A 
vice-presidência e a diretoria de supe-
rintendência industrial - o principal 
cargo da empresa - ficarão com ita-
lianos. No acordo de assistência técni-
ca, a Fiat italiana se compromete a 
fornecer à Fiat mineira a tecnologia e 
a assistência técnica para a produção 

dos automóveis e, em troca, receberá 
royalties. 

Dois problemas são levantados pe-
los técnicos em relação à vinda da 
Fiat para o Brasil: em primeiro lugar, 
não deixa de ser um fato raro um 
grande grupo internacional ter duas 
fábricas produzindo o mesmo produ-
to quase que na mesma área — pois a 
Fiat já tem uma grande fábrica ope-
rando há anos na Argentina. A deci-
são de fabricar automóveis também 
no Brasil somente seria explicada pe-
las grandes vantagens que a empresa 
italiana encontrou no país. Em segun-
do lugar, poucos acreditam que o 
nosso mercado interno, quase satura-
do, tenha condições de absorver, mes-
mo que a médio prazo, mais 190 mil 
veículos anualmente. Assim, é prová-
vel que boa parte dessa produção seja 
destinada à exportação. Sobre isso, o 
diretor da Fiat do Brasil, Franco Ura-
ni, declarou que a empresa tem inte-
resse em utilizar os incentivos conce-
didos pelo governo brasileiro para 
programas de exportação, adiantando 
que parte da produção da nova fábri-
ca deverá ser exportada. E a fábrica 
da Argentina não teria também pla-
nos de exportação? O dirigente ita-
liano afirmou que a Fiat argentina de-
tém 55% do mercado daquele país e 
que não tem planos de exportação. 

Todos os acordos feitos entre o 
governo mineiro e a Fiat italiana para 
a criação da FIASA (Fiat de Automó-
veis Sociedade Anônima) deverão ser 
assinados numa solenidade marcada 
para o dia 10 de março, em Belo Ho-
rizonte. E, dessa vez, os mineiros pro-
metem que Giovani Agnelli, o presi-
dente da Fiat italiana, estará presen-
te. 

Um novo * incidente 
muito lamentávelw 

Jatos israelenses 
derrubaram um Boeing 
líbio com mais de 110 
pessoas a bordo, mas 

Moshe Dayan acha que 
tudo não passou de 

um mero "incidente" 

Moshe Dayan, ministro da Defesa 
de Israel, comentando a derru-

bada em território israelense do 
Boeing 727 da Libyan Arab Airlines, 
com mais de 110 passageiros a bordo, 
preferiu qualificar o ato como "inci-
dente". E, numa atitude que não re-
vela muita boa vontade com relaçao 
às futuras negociações entre árabes e 
israelenses, acrescentou: "Não vai ha-
ver investigações. Se nós não estamos 
investigando o assunto, ninguém mais 
vai investigar. Pessoalmente sou con-
tra o pagamento de indenização aos 
parentes das vítimas. Isso equivale a 
dizer que Israel é culpado". 

Quem, então, é culpado pelo ata-
que ao Boeing e pela morte de cerca 
de 100 civis e ferimentos graves em 
outros sete? Por que os Phantom is-
raelenses derrubaram o enorme e len-
to avião comercial? Algumas hipó-
teses levantadas para explicar o inci-
dente variam do ridículo ao absurdo: 
1) os israelenses pensaram que o 
Boeing fosse um avião suicida, que 
iria lançar-se sobre uma cidade; 2) os 
caças israelenses queriam simplesmen-
te interceptar o aparelho, mas, perce-
bendo que o piloto não obedecia às 
ordens, julgaram que estivessem no 
Boeing altas personalidades árabes; 3) 
em consequência de uma tempestade 
de areia, alguns equipamentos do 
Boeing deixaram de funcionar, e o pi-
loto não conseguiu compreender o 
motivo da investida dos caças, e en-
tão os Phantom atacaram; 4) foi uma 
manobra de intimidação diplomática. 

Segundo o general Dayan, os ofi-
ciais israelenses responsáveis pelos 
disparos que resultaram na queda do 
avião líbio foram "exaustivamente in-
terrogados".^ teria sido num desses 
exaustivos interrogatórios que Yuri, 
um dos pilotos dos Phantom, deu sua 
explicaçao^ que depois repetiu numa 
entrevista a imprensa: "Depois de fa-
zer vários sinais ordenando ao piloto 

3ue pousasse, disparamos uma rajada 
e metralhadora contra as asas do 

Boeing, exatamente onde começa a 
cabine. Esse tipo de disparo indica 

que o piloto deve pousar imediata-
mente. Não queríamos derrubá-lo, 
mas forçá-lo a descer. Como não fo-
mos obedecidos, disparamos outra ra-
jada, desta vez contra as próprias asas 
do avião, que começou a perder com-
bustível, incendiou-se e, finalmente, 
explodiu contra o solo". 

Na penúltima vez que o piloto 
francês do avião líbio chamou a torre 
de controle no Cairo, com voz relati-
vamente calma, percebe-se que ele 
não notou que os caças eram israelen-
ses, pois Israel jamais teve caças Mig: 
"Quatro caças Miç estão exatamente 
atrás de nós. A bússola e outros ins-
trumentos de orientação estão avaria-
dos. Informem a nossa posição". Se-
gundos depois, chamou novamente a 
torre para informar, aos gritos: "Esta-
mos sendo atacados por aviões de 
combate! Estamos sendo atacados 
por aviões de combate"! As chama-
das do piloto do Boeing estão grava-
das em fita magnética, e deixam 
transparecer que ele não entendera as 
possíveis advertências dos pilotos is-
raelenses e que desconhecia sua exata 
posição: estava a apenas um minuto 
do Canal de Suez, segundo o próprio 
Yuri. 

Em entrevista à imprensa, o co-
mandante da força aérea de Israel, ge-
neral Mordechai Hod, além de afir- m 
mar que o culpado pelo "lamentável-^ 
incidente" foi o piloto do avião líbio, 
explicou por que os Phantom não 
deixaram o Boeing continuar seu vôo 
para o Egito: "As cortinas das janelas 
do compartimento de passageiros es-
tavam fechadas, e os pilotos israelen-
ses não puderam ver seu interior, au-
mentando as suspeitas". As suspeitas 
foram de que o Boeing 727 comercial 
da Líbia, com mais de 110 pessoas a 
bordo, estivesse espionando "instala-
ções militares de grande importân-
cia". Um egípcio camareiro de hotel, 
um dos poucos sobreviventes, relatou 
aos jornalistas que, "ao olhar pela ja-
nela, vi um caça israelense, no preciso 
momento em que o capitão do 
Boeing passava ao meu lado. O capi-
tão me disse para não ficar preocupa-
do. Então pensei que se tratasse de 
um disfarce... um avião egípcio 
com insígnias israelenses". 

Coroando as justificativas do pilo-
to e do general Hod, Moshe Dayan 
procura agora encerrar o caso: "O in-
cidente não tem nenhuma significa-
ção política. Trata-se de um acidente 
puramente militar". ^ 

Depois da guerra, a 
l iberdade vigiada 

A imprensa norte-americana pare-
ce estar insatisfeita com as res-

trições impostas aos jornalistas que 
pretendem entrevistar os ex-prisionei-
ros de guerra que estão voltando aos 
EUA. O que segue abaixo são trechos 
de um artigo publicado pelo The New 
York Times na semana passada, de 
James P. Sterba, que se encontra na 
Base Aérea Clark, para a cobertura da 
chegada dos soldados norte-america-
nos. 

"Aqui na Base Aérea Clark, os jor-
nalistas não podem ter contato direto 
com os ex-prisioneiros, nos primeiros 
dias. São proibidos também de con-
versar com o pessoal do hospital, e os 
médicos e enfermeiras não podem 
conceder entrevistas". 

Qs poucos prisioneiros que ex-
pressaram desejo de falar com jorna-
listas de suas cidades não tiveram per-
missão para fazê-lo. Só foi permitido 
que recebessem respostas por escrito, 
mas suas respostas foram censuradas. 

As autoridades civis e militares 
afirmaram que as restrições no conta-
to com a imprensa se basearam num 
desejo de proteger a saúde dos ex-pri-
sioneiros e protegê-los contra a ten-
são. Manteve-se essa política, apesar 
de os soldados estarem em boas con-
dições de saúde - pelo menos para 
beber cerveja e vinho, assistir a fil-
mes, fazer compras e conversar longa-
mente com o pessoal do hospital. 

Apesar dos esforços para evitar 
"possíveis situações de tensão", dois 
ônibus cheios de ex-prisioneiros tive-

ram que esperar durante mais de uma 
hora, sob um forte sol tropical, até 
que o general William C. Moore, co-
mandante da 13.a força aérea, chegas-
se para cumprimenta-los, antes que 
partissem para casa. 

Guerra sem heróis 

Já foram enviadas instruções a 26 
mil aviadores e respectivas famílias, 
prevenindo-os para que não conce-
dam entrevistas a jornalistas, expres-
sando opiniões sobre a guerra, o ces-
sar-fogo ou os prisioneiros. Um piloto 
comentou que havia uma instrução 
no quadro de avisos de seu alojamen-
to, onde se lia: "Não fale com a im-
prensa, porque eles vão distorcer tu-
do que voce disser". Quando os jor-
nalistas souberam do aviso e se prepa-
raram para fotografá-lo, ele foi retira-
do do quadro. 

"Esse é um dos maiores aconteci-
mentos do nosso tempo, e está sendo 
coberto por militares , áfirmou Gor-
don Gammack, correspondente de 
guerra que cobriu o repatriamento 
dos soldados norte-americanos após a 
guerra da Coréia. Ele lembrou que o 
retorno dos soldados também foi fei-
to por etapas, e que eles podiam 
optar entre falar ou não à imprensa. 

"A guerra da Coréia não dividiu 
tanto a opinião como a guerra do 
Vietnã. Aquela guerra teve heróis e 
uma imprensa um tanto complacente. 
A guerra do Vietnã não teve nenhu-
ma das duas coisas até agora". 
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GBA-BRETANHA 

Greves, 
inflação e 
eleições zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A agitação social se alastra na Grã-

Bretanha: após os 47 mil empre-
gados no setor de gás, cuja greve já 
provocou numerosas demissões na in-
dústria que depende deste combustí-
vel, os 220 mil auxiliares de hospitais, 
os 52 mil operários da Ford inglesa, 
os 29 mil maquinistas, os 4.500 pro-
fessores londrinos e, pela primeira 
vez, os 250 mil funcionários públicos 
ameaçam seguir o movimento. A 5 de 
março, quando terá início o congres-
so extraordinário convocado pelos 
sindicatos vinculados à central traba-
lhista, do TUC, o primeiro-ministro 
britânico Edward Heath está arrisca-
do a se encontrar à frente de um país 
paralisado por mais de 500 mil grevis-
tas. 

A violenta reação dos assalariados 
ao segundo estágio do plano antiinfla-
donario do governo era previsível. Fi-
xando em uma libra por semana, mais 
4% sobre os salários básicos, o au-
mento máximo dos trabalhadores bri-
tânicos durante um ano, os conserva-
dores sabiam que estavam jogando 
uma partida arriscada 

A inflação 

A alta dos preços prossegue, com 
efeito, a um ritmo crescente: 7.7% 
por ano, segundo as últimas estatísti-
cas oficiais. Esta alta acelerop-se ain-
da mais em janeiro, quando atingiu 
0,6%, isto é, quase tanto quanto em 
agosto e setembro passados, antes do 
início da primeira fase do bloqueio 
dos preços e dos salários. Os produtos 
alimentares são os que aumentam 
mais depressa, isto é, num setor parti-
cularmente sensível à opinião publi-
ca 

Os apelos lançados agora pelo go-
verno, no início da segunda fase do 
plano de bloqueio para estimular o 
povo a vigiar a carestia, não parecem 
ter tido mais que um efeito psicoló-
gico. Essa alta de preços, exagerada 
pelos adversários irredutíveis do Mer-
cado Comum, aue nela vêem o resul-
tado imediato da entrada da Grã-Bre-
tanha no Mercado, parece confirmar 
as previsões dos sindicatos. O TUC ti-
nha, com efeito, anunciado desde o 
verão passado que o bloqueio dos 
preços e dos salários se revelaria inefi-
caz. 

As eleições 

Um dos primeiros resultados desta 
nova onda de greves é a multiplicação 
dos rumores sobre a antecipação das 
eleições gerais. Tendo essa consulta a-
gradado a Harold Wilson, declarou ele 
na televisão que essa seria a melhor 
ocasião para pôr à prova a política 
econômica do governo e de ressaltar 
"o caos que Heath criou nas relações 
industriais". 

Heath, que reafirmou a vontade 
do governo de manter sua política de 
bloqueio dos preços e salários, estaria 
pensando seriamente em se candida-
tar ou estaria deixando correr esses 
rumores para inquietar a opinião pú-
blica? Parece, na verdade, que ele 
tem uma boa parte do grande público 
apoiando-o: a greve dos empregados 
do gás não foi popular; a alta dos pre-
ços também não. Mas como sempre 
nesses casos, é frágil e estreita a linha 
divisória entre a fase na qual a opi-
nião pública confia em seu governo 
para manter ou restabelecer a ordem 
e o momento no qual, exasperado pe-
la desordem, deseja uma mudança 

Heath terá, muito breve, em todo 
caso, uma excelente ocasião de ava-
liar suas chances ao verificar os resul-
tados das três eleições parciais que se 
realizarão para as três cadeiras traba-
lhistas nos distritos de Lincoln, Dun-
dee e de Chester-the-Street, a 1.° de 
março. Esta consulta permitirá tam-
bém verificar como o surto liberal 
que se manifestou de uns meses para 
cá, por ocasião de algumas eleições 
parciais, se caracteriza, provando um 

rico mais a desilusão de uma parte 

opinião pública face aos dois gran-
des partidos tradicionais, como mos-
trava uma pesquisa publicada nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ti-
mes, em outubro último. 
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O problema dos Vi 
A idéia de que desertores de guerra 

possam se reunir publicamente 
para discutir a anistia que pretendem 
conseguir do governo de seu país po-
de parecer estranha a um europeu. 
No entanto é considerada natural nos 
Estados Unidos, onde teve origem, 
por causa dos conflitos que dividiam 
os cidadãos deste país a propósito da 
guerra no Vietnã. Êm 1794, Washing-
ton concedeu anistia às pessoas im-
plicadas na "guerra do uísque", per-
mitindo assim aos Tories, que tinham 
colaborado com os ingleses, se torna-
rem cidadãos americanos com plenos 
direitos. Após a Guerra da Secessão, 
o presidente Andrew Jackson procla-
mou igualmente uma anistia geral. No 
total, os presidentes e o Congresso 
dos Estados Unidos já proclamaram 
mais de 34 anistias, após diversos 
conflitos armados. 

Mas desta vez o elevado número 
de deserções (que engloba tanto os 
que fugiram da incorporação como os 
que abandonaram o uniforme) torna 
a anistia um grave problema nacional. 
Segundo a Secretaria de Defesa, 
423.422 deserções foram registradas 
desde a metade do ano de 1966. A 
grande maioria, 390.865 desertores, 
se apresentaram por espontânea von-
tade às autoridades militares. A mes-
ma fonte avalia em 32.557 o número 
de desertores ainda 4}em liberdade", 
entre os quais 1793 se encontram no 
Canadá. As autoridades canadenses 
informaram que aproximadamente 
19.800 jovens americanos, com idade 
entre 18 e 29 anos, receberam o certi-
ficado de imigrantes entre 1967 e 
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1970. Por outro lado, as organizações 
de desertores e muitos dos grandes 
jornais americanos estimam o número 
total de desertores entre 50 mil e 100 
mil. 

Legalmente, tanto um desertor 
que será julgado por uma corte mar-
cial quanto um jovem convocado que 
tenha se negado a servir nas Forças 
Armadas dos EUA, e que será julgado 
por uma corte civil, se arriscam a uma 
pena de cinco anos de prisão. Os de-
sertores, uma vez liberados após o 
cumprimento da pena, receberão um 
certificado de desmobilização "me-
nos honroso*' (cerca de 550 mil esta-
rão neste caso, segundo os organiza-
dores da conferência que seria realiza-
da em Paris), o que cria uma série de 
dificuldades para quem deseja encon-
trar emprego na vida civil. Os convo-
cados podem por sua vez ser conde-
nados a pagar uma multa máxima de 
10 mil dólares. 

No entanto, a jurisprudência afir-
ma que os tribunais não aplicam a pe-
na tão rigorosamente. Um estudo do 
Secretário de Defesa do Estado mos-
tra que 44% dos desertores - após já 
estarem na incorporação — não foram 
condenados a nenhuma pena de pri-
são, 20% foram condenados a uma 
pena que variava de um a três meses, 
22% a uma pena de quatro a seis me-
ses, 8% a uma pena de 12 meses e 6% 
a uma pena de 43 meses ou mais. 

As organizações de desertores exi-

gem anistia geral para todos aqueles 
que participaram, independentemen-
te do nível de comprometimento, da 
oposição à guerra ao Vietnã. 

Oficialmente, o presidente Nixon 
é firmemente contra a anistia. 4'Ela 
significa o perdão" - declarou ele na 
entrevista dada à imprensa no dia 31 
de janeiro. "Nós não podemos per-
doa-los. Aqueles que serviram paga-
ram por isso. Aqueles que desertaram 
devem pagar, e o preço não será uma 
viagem de recreio no Corpo de Paz". 

Nem por isso o senador Robert 
Taft Jr., que é considerado uma pes-
soa que tem acesso a Nixon, deixou 
de apresentar seu projeto de anistia 
condicional, e Hugh Scott, chefe dos 
republicanos no Senado, tomou a 
mesma atitude. Talvez a oposição da 
Casa Branca não seja assim tão cate-
górica como parece. Mas nada pode 
ser feito, segundo opinião dos pró-
prios interessados, antes do retorno 
de todos os prisioneiros americanos e 
o fim das enquetes sobre os desapare-
cidos. 

Após o repatriamento das tropas, 
e o retorno aos prisioneiros, a sorte 
de dezenas de milhares de desertores 
constitui o último "problema huma-
no" de um conflito que dividiu a so-
ciedade americana e lhe causou tan-
tos problemas de consciência A "re-
conciliação nacional" é um dos temas 
que preocupam o presidente Nixon, 
Dificilmente ele deixara' de tentar al-
gum gesto conciliatório para com os 
Tilhos pródigos" da America,,depois 

de ter feito a paz com os soviéticos e 
chineses. 

DEPOIS DA VIAGEM DE KISSINGER A PEQUIM E TÓQUIO 

O novo papel do Japaona Ásia 
Os Estados Unidos continuam a 

pressionar o Japão no plano eco-
nômico; mas no plano politico, eles 
procuram tranquilizá-lo, mostraiido-
Ihe a importância que atribuem à sua 
amizade e seu desejo de vê-lo assumir 
um papel importante na política asiá-
tica Este é o sentido que alguns japo-
neses dão às conversações quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA KÍSSin-
ger manteve semana passada em Tó-
quio, retornando de Hanói e Pequim. 

O próprio fato da visita, a terceira 
que ele faz ao Japão, é considerado 
como significativo e satisfatório. A 
escala em Tóquio do conselheiro pre-
sidencial, decidida por iniciativa dire-
ta de Nixon, mostra que nem o recen-
te agravamento dos desentendimen-
tos econômicos nipo-americanos, 
nem o novo passo que acaba de ser 
dado em Pequim na reconciliação si-
no-americana diminuem aos olhos 
dos dirigentes americanos o papel 
fundamental do Japão como "pilar" 
da política dos EUA na Ásia 

É o que revela o comunicado pu-
blicado em Tóquio quando qualifica 
o encontro de "franco e amigável". 
Franco porque Kissinger abordou os 
problemas econômicos e financeiros, 
se bem que em princípio estejam fora 
de sua competência habitual, para re-
petir a Tanaka e a Ohira que conces-
sões e que sacrifícios os EUA exigem 
de seus aliados. Amigável porque os 
americanos se mostram muito cons-
cientes do perigo que seria forçar a 
situação quando se trata dos japone-
ses. Procuram, evidentemente, amor-
tecer o segundo "choque Nixon" ao 
mostrar que ao menos desta vez nada 
se fará sem consultá-los. 

Segundo fontes japonesas, duran-
te as duas horas da reunião de traba-
lho cjue teve com Tanaka e Ohira, res-
pectivamente primeiro-ministro e mi-
nistro das Relações Exteriores, Kis-
singer lhes expôs os resultados de 
suas visitas a Hanói e a Pequim, de-
pois discutiu com eles a situação asiá-
tica e especialmente a reconstrução 
da Indochina. 

Washington deseja uma colabora-
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ção estreita e uma participação im-
portante do Japão neste estorço, co-
mo repetiu recentemente Rogers. De 
fato; o Japão está disposto a repre-
sentar um papel econômico e finan-
ceiro correspondente às suas grandes 
disponibilidades. 

Kissinger também teria renovado 
aos seus interlocutores a promessa, 
formulada recentemente pelo secre-
tário de Estado, William Rogers, 
quando este declarou que, se um con-
sórcio internacional fosse criado para 
a reconstrução do Vietnã, o Japão ne-
le desempenharia "um papel de desta-
que". 

O Japão, por sua parte, deseja que 
haja em breve uma conferência eco-
nômica internacional sobre a recons-
trução dos diversos países da Indochi-
na e ele propõe que ela se realize em 
Tóquio. Foi o que Tanaka disse na 
semana passada a um outro visitante 
importante, o secretário-geral das Na-
ções Unidas, Waldheim. 

Uma reunião econômica destas, 
em Tóquio, também atenderia à polí-
tica interna de Tanaka, que nestes úl-
timos tempos se deteriorou seriamen-
te e à sua popularidade um tanto de-
clinante. Ela poderia ser, enfim, a o-
casião de assegurar aos outros países 
da região Ásia-Pacífico uma participa-
ção igualmente maior. 

E uma das idéias caras a Tanaka a 
de que os países asiáticos não têm 
uma voz suficientemente forte nas 
discussões internacionai: que lhes 
concernem como na organização do 
sudeste asiático, após a guerra do 
Vietnã. 

Neste sentido tem havido uma a-
celeracão da ação diplomática japone-
sa na Ásia do sudeste. Ela aparece nas 
consultas com os países do grupo da 
ASEAN (países não comunistas do 
sudeste asiático) que recentemente 
realizaram sua conferência anual; na 
reunião dos embaixadores japoneses 

da região que acaba de ser realizada 
em Bangcoc; no projeto para enviar 
em breve a Hanói, pela segunda vez, 
um alto funcionário do Ministério das 
Relações Exteriores do Japão. 

Como Ohira disse a Kissinger, não 
há mais dúvidas quanto ao reconheci-
mento do Vietnã do Norte pelo Ja-
pão. Em Tóquio a decisão está em 
princípio tomada, só restando fixar a 
data A atitude aberta de Hanói, a a-
ceitação resignada de Saigon, e a posi-
ção dos próprios americanos, reforça-
da pela viagem de Kissinger a Hanói, 
encorajam Tóquio a se apressar; asse-
gurando-se, nos meios próximos ao 
governo, que a "normalização" das 
relações com a República Democráti-
ca do Vietnã ocorrerá durante os pró-
ximos meses. 

Que outras consequências terão a 
solução do problema indo chinês e o 
relaxamento da tensão na Ásia orien-
tal? Tanaka e Ohira certamente terão 
escutado com vivo interesse as expli-
cações de Kissinger sobre sua visita a 
Pequim. 

Mas a atenção do Japão vai agora 
se fixar também sobre Taiwan e a Co-
réia Estes dois pontos nevrálgicos es-
tão doravante de certa maneira a des-
coberto com a retirada americana do 
Vietnã. 

Em Taiwan, uma evacuação par-
cial das forças terrestres e aéreas ame-
ricanas, alias bastante fracas, seria 
bem recebida pelo Japão, apesar de 
esta questão ser menos importante do 
que uma revisão e uma redução possí-
veis nas relações entre Washington e 
Taipé. 

Na Coréia, também, interessaria 
menos ao Japão uma redução parcial 
das forças americanas, já programada, 
do que uma revisão da política de 
Washington com relação ao presiden-
te Park. Sabe-se em Tóquio que os 
dirigentes americanos estão muito 
descontentes com a nova ditadura 
instaurada por ele na Coréia do Sul e 
que os Estados Unidos o pressionarão 
para fazê-lo compreender que está no 
caminho errado. 

ABORTO 

O "eu 
o" * 

f f yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA
f 

f f nos "e 
"eles"-

ais de 600 médicos franceses, 
autores de um manifesto em 

favbr da legalização do aborto, aban-
donaram nas últimas semanas a luta e 
práticas cirúrgicas, que até agora de-
senvolveram na clandestinidade, para 
promovê-las publicamente. Da mesma 
forma, as mulheres que se submete-
ram a operações abortivas deixaram 
de fazer segredo, para admitir publi-
camente a violação da lei, como uma 
forma de tentar revogar o decreto 
que desde 1920 proíbe na França a 
interrupção da gravidez por meios ar-
tificiais. o debate ampliou-se para to-
da a opinião pública francesa, multi-
plicanao-se os manifestos, reuniões e 
debates a favor e contra, onde muitas 
vezes o interesse político, despertado 
pelas próximas eleições parlamentares 
na França, tornou-se tão evidente 
quanto as implicações morais e filosó-
ficas do tema Neste artigo, Alfred 
Grosser situa a questão do aborto 
num contexto mais amplo e aponta 
inclusive algumas conotações sociais, 
pouco mencionadas nos debates so-
bre o assunto. 

Após tantos séculos de constrangi-
mentos impostos, de mutilações, de 
empobrecimentos, sem dúvida é pre-
ciso promover todas as liberdades de 
cada indivíduo. É necessário respeitar 
seu direito de escolher sozinho. É 
preciso que o eu se realize plenamen-
te, que seja estabelecido o direito ao 
desejo livre e ao prazer livre. Embora 
não se tenha certeza de que a nature-
za fez bem as coisas, e nem de que o 
número dos masoquistas seja igual ao 
dos sádicos, que encontram seu pra-
zer no sofrimento infligido ao proxi-
mo. Embora não seja certo que todos 
descubram espontaneamente aue o 
prazer do outro é uma parte do seu 
prazer, que a alegria de dar alegria ex-
cede em intensidade o prazer solitá-
rio. Mas, enfim, sem duvida, o eu é 
importante, o eu deve ser liberado. 

E também: a sociedade é má, cor-
rompida, repressora Eles nos mani-
pulam, eles nos exploram, eles entra-
vam minha liberdade. A sociedade é 
esse eles onipresente e sem rosto. 

Só que, uma vez admitida a im-
portância do eu e o poder perverso 
do eles, permanece o fato ae que a 
sociedade não me é inteiramente ex-
terior. O eles tem limites: eu faço par-
te da sociedade. Nós fazemos parte 
da sociedade. Pois há sempre um nós. 
Não há nunca um eu totalmente só. 
Sempre há inserção, participação so-
cial. 

Evidência? Difícil de acreditar, 
quando se. lê tantos apelos à liberdade 
ilimitada, inclusive a de se destruir 
lentamente por meio da droga. "Em 
nome de que impediríamos as pessoas 
de se suicidarem'*?, pergunta um 
grande filósofo que, alias, prega a mi-
litância e a solidariedade. Como se a 
autodestruição não fosse sempre em 
detrimento do próximo, comc se ela 
não fosse sempre um atentado à soli-
dariedade. A liberdade em matéria de 
álcool e drogas leva ao uso de verbas 
tiradas da coletividade para financiar 
os hospitais e os médicos. Solidarie-
dade vaga demais? Então digamos 
que há sempre alguém a quem pode-
ríamos ter ajudado com nossa presen-
ça, ou aos cuidados de quem ficare-
mos ao envelhecer. Ninguém, nin-
guém mesmo é tão só a ponto de a 
sua inutilidade ser total. 

O eu e a coletividade 

A sociedade é também o que eu 
faço dela, o que nós fazemos dela É 
cômodo recusar esta outra evidência: 
a recusa permite encontrar no eles ex-
terior e hostil a justificativa para 
qualquer veleidade, para a submissão 
aos impulsos mais variados. O casal? 
Para que o casal, se minha liberdade 
me chama a desuni-lo e a procurar em 
outro lugar? Sim, mas será por acaso 
que os jovens deliquentes sejam, em 
grande parte, filhos de casais separa-
dos? Não é uma incoerência defen-
der simultaneamente a irresponsabili-



>zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA jf 
1 • 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S S P i J i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Filipinas: o suicídio de uma democracia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para quem visitou a capital das 

Filipinas antes da lei marcial ser 
decretada pelo presidente Ferdinand 
Marcos, em 22 de setembro de 1972, 
a cidade está irreconhecível. Quem 
for bastante imprudente para fazer al-
gum passeio diante do seu hotel será 
imediatamente interpelado por um 
dos guardas armados de uniforme a-
zul que, juntamente com seus 20 mil 
colegas de organizações policiais pri-
vadas, tentam atenuar a ineficácia das 
Forças Armadas do governo. Assal-
tos, ataques a mão armada, seques-
tros, violações, assassinatos, atenta-
dos, extorsões de fundos, roubos de 
carros e de gado, confusões são fatos 
hoje cotidianos. 

Pode-se ainda hoje guardar o carro 
numa calçada e esperar que ele não 
desapareça ou então dar uma volta 
sem risco de perder a bolsa . . . ou a 
vida. Mas, a partir das 23 horas, as 
pessoas se recolhem em casa, para 
não serem surpreendidas pelo toque 
de recolher que vigora de meia-noite 
até as 4 horas da manhã. Esta medi-
da, juntamente com o acesso de puri-
tanismo que atinge os cassinos e os 
caça-níqueis, transformou a vida no-
turna de Manilha. 

Acabaram também os jornais que 
exploravam os escândalos e as rivali-
dades políticas. O silencio, a prudên-
cia, o medo substituíram a exuberân-
cia que caracterizava as Filipinas na 
época em que o país era ainda consi-
derado "a vitrina da demociacia na 
Ásia". 

Tudo aconteceu em algumas ho-
ras, na noite de 22 para 23 de setem-
bro, com a prisão de adversários polí-
ticos do presidente, de militares, de 
jornalistas - uma centena de pessoas 
foram interrogadas nesta noite - e a 
ocupação dos jornais e estações de te-
levisão pelo Exército e pela polida. 
"A operação foi preparada durante 
muito tempo e organizada por mãos 
de mestre, o que faz pensar como 
Marcos se beneficiou da ajuda ou dos 
conselhos vindos do estrangeiro", foi 
a afirmação de um jornalista filipino 
que atualmente está desempregado. 
Ele fez alusão à onipotência america-
na e à recente visita feita a Manilha 
pek) general Panggabean, chefe do E-
xército da Indonésia. Acrescentou 
ele: "Os militares, por exemplo, rece-
beram ordem para agir com polidez e 
discrição. Para não alarmar a popula-
ção, caminhões carregados de solda-
dos vestidos à paisana deixavam ca-
da manhã o Campo Aguinaldo — 
quartel-general do Exército - para se 
colocarem nos pontos estratégicos da 
capital". 

A presença do Exército 

O que surpreende é a ausência de 
mobilidade das Forças Armadas — 
soldados ou membros da força poli-
cial das Filipinas (PC = Philippine 
Constabulary) — nos quadros daquilo 
que se chama a "lei marcial à moda 
de Marcos": não existem tanques ou 
trens para transporte de tropas e tam-
bém não são aplicadas penas severas 
aos militares culpados de delitos con-
tra a população. 

"O Exército não tem nenhuma in-
tenção de governar o país como orga-
nização militar" declarou Enrile, se-
cretario da Defesa. No entanto, pela 
primeira vez na história das Filipinas, 
os militares entraram na vida política 
do país e controlam os setores-cha-
ves: informação, censura, serviços pú-
blicos, algumas indústrias essenciais e 
transportes. São encontrados em to-
dos os Ministérios e têm sempre uma 
palavra a dizer em qualquer decisão. 
E a insistência com a qual o presiden-
te Marcos divulga as conspirações e 
insurreições que ameaçam o país re-
força a posição do Exército. Pouco 
numeroso - 65 mil homens, sendo 
que 25 mil são membros da força po-
licial - dispõe de um orçamento im-
portante e empreendeu uma campa-
nha de recrutamento. É fiel, por en-
quanto, a Marcos: consciente de sua 
força, por quanto tempo aceitará um 
papel de executor das ordens gover-
namentais? Foi significativo o fato 
de Enrile nos ter recusado a permis-
são para encontrarmos com os deti-
dos políticos, apesar da promessa que 
nos foi feita pessoalmente pelo presi-
dente Marcos. 

Enrile, assim como o general Fidel 
Ramos, chefe das forças policiais, são 
hoje as personagens-chaves das Filipi-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Um relatório recente do Senado americano indicou a exis-
tência de fortes núcleos de oposição ao governo da Ferdi-
nand Marcos, nas Filipinas, recomendando ao mesmo tem-
po que o presidente Richard Nixon acompanhe "muito de 
parto" a evolução da crise neste país asiático, para evitar 
que ele "acabe se tornando um novo Vietnã". Na semana 
passada foi descoberto um complô contra Marcos, suposta-
mente organizado pelo.vice-presidente, M. Lopez, contrário 
à instauração da lei marcial nas Filipinas, em 1972. Por 

outro lado, crescem as informações de que, no sul do pais, a 
população muçulmana está sendo perseguida por policiais e 
políticos fiéis ao governo de Manilha. Os muçulmanos che-
garam inclusive a pedir ajuda internacional, alegando esta-
rem sendo vítimas de um genocídio e de uma ameaça de 
extermínio. Para os americanos, as Filipinas ocupam hoje 
um papel importantíssimo na Ásia, notadamente depois do 
cessar-fogo no Vietnã, dada a existência de 15 mil soldados 
norte-americanos em cinco bases militares no pais. 

nas, e o presidente Marcos precisa de-
les para realizar as reformas que pre-
coniza. Mas os militares têm talvez o 
seu programa. O chefe de Estado de-
clarou no dia 12 de setembro: "Os 
responsáveis pela defesa acreditam 
que conseguirão fazer frente às amea-
ças dos comunistas e direitistas se vi-
sarem um tipo de autoridade diferen-
te do que a comumente utiliza-
da ( . . . ) e nós também pensamos as-
sim". 

"Nós enfrentamos uma rebelião 
comunista que não foi muito bem 
compreendida na Europa", nos decla-
rou o presidente Marcos em seu palá-
cio de Malacanang. Vestido com a 
tradicional camisa filipina feita de fi-
bra de ananás, ele assegurou que pre-
tendia "evitar um novo Vietnã". Os 
comunistas imobilizaram a economia 
nacional, criaram governos invisíveis 
e se infiltraram na imprensa. Ao mes-
mo tempo, os elementos da direita 
organizaram uma segunda conspira-
ção, tentando se aproveitar da situa-
ção criada pelos comunistas. Temos 
os nomes e as provas". Falando dos 
jornalistas detidos, Marcos afirmou 
que "eles não foram presos por causa 
das criticas que fizeram, mas sim por 
terem participado de uma ou outra 
conspiração". Quais são esses "com-
plôs , essa "rebelião", essa "tensão" 
e essa "ansiedade" que paralisaram a 
vida do país e que foram invocadas 
por Marcos na sua proclamação n.° 
1081, que instituiu a lei marcial? Já 
em agosto de 1971, após o atentado 
contra os chefes do partido liberal de 
oposição, Marcos suspendeu por cin-
co meses o habeas-corpus. Após 
1971, as atividades do Novo Exército 
Popular (NPA) pró-chinês, e dos ex-
tremistas muçulmanos se intensifica-
ram. No começo de 1972 o chefe de 
Estado voltou a falar várias vezes sobre 
o tema da lei marcial, citando algumas 
passagèns de seu livro A Revolução 
de Hoje: a Democracia. Foram no en-
tanto uma série de atentados contra 
diversos edifícios de Manilha e uma 
tentativa de assassinato do secretário 
da Defesa que precipitaram a decisão 
de Marcos. Tratava-se de um plano 
comunista de sabotagem ou de uma 
provocação? O presidente Marcos ci-
tou um texto do Novo Exército 
Popular que, segundo ele, continha 
uma lista de objetivos militares, su-
jeitos a ataques guerrilheiros. Por 
que, neste caso, nenhuma medida 
de precaução foi tomada? Um pa-
dre nos afirmou ter encontrado nu-
ma prisão detidos que lhe confes-
saram ter participado destes aten-
tados: estes causaram mais barulho 
do que mal. 

Hoje parece que este tranquilo 
golpe de Estado ja estava preparado 
há muito tempo. O principal rival de 
Marcos, hoje detido por conspiração 
de direita e . . . contatos com os co-
munistas, o senador Benigno Aquino, 
tornou público, desde de 13 de se-
tembro, o "plano Sagitário" que pre-
via a tomada do controle da região de 
Manilha pelas Forças Armadas, que 
recebiam há dois anos uma prepara-
ção especial antiguerrilheira, particu-
larmente os seis mil homens do ME-
TROCOM (Metropolitan Command). 
O senador Aquino acrescentou que 
três mil armas de origem comunista 
haviam sido compradas em Hong 
Kong pelos homens do presidente pa-
ra serem "depositadas* em locais es-
tratégicos e assim provarem que o su-
posto complô dos comunistas tinha 
apoio estrangeiro. 

Por outro lado, a proclamação nú-
mero 1081, as sete ordens gerais e as 
sete cartas de instrução promulgadas 
a 22 de setembro pêlo presidente 
Marcos - ao todo 60 páginas - não 
pareciam ser fruto da improvisação. 

"A lei marcial à moda filipina foi 

a melhor coisa que aconteceu ao nos-
so país desde sua independência; ela 
permitirá que resolvamos todos os 
nossos problemas. As Forças Arma-
das são responsáveis pelo seu sucesso 
e convenceram a população do cará-
ter benéfico da lei , exclamou um o-
ficial das forcas policiais, espantan-
do-se com o fato de nós não partici-
parmos do seu entusiasmo. De fato, a 
lei marcial foi a princípio aceita 
favoravelmente por um grande núme-
ro de filipinos. Um pescador da pro-
víncia de Batangas, ao sul de Manilha, 
nos disse: "Apos a proclamação da lei 
marcial nós vivemos mais seguros, e 
os preços não sobem mais". 

Somente os intelectuais, uma par-
te da média e da alta burguesia, os 

ciais, numerosos "senhores da guer-
ra" - assim chamados por possuírem 
verdadeiros exércitos particulares -
vivem nas províncias. Eles são mais 
discretos e fizeram juramento de fide-
lidade. 

O controle dos preços, o restabe-
lecimento da segurança dos cidadãos, 
o confisco de aproximadamente 500 
armas de fogo, o fim das brigas entre 
políticos, as medidas contra a corrup-
ção, a eficácia readquirida das forças 
da ordem causaram impacto na popu-
lação. Marcos, que antes de setembro 
era o homem político menos popular 
do país, se viu subitamente aprovado 
pela maioria dos filipinos. "Seu pres-
tígio aumentou porque ele teve suces-
so. Se um homem prova seu poder, o 

estudantes e o clero não partilhavam 
deste otimismo. No entanto, um edi-
tor de esquerda acreditava que era 
preciso "dar uma chance a Marcos. 
Ele nos livrou da oligarquia que era a 
ferida das Filipinas. Quaisquer que se-
jam seus motivos, ele foi o primeiro a 
fazê-lo'*. 

Com efeito, pela primeira vez um 
regime atingiu as grandes famílias que 
controlam a vida econômica do pais e 
cujo papel político é considerável O 
bode expiatório foi o clã dos Lopez, 
do qual fazia parte o vice-presidente 
da República. A companhia elétrica 
Meralco foi posta sob controle do E-
xército, assim como a companhia de 
telecomunicações. Os jornais de Lo-
pez não saem mais; suas estações de 
rádio e televisão estão fechadas 
Quanto aos dois chefes da família, 
um está preso e o outro ainda não 
retornou de uma longa temporada no 
estrangeiro. 

Mas, apesar das declarações ofi-

povo o seguirá'*, explicou um padre 
que ensina Sociologia. 

O presidente continou a manter 
sua popularidade graças às medidas 
espetaculares e demagógicas, mas que 
foram eficazes. Os prefeitos foram 
despedidos por venalidade; o fisco e a 
alfândega foram expurgados; os no-
mes dos policiais a serem demitidos 
foram publicados pela imprensa; os 
ônibus e os jeepneys - jipes coloridos 
que servem de táxis coletivos — de-
vem de agora em diante parar em lo-
cais definidos; os pedestres devem a-
travessar nas faixas; a administração 
lançou campanhas de limpeza, etc. 
Enfim, a reforma agrária e a nova 
Constituição foram anunciadas. 

A lei marcial era realmente neces-
sária? A legislação em vigor anterior-
mente era insuficiente? Seria preci-
so dezenas de anos para confiscar as 
armas que nós recuperamos em dois 
meses", disse-nos Enrile. Talvez uma 
lei comum tivesse sido suficiente. Por 

outro lado, o presidente Marcos e sua 
equipe aproveitaram-se bastante da 
degradação dos costumes políticos. 
No entanto, são os membros da opo-
sição liberal ou os adversários do pre-
sidente no meio do seu próprio Parti-
do Nacionalista que estão presos. O 
custo exorbitante da campanha elei-
toral de 1969 e da reeleição de Mar-
cos foi a origem da crise financeira 
que causou a flutuação do peso e a 
sua desvalorização de quase 100%. 
Enfim, se a reforma agraria é a base 
da "nova sociedade** prometida pelo 
chefe de Estado, por que então espe-
rou ele sete anos para promulgá-la, e 
por que, no orçamento do ano fiscal 
de 1972-1973, as fontes do Departa-
mento de Reforma Agrária foram re-
duzidas em 454.700 pesos filipinos? 

A "nova sociedade", proposta por 
Ferdinand Marcos, não servirá ela co-
mo um meio usado pelo presidente 
filipino para conservar o poder, subs-
tituindo uma Constituição presiden-
cial por uma Constituição parlamen-
tar? Quanto mais se aproxima o pra-
zo para a eleição presidencial, mais o 
chefe de Estado endurece sua posi-
ção. 

Para reforçar ainda mais seu con-
trole sobre o país, o presidente subs-
tituiu uma imprensa vociferante, mas 
livre, por jprnais simpatizantes. O pri-
meiro jornal a reaparecer, o Daily Ex-
press e a primeira estação de rádio, a 
KBS, pertencem ambos à família do 
presidente. "A criminalidade dimi-
nuiu, mas no meu quarteirão em 
Quezon City há roubos todas as noi-
tes. A única diferença é que a impren-
sa não os comenta mais**, nos disse 
um escritor. Os jornalistas — inclusive 
os mais célebres - só foram soltos 
por causa da promessa - como nos 
disse Tatad - de "assinar um texto 
no qual eles renunciavam a toda par-
ticipação no movimento dissidente e 
concordavam em dar apoio ativo ao 
governo e às reformas . Vários jor-
nais diários recomeçaram a aparecer, 
mas todos trazem o mesmo tipo de 
informação estereotipada e censurada 
pelo Exército ou pelo Departamento 
de Informação Pública. 

Esta "Biafrá de espírito*' atinge 
toda a vida intelectual e cultural que 
hoje acha-se em ponto morto. É pre-
ciso autorização do Exército para im-
primir qualquer revista, publicação, 
mesmo para uso universitário, para 
editar qualquer livro, seja um roman-
ce ou um livro de poesias. O Ministé-
rio de Educação Nacional publicou, a 
18 de outubro, sob a assinatura do 
secretário interino Juan L. Manuel,a 
circular n.° 32 sobre "as limitações 
da liberdade acadêmica do ensino**, a 
fim de "permitir à nova sociedade se 
desenvolver tão rapidamente quanto 
possível**. Foram deste modo proibi-
das as "criticas gratuitas", os "discur-
sos e atividades que possam diminuir 
o respeito ou a confiança pela nova 
sociedade" ou "a divulgação irrespon-
sável dos resultados ou das conclu-
sões dos estudos, das pesquisas ou en-

§uetes que possam incomodar ou re-
uzir a confiança e o respeito pela 

nova sociedade ou seus chefes". 
A circular n.° 30 estipulou a "fil-

tragem** de estudantes e professores e 
a exclusão dos "ativistas *, assim co-
mo controle policial na entrada das 
escolas. Todos esses textos estão in-
cluídos na linha das medidas governa-
mentais contra os jornalistas que 
* * co nsciente ou inconscientemente 
participaram da conspiração ou que 
lhe prestaram ajuda**. 

Instalando seu poder sobre bases 
que ninguém pode contestar, seja a-
través da persuasão ou da ameaça, 
reunindo sob sua bandeira os homens 
políticos que não estão presos, Mar-
cos se preocupa agora em institucio-
nalizar o regime e aprovar em condi-

muito especiais, pelas "Assem-
léias dos Cidadãos*', uma nova Cons-

tituição. Marcos evitou também um 
referendum que teria permitido à o-
posição rearticular-se, e anulou certos 
itens da nova lei que o desagradavam. 
As próximas eleições serão adiadas 

Sra daqui a seis anos e o chefe de 

tado, munido de plenos poderes, 
não será mais incomodado pela pre-
sença de uma Assembléia Nacional. 
Mas o presidente Marcos não terá 
com isso resolvido os problemas es-
senciais de seu país. zxvutsrponmlihgfedcbaVUTSQPONMLJIHFEDCBA

Próximo Artigo: Uma dupla in-
surreição 

_ 



LATINO-AMERICANOS FAZEM NOVAS CRITICAS A WASHINGTON 

Os vizinhos desconfiados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Estarão os Estados Unidos a pon-
to de perder a América Latina? Essa 
pergunta, que pode ser vista como 
um julgamento precipitado, encon-
tra-se, no entanto, claramente coloca-
da na imprensa americana. O certo é 
que as relações entre Washington e 
seus vizinhos latinos do hemisfério o-
cidental nunca pareceram tão difíceis 
e ambíguas quanto na atualidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\ reunião do Conselho Econô-
mico e Social da Organização dos Es-
tados Americanos (CIES), realizada a 
11 de fevereiro, em Bogotá, terminou 
com a condenação quase que unâni-
me dos Estados Unidos. "Cumprire-
mos todos os nossos compromissos a 
fim de favorecer o desenvolvimento 
da América Latina" . . . O efeito des-
sa mensagem pessoal de Nixon aos 
congressistas de Bogotá foi anulado, 
dado o temor de que os Estados Uni-
dos venham a impor novas taxas à im-
portação. Charles Meyer, assistente 
do secretário de Estado para os assun-
tos interamericanos, demissionário, 
teve que defrontar-se com novos pro-
testos e ouvir reivindicações repeti-
das, sucessivamente, desde quatro a-
nos atrás. 

A última desvalorização do dólar 
foi, sem dúvida alguma, um novo gol-
pe, a médio prazo, sobre as econo-
mias dos países em vias de desenvolvi-
mento, começando pelos da América 
Latini"A maior parte desses países 
reaju ,Qm imediatamente sua moe-
da (l)*e querem demonstrar, atual-
mente, que sua contribuição de 1972 
(calculada em 700 milhões de dólares) 
à redução xlo deficit da balança de 
pagamentos dos Estados Unidos me-
receria um tratamento preferencial, 
nô caso de Nixon decidir baixar no-
vas barreiras às importações. 

Essa reação ilustra perfeitamente 
uma das permanentes contradições 
existentes nas relações entre a Améri-
ca do Norte e a do SuL A maior parte 
dos países da região, desejosa de se 
livrar de uma influência norte-ameri-
cana considerada excessiva e demasia-
do exclusiva, apela para uma solida-
riedade interamericana, a fim de de-
fendei; difíceis posições no intercâm-
bio comercial com os EUA. 

Fidel no Panamá? 

No entanto, essa ambiguidade não 
se limita ao domínio das relações eco-
nômicas e comerciais. A 1$ de março 
terá lugar no Panamá uma sessão es-
pecr' A o Conselho de Segurança das 
Naç Unidas, dedicada à América 
Latina. O governo de Washington ten-
tou, sem êxito, opor-se a esse tipo de 
reunião, onde certamente seriam co-
locados no banco dos réus em primei-
ro lugar pelo Panamá, promotor da 
reunião, e que pretende colocar o 
problema do "enclave colonial do Ca-
nal", além de ter que se deparar com 
outros acusadores como o Chile, Pe-
ru, Equador, México e Venezuela, to-
dos em posse de sólida argumentação. 

Cuba - seja ou não representada 
por Fidel Castro - poderá vir a utili-
zar essa inesperada tribuna para cha-
mar a atenção de todos sobre a ruptu-
ra de seu isolamento diplomático e 
para colocar-se à frente de uma vio-
lenta ofensiva antiamericana. De 
qualquer forma, é duvidoso que o en-
contro do Panamá contribua, em 
muito, para melhorar o ambiente que 
reina, atualmente, no interior dos di-
ferentes órgãos da Organização dos 
Estados Americanos (OEA). 

Henry Kissinger enviou ao Pana-
má, a fim de restabelecer bons conta-
tos, um de seus assistentes - William 
Jorden. Sobrepondo-se, nuamente, 
ao Departamento de Estado, o conse-
lheiro de Nixon espera que talvez, da-
qui até 15 de março, consiga negociar 
com o general Omar Torrijos, homem 
forte do regime panamenho, um acor-
do sobre o Canal que permita desfa-
zer a "bomba panamenha". A atual 
posição dos dirigentes do Panamá, 
certos do apoio da maioria dos países 
latino-americanos, e seu desejo de 
não perder a oportunidade de uma 
reunião cuidadosamente preparada 
por eles, leva a crer na improbaoilida-
de de um tal acordo, a não ser que 
Washington aceite fazer sérias conces-
sões sobre o exercício da soberania 
na Zona do Canal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Marcel Niedergang 

Outra reunião, outro desafio para 
os diplomatas de Washington: a 23 de 
março, a Comissão Econômica para a 
America Latina (CEPAL) fará em 
Quito uma reunião extraordinária pa-
ra definir uma nova estratégia de de-
senvolvimento para a América Latina. 
A CEPAL, com sede em Santiago do 
Chile, possibilitou nos anos 50 o sur-
gimento de uma geração de brilhantes 
economistas e sociólogos que contri-
buíram para a tomada de consciência 
dos dirigentes latino-americanos, face 
à sua dependência aos EUA e que ti-
veram um papel essencial na busca de 
uma autêntica solidariedade latino-
americana e não apenas interamerica-
na. 

O argentino Raul Prebisch, ex-se-
cretário executivo da CEPAL e que 
foi também secretário-geral da Confe-
rência das Nações Unidas para o Co-
mércio e o Desenvolvimento - UNC-
TAD - defendeu esse ponto de vista 
ao exigir uma "violenta revisão" das 
relações comerciais entre o norte e o 
sul. A reivindicação não só de Pre-
bisch como também de outros políti-
cos e economistas do continente não 
resultou numa pregação no deserto. 
Em 1969, em Vina dei Mar, a Comis-
são de Coordenação Econômica da 
América Latina - CECLA - (2) ado-
tou, pela primeira vez, um programa 
comum, perfeitamente coerente, que 
serve, atualmente, de referência a to-
dos os governos latino-americanos. 
No momento, a CEPAL se manifesta 
novamente. Seu novo secretário exe-
cutivo - Enrique Iglesias - antigo di-
retor do Banco Central de Montevi-
déu, também é defensor de uma cola-
boração eficaz entre as nações latino-
americanas, que se confrontam, em 
graus diversos, com as mesmas difi-
culdades face ao colosso norte-ameri-
cano. 

Em fevereiro em Bogotá, em mar-
ço no Panamá e em Quito - o tom é 
o mesmo e o ambiente é conhecido. 
Por ter atuado, desde 1968, dentro 
de um excessivo imobilismo em rela-
ção à América Latina, considerando-a 
como uma área secundária, Nixon te-
rá que se deparar, no momento, com 
várias "cobranças". Num certo senti-
do, a Casa Branca passou de um ex-
tremo a outro. Da "boa vontade", 
por vezes desorganizada, do desejo de 
John Kennedy de plaiiejar e coorde-
nar tudo, passou-se à política, não 
menos nociva do laissez-faire, de Ni-
xon, que parece nunca ter-se esqueci-
do dos tomates que lhe atiraram 
quando de sua visita à América Lati-
na em 1958, quando era vice-presi-
dente dos Estados Unidos. 

Para responder ao "desafio cuba-
no", quando Havana ainda pretendia 
se tornar a vitrina socialista das duas 
Américas, Kennedy lançou a espeta-
cular Aliança para o Progresso. Esse 
empreendimento foi abafado por 
uma burocracia demasiado pesada,pa-
ralisado pela incapacidade aa maioria 
dos governos latino-americanos para 
levar realmente a efeito as reformas 
de estrutura previstas, além de ser es-
vaziado, em sua essência, pela busca 
paralela de uma exploração capitalis-
ta sem freios e sem controle. Lyndon 
Johnson, herdeiro do plano Kennedy, 
referendou em Punta dei Este, em a-
bril de 1967, um programa de ajuda à 
América Latina, mais ambicioso e ir-
realista ainda que o da Aliança O pla-
no de Johnson também acabou sendo 
condenado à morte por Nixon em 
1968. 

A base de Guantanamo 

Do ponto de vista de Washington, 
o "perigo cubano" foi afastado. Nada 
obriga a Casa Branca a definir uma 
política de longo prazo para a Améri-
ca Latina. O que impera, nesse cam-
po, é o pragmatismo e a resolução de 
problemas imediatos. O acordo ame-
ricano-cubano sobre a pirataria aérea 
e marítima é o último exemplo disso. 
A normalização total das relações 
com Havana é um ponto que tem si-
do exigido, com insistência, por seto-
res cada vez mais numerosos e diversi-
ficados nos Estados Unidos. Desse 
modo, o êxito diplomático de um e-

ventual reatamento com Havana a-
meaça escapar das mãos de Washing-
ton. 

Não são apenas os democratas que 
preconizam esse reatamento. Os libe-
rais do Partido Republicano acabam 
de lhes seguir os passos: 12 congres-
sistas republicanos, entre eles Paul 
McCloskey, fizeram um abaixo-assi-
nado, neste sentido, em final de janei-
ro. As principais empresas americanas 
tomadas pelo governo cubano desde 
1959 passam a se manifestar e espe-
ram colocar um fim ao problema das 
indenizações. (A agência federal, en-
carregada de estudar os "relatorios 
cubanos", acaba de terminar suas in-
vestigações: oito mil empresas ou par-
ticulares haviam feito reclamações" 
que representavam "perdas" na or-
dem de 3 bilhões de dólares). 

Outros problemas delicados te-
riam certamente que ser regulamenta-
dos dentro de uma perspectiva de 
normalização: a base militar aerona-
val de Guantanamo, a quota de açú-
car, a situação dos refugiados cuba-
nos. No entanto, Washington não po-
de mais ignorar os outros fatores eco-
nômicos ou estratégicos. 

Após os "anos negros", a econo-
mia cubana manifesta, na opinião dos 
especialistas norte-americanos, sinais 
indiscutíveis de uma retomada de 
crescimento. A próxima safra do açú-
car pode chegar a 5 milhões e meio 
de toneladas. Os acordos de coopera-
ção entre Havana e Moscou, concluí-
dos em janeiro, são excepcionalmente 
favoráveis aos cubanos que se encon-
trarão praticamente liberados de sua 
grande dívida externa até o ano 
2000. A ajuda técnica soviética deve-
rá permitir uma extensão da explora-
ção das minas de níquel de Nicaro e 
Moa, passando a produção, que é a-
tualmente de 36 mil toneladas, para 
130 mil toneladas por ano. 

Quanto ao setor de segurança, o 
general Richard R. Stewart, chefe do 
serviço de Informação da Defense In-
telligence Agency (DIA), declarou, 
no início de fevereiro, diante de uma 
comissão do Congresso, que "a amea-
ça militar cubana não havia aumenta-
do". Segundo o general, os vôos de 
reconhecimento dos U-2 demonstra-
vam que não havia atualmente em 
Cuba "armas estratégicas soviéticas" 
e que as "forças cubanas convencio-
nais estavam organizadas para a defe-

Os temores de Washington 

No entanto, o general Stewart 
também lembrou que "as facilidades 
concedidas às instalações militares so-
viéticas em Cuba", assim como "as 
visitas cada vez mais numerosas de 
submarinos e aparelhos soviéticos de 
reconhecimento ao longo das costas 
norte-americanas" continuavam a 
causar "grande preocupação". O inte-
resse de Washington quanto a uma 
negociação global do problema cuba-
no não é, portanto, inexistente; ele 
mereceria, sem dúvida alguma, um 
outro "enfoque", diferente daquele 
dado em janeiro por Nixon, no qual 
são retomadas as mesmas "condi-
ções" impostas há oito anos para uma 
eventual normalização. 

A defasagem entre a posição rela-
tivamente atemorizada da Casa Bran-
ca e a de outras nações americanas 
ficou espetacularmente demonstrada 
por um oferecimento inesperado de 
José Figueras, presidente de Costa Ri-
ca. Discursando em São João de Por-
to Rico, por ocasião da comemoração 
dos 120 anos do nascimento de José 
Marti, herói nacional cubano, Don 
Pepe, considerado como um dos mais 
ferozes anticastristas do Continente, 
se ofereceu como intermediário no 
diálogo entre Washington e Cuba. 

A imprensa norte-americana, 
quando fala nos "idos de março" de 
Nixon, referindo-se aos próximos en-
contros interamericanos, não está de 
modo algum equivocada: os Estados 
Unidos e a América Latina têm con-
ceitos cada vez mais diferentes sobre 
suas relações. 

O cruzeiro brasileiro foi reava-
liado em 3% e o bolívar venezuelano 
poderia vir a imitá-lo. 

(2) Os Estados Unidos não perten-
cem a esse órgão e enviam um obser-
vador para participar das reuniões. 
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As andanças do 
44Kissinger"de Sadat  

Edouard Saab 

Adiplomacia egípcia está em ple-
na atividade. Hafez Ismail, en-

viado especial do presidente Sadat, 
chegou na semana passada a Washing-
ton, onde se encontrou com o presi-
dente Nixon e com o secretário de 
Estado William Rogers. Sábado, Is-
mail se reuniu com o presidente Sa-
dat para discutir sobre sua viagem aos 
Estados Unidos. 

Por outro lado, o embaixador da 
URSS no Egito esteve em contato 
com os principais dirigentes deste 
país para discutir a eventual regulari-
zação do conflito com Israel O mes-
mo assunto foi discutido numa reu-
nião entre os responsáveis egípcios e 
os três dirigentes do movimento pa-
lestino Fatah. 

Em Jerusalém, o governo de Gol-
da Meir teve uma reunião extraordi-
nária na qual, conforme um comuni-
cado, o general Dayan "passou em re-
vista algumas questões de segurança". 

Enquanto isto, em Beirute, os 
meios governamentais libaneses se-
guem com grande atenção os esforços 
feitos pela diplomacia americana para 
levar arabes e israelenses a uma paz 
de compromisso. 

Embora os dirigentes de Beirute 
sejam um pouco céticos quanto às 
chances de uma regularização próxi-
ma temem que as iniciativas de Wa-
shington provoquem conflitos aber-
tos entre as organizações palestinas e 
os governos árabes moderados. Co-
menta-se nos meios bem-informados 
que as conversações que se desenrola-
ram semana passada entre o chefe de 
Estado libanês, Suleiman Frangié, e o 
presidente Sadat giraram em torno do 
problema da eventualidade de novas 
afrontas. Frangié procurou saber até 
que ponto poderia contar com o a-
poio do Egito no caso dos fedayin e 
os refugiados palestinos no Lioano 
recorrerem à força para se oporem às 
conversações em curso. 

Para os libaneses, os egípcios es-
tão decididos a ir até o fim nas con-
versações diplomáticas, embora não 
acreditem muito nelas. O presidente 
Sadat e sobretudo a alta hierarquia 
do Exército não excluem contudo o 
reinicio das hostilida' 
firmado que Israel nau tem a inten-
ção de concluir uma paz "que leve 
em conta o amor-próprio e a dignida-
de" dos egípcios. 

Os palestinos de Beirute não acre-
ditam que Israel esteja disposto a de-
volver os territórios ocupados. "No 
entanto, declarou-nos um dos princi-
pais responsáveis pela resistência pa-
lestina, nós não vemos nenhum in-
conveniente no fato de os árabes re-
cuperarem os territórios que lhes fo-
ram confiscados. Uma tal regulariza-
ção não nos diz respeito na medida 
em que não nos envolve. Continuare-
mos a luta para assegurar os direitos 
do povo palestino". 

A arma da negociação 

Apesar de tudo, nos meios dos re-
fugiados palestinos há uma tendência 
favorável pela negociação mesmo que 
seja apenas por razões táticas. Soube-
mos, de boa fonte, que três dirigentes 
palestinos, membros do Fatah, estão 
fazendo contatos no Cairo, pois con-
sideram a "arma" das negociações 
muito preciosa para ficar sob respon-
sabilidade exclusiva dos seus "ir-
mãos" árabes. 

A Al Fatah, no entanto, sofre for-
tes pressões por parte de alguns dos 
seus parceiros extremistas que amea-
çam se retirar da O LP (Organização de 
Libertação da Palestina). O organismo 
de cúpula da resistência palestina se 
reunirá proximamente em alto nível 
para "examinar a situação à luz dos 
complôs que são tramados no mundo 
árabe contra a causa palestina". 

Uma diplomacia 
cheia de sutilezas 

Rol and Delcour 

Hafez Ismail, conselheiro do presi-
dente Sadat para assuntos de se-

gurança nacional, declarou ostensiva-
mente na hora de sua partida do Cai-
ro para Londres em viagem para Wa-
shington que dirá "não" a toda a-
gressão, violação ou ocupação do ter-
ritório árabe e a tudo que possa a-
meaçar a soberania do Egito". 

A imprensa egípcia, principalmen-
te o jornal Al Aknbar, observou que 
"a campanha diplomática atual ilus-
tra nossa maneira de encarar o con-
fronto contra o inimigo sionista co-
mo um confronto total: militar, polí-
tico e econômico". E acrescentou: 
"O Egito sempre defendeu dois prin-
cípios fundamentais: a restituição de 
todos os territórios árabes ocupados e 
a recusa de qualquer negociação em 
detrimento dos direitos do povo pa-
lestino". 

Salvar as aparências 

De fato, é o que se comenta no 
Cairo, o atual esforço da diplomacia é 
a última chance tanto para os Estados 
Unidos como para Israel. Caso os ob-
jetivos não sejam satisfeitos, o presi-
dente Sadat não terá outra escolha a 
não ser reiniciar as hostilidades. Os 
dois princípios fundamentais serão 
mantidos custe o que custar. Mas, é 
bom sublinhar, trata-se apenas de 
princípios que precisam ser solene-
mente reafirmados para salvar as apa-
rências. 

Nas conversações de Hafez Ismail 
em Londres e Washington, discutiu-se 
principalmente sobre os territórios 
egípcios ocupados por Israel. Elas po-
derão lançar as bases de uma solução 
parcial que diria respeito somente ao 
Egito e a Israel. 

Uma vez retomado o diálogo egíp-
cio-americano, após a frustrada tenta-
tiva de 1971, será possível superar os 
problemas formais pedindo as cinco 
potências-membros do Conselho de 

Segurança para fornecerem inicial-
mente o quadro das eventuais nego-
ciações entre um Egito protegido pela 
URSS e um Israel assistido pelos Es-
tados Unidos, e em seguida a garantia 
destas potências em caso de acordo. 
Os problemas de fundo serão discuti-
dos posteriormente. 

Muitos egípcios reconhecem a ne-
cessidade de admitir alguns ajustes 
em relação ao princípio da soberania 
territorial egípcia no Sinai. Eles espe-
ram que os americanos tenham per-
guntado a Hafez Ismail sobre que ti-
po dé concessão o Egito estaria dis-
posto a fazer no que diz respeito a 
um eventual controle internacional. 
De sua parte, o conselheiro pergun-
tou aos seus interlocutores america-
nos se eles estariam dispostos ou não 
a exercer eventualmente pressão so-
bre Israel 

As posições egípcias são, pelo me-
nos no momento, muito claras, muito 
firmes: rejeitar toda solução por eta-
pas, a menos que Israel decida esva-
ziar o conjunto dos territórios ocupa-
dos segundo um prazo fixado; recusa 
da reabertura do canal segundo um 
acordo conjunto; recusa de qualquer 
solução provisória. 

Será difícil para os americanos fa-
zer com que o presidente Sadat aceite 
medidas temporárias que não façam 
parte de um acordo global, mesmo 
que essas medidas sejam apresentadas 
como um primeiro passo para uma 
solução definitiva. As dificuldades 
que o chefe de Estado egípcio experi-
menta, dentro do país. com os estu-
dantes de esquerda podem lhe servir 
de argumento suplementar para recu-
sar qualquer concessão que possa fa-
zê-los entrar novamente em rebelião. 
Nestas condições, Sadat fica num se-
gundo plano enviando Hafez Ismail a 
Washington com o objetivo de reatar 
o diálogo com os Estados Unidos, is-
to é, indiretamente, abrir um diálogo 
com Israel 



"TINTIN SOU EU", DIZ O AUTOR DE UM DOS MAIS POPULARES PERSONAGENS DOS QUADRINHOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Entrevista: t intin por tintim 
A popularidade de Tintin, o garoto da 

história em quadrinhos que chegou a vender 
trinta e cinco milhões de exemplares, 
levou De Gaulle a fazer o comentário: 

"Tintin é meu único rival internacional". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dade do pai face ao filho, em nome 
da liberdade, e defender a irresponsa-
bilidade do filho face a seu ato des-
trutivo em nome do comportamento 
irresponsável do pai? 

Que fuga também são todas essas 
abdicações em nome da liberdade a 
ser respeitada! Proclama-se que a so-
ciedade é má e manipuladora e acha-
se que de modo algum deve-se in-
fluenciar seus filhos, seus alunos, seus 
leitores. A recusa de exercer influên-
cia é uma fuga. Esta atitude começa 
no nível da linguagem que se quer es-
pontânea, deixando que seu aprendi-
zado se faça com os companheiros e 
na rua. Um trabalho excelente sobre 
a inadaptação social e delinquência 
juvenil acaba de mostrar a correlação 
terrível entre a fraqueza, o laisser-fai-
re dos pais e a evolução negativa das 
crianças. 

E quem fica realmente satisfeito 
com a idéia de um eles sobre o qual 
não se teria nenhum controle, que na-
da poderia fazer pelo eu, do qual na-
da se poderia exigir ou obter? A es-
cola e a creche, o hospital e o teatro 
são alguns resultados a serem obtidos 
de um poder, são alguns dos produtos 
de uma política modificável, modelá-
vel pela ação política, portanto cole-
tiva. A liberdade de ter filhos ou não 
tê-los? Ela não existe se o casal que 
quer tê-los não tem moradia decente 
e a política habitacional não é um as-
sunto individual. Ela não existe se o 
casal que não quer ter filhos ou ter 
mais filhos ignora tudo sobre a con-
tracepção - e acabamos de ver na 
França a que ponto o poder político 
pode impedir a simples informação. 

A liberdade na questão do aborto 
também não é uma simples questão 
individual. Que bela abdicação tam-
bém a de se pretender que a liberdade 
completa é dada subitamente a cada 
um, como se não se devesse exercer 
nenhuma influência em nome de um 
nós solidário! Fazer apelo ao respeito 
por qualquer veleidade, dizer que é 
necessário realizar o ato destrutivo as-
sim que ele é solicitado é fugir de sua 
responsabilidade própria. Não é por 
acaso que o belo texto, com um tom 
bem diferente, escrito pela Associa-
ção para o Estudo do Aborto, está 
assinado por médicos que assistem to-
dos os dias à alegria incomparável dos 
casais no momento do parto cons-
ciente: eles sabem muito bem que a 
ignorância da existência, da possibili-
dade desta alegria é uma falha, é um 
sinal de Uberdade incompleta e que 
não se deveria aceitar sem diálogo 
preliminar o desejo de abortar, ex-
presso às vezes num momento de de-
sorientação. 

A consciência de um "nós" 

Desorientação e solidão: de fato, é 
verdade que alguns abortos podem 
ser justificados, mas quantos abortos 
poderiam ter sido evitados se a terrí-
vel solidão material e moral tivesse si-
do superada graças à presenças solidá-
rias, isto é, do eu que sabe viver o 
nós. 

A consciência de um nós amplo 
não precisa obliterar necessariamente 
os prazeres e as alegrias do nós estrei-
to e do eu. Um excelente artigo sobre 
a medicina na China popular acaba de 
levantar a possibilidade da austerida-
de dos costumes ali ser decorrência 
de uma "restrição voluntária das ne-
cessidades sexuais por razões políti-
cas, econômicas ou sociais". Mas, na 
França, está-se a falar entusiástica e 
simultaneamente da sociedade nova a 
ser construída, de liberações coletivas 
a serem realizadas por meio da con-
quista militante, e a agir como se a 
militância, a dedicação ao nós, não 
impusesse opções entre os desejos. 

E mesmo sem militância, que se 
pare de celebrar, nos panfletos e nas 
petições, o culto do eu irresponsável! 
Ou então que se aceite proclamar que 
o amor é realmente só o prazer indivi-
dual, que, para os pais dos jovens, co-
mo para eles mesmos mais tarde, a 
paternidade e a maternidade acabam 
após a fecundação e após o parto, 
que o médico e o professor devem 
pensar apenas em ganhar a vida e que, 
sobretudo, é normal e legítimo o be-
neficiar-se de todas as vantagens do 
nós social sem contribuir em nada pa-
ra a produção das riquezas, sem parti-
cipar em nada para a conquista de no-
vas formas de sua repartição. 

"Cont ratado "pelos realizadores 
do filme Tintin e o Lago dos Tuba-
rões (1), o célebre personagem de his-
tória em quadrinhos prepara neste 
momento uma expedição à América 
Latina. Será o vigésimo terceiro ál-
bum de Tintin. Nascido em 1929, tra-
duzido em 19 línguas, com uma tira-
gem já de cerca de 35 milhões de e-
xemplares, ele ainda domina a litera-
tura infantil Qual será a razão deste 
sucesso? Como conseguiu resistir a 
tanto tempo? Georges Rémi (Hergé) 
responde a essas perguntas em entre-
vista a Gabrielle Rolin. 

Aventureiro, justiceiro? 

Aos 64 anos, com um charme 
igual ao de um herói de western e a 
impassibilidade de um jogador de pô-
quer, Georges Rémi (Hergé para a 
posteridade) não se deixa surpreender 
com a glória. "Uma questão de sor-
te", diz ele sorrindo. Mas, na verdade, 
há várias teses a seu respeito e já o 
compararam até mesmo com Balzac 
(2). O general De Gaulle já dizia a 
Malraux: "Meu único rival internacio-
nal é Tintin". 

Quem é portanto este Tintin, cuja 
figura teria marcado meio século? 
Um aventureiro moralista? Um justi-
ceiro pacifico? O primeiro cidadão 
do mundo? Ou, como alguns afir-
mam, um perigoso racista, imbuído 
de sua superioridade de homem bran-
co, um perfeito produto do capitalis-
mo a quem serve? 

"Não, responde Hergé, Tintin sou 
eu mesmo. Meu reflexo mais lumino-
so, minha imagem bem-sucedida. Eu 
não sou um herói Mas, como todos 
os garotos de 15 anos, sonhei em ser 
um E eu não parei de sonhar. Tintin 
realiza "minhas"proezas. 

- Ao longo de uma vida comum, 
você não tentou algumas vezes mudar 
seu superego e se exprimir através de 
um personagem mais adulto? 

- Nunca. Tintin me permite dizer 
tudo. Ele não conta "histórias para 
criançasmas as situações de suas a-
venturas se misturam com os princi-
pais acontecimentos da época Ele já 
lutou contra os comerciantes de ar-
mas, com os traficantes de droga e 
contra os tecnocratas em seu delírio. 
Se ele só consegue vitórias limitadas é 
porque os "maus" são eternos, assim 
como os bons. Já me sugeriram colo-
cá-lo diante dos problemas de hoje: a 
poluição, a fome no mundo ... Eu 
me recuso. Nós não somos, nem eu 
nem ele, suficientemente poderosos 
para resolvê-los. Nós devemos nos 
contentar em ridicularizar aqueles 
que abusam de sua força e fazê-los 
escorregar em cascas de banana. 

- Tintin seria portanto um anti-
super-homem? 

- Certamente, já que ele encarna 
a juventude e toma sistematicamente 
a defesa dos pequenos na luta contra 
os grandes. 

- Você pretende que ele conteste 
a ordem estabelecida? 

- Sim, desde que isto signifique 
opressão ou injustiça Na América ele 
se colocou do lado dos índios contra 
os brancos; na África, do lado dos ne-
gros contra os traficantes de escravos; 
na Ásia, do lado dos chineses contra 
os imperialistas invasores. Evidente-
mente Tintin não tem nada de mili-
tante ou de teórico, mas desde que a 
ação o mobilize, me parece que ele 
sabe escolher muito bem as posições 
justas 

- Tintin renega os soviéticos co-
mo precursores da guerra fria ? 

- Este foi meu primeiro Tintin, 
feito para o Petit XXe, suplemento 
de um jornal católico de direita, para 
quem o "comunismo ateu" era o ini-
migo número um Isto me influen-
ciou. Se eu refizesse este álbum, sem 
dúvida a história seria mais sutil e so-
bretudo melhor desenhada. Mas Tin-
tin não se converteria de forma algu-
ma ao totalitarismo. 

Sobre o diva do analista 

- Seu herói trocou as calças de 
golfe por blue ieans da moda. Não 
deveria ele também atualizar seu vo-
cabulário, seu estilo de vida? Enga-
jar-se em aventuras mais violentas? 
Numa época.de revoluções politicas e 
sociais, Tintin teria a imagem de um 
escoteiro "quadrado"? 

- O escotismo me inspira a sensa-
ção de amizade, de amor à natureza, 
aos animais e aos jogos. Ê uma boa 
escola. Tanto melhor se Tintin se pa-
rece com um deles. Isto não o impede 
de viver de acordo com seu tempo. 
Ao contrário, ele se adapta a todas as 
situações, mas sempre conservando 
sua personalidade. Tintin me parece 
representar o espírito da infância, a 
liberdade que os adultos ameaçam 
com seus problemas, como a obsessão 
do sexo. Eu evito, por outro lado, ex-
plorar o folclore da moda. Não há na-
da que passe mais rápido do que o 
cômico baseado na atualidade. 

- Tintin realiza suas aventuras 

dentro de um universo quase que ex-
clusivamente viril Esta particularida-
de interessou aos psicanalistas. Sus-
peitou-se da pureza de hábitos do ca-
pitão Haddock, pretendeu-se mesmo 
que em Milou, o cachorro de Tintin, 
houvesse uma espécie de "repartição 
da sexualidade". 

- Não, isto me parece ridículo. E 
depois porque não analisar Tintin? 
Eu fiz psicanálise e descobri uma 
porção de coisas, algumas terríveis, 
mas eu aprendi a me aceitar. Du-
rante as sessões, meu analista me pre-
veniu que eu seria incapaz de traba-
lhar no período de tratamento. Ele se 
enganou. Ê para se ver até que ponto 
eu sinto necessidade de Tintin para 
viver. 

Na escola dos chineses 

- Depois de ter produzido sozi-
nho 11 álbuns você fundou os escri-
tórios Hergé? Como é que você divi-
de as tarefas com seus colaborado-
res? 

- Primeiro eu escolho um tema, 
um cenário que eu coloco no papel 
A partir deste fio condutor, desenvol-
vo a divisão da história em gravuras e 
em sequências. Esboço silhuetas e le-
gendas. As palavras e as imagens nas-
cem simultaneamente. O mais difícil 
é encontrar o suspense que deve fe-
char obrigatoriamente cada página. 
Quando percebo que meus rabiscos 
estão no ponto, eu os recopio tirando 
apenas o essencial Estas folhas vão 
para meus colaboradores, que se en-
carregam de vestir os personagens, de 
pincelar os cenários, de calcular os ta-
manhos das bolhas de textos, etc. Um 
álbum representa no mínimo dois 
anos de trabalho e necessita de uma 
documentação minuciosa, que vai 
desde reportagens fotográficas até as 

obras de etnologia, os tratados de 
mecânica, o estudo de caracteres he-
breus, ou dos dialetos africanos. Evi-
dentemente eu só utilizo parte desses 
informações, mas elas se fazem neces-
sárias, para que eu possa criar uma 
realidade paralela. As crianças são juí-
zes atentos e perigosos. Ai de mim se 
esqueço de um botão de polaina ou 
se me engano no detalhe de uma car-
ro cer ia. Cada erro desencadeia uma 
saraivada de retificações. 

- Esta sede de perfeição e o estilo 
minucioso podem parecer anacrôni-
cos, já que a história em quadrinhos 
de estilo "bobo e violento" tem 
triunfado atualmente. O realismo 

poético de Tintin não está ultrapassa-
do? 

- Tudo depende do público ao 
qual ele se dirige. Aprecio a agressivi-
dade de um Reiser ou de um Wolins-
ki, mas eles não fazem, como eu, um 
romance de imagens. Hoje, a história 
em quadrinhos conquistou um novo 
público, mais sofisticado, mais inte-
lectual Quando com 17 anos eu so-
nhava em criar os "Hergé Moving Pic-
tures", ninguém acreditava no suces-
so dos quadrinhos. Eu me inspirei nos 
pioneiros americanos, e particular-
mente em Geo Mac Manus (o criadot 
da família Illico). Com o tempo a-
prendi a desenhar. Um amigo chinês 
me emprestou excelentes manuais, 
usados nas escolas de pintura de seu 
país. Foi daí que nasceu meu gosto 
pela ordem, meu desejo de conciliar 
minúcia e simplicidade, harmonia e 
movimento, uma espécie de classicis-
mo. Antes de tudo, é preciso mostrar 
uma realidade possível. Se eu invento 
um país (como a Syldávia, no Bálcãs, 
ou São Teodoro, na América Latina), 
eu lhe dou uma história, uma econo-
mia, uma língua, uma Constituição, 
um folclore. E preciso que este Esta-
do "exista" para que nós possamos 
"viver" nele, os leitores e eu. 

O que ameaça Tintin? 

- Mais de 300 personagens já fo-
ram apresentados em sua obra, e eles 
desaparecem às vezes para voltar 10 
anos depois. Você guarda suas biogra-
fias em fichas? 

- Isto seria inútil. Desde o momen-
to em que eles aparecem na minha 
imaginação eu os deixo inteiramente 
livres. Suponho que mesmo Balzac e 
Proust recebiam às vezes a visita de 
personagens inesperados. 

- No princípio você classificava 
os bons e os maus em campos bem 
distintos. Em seus últimos álbuns vo-
cê tem-se mostrado mais ambíguo. 

- Não esqueçamos o campo dos 
imbecis, sem dúvida o mais concorri-
do, que recruta seus membros entre 
os policiàs, os homens de negócio, os 
políticos, etc. Quanto aos maus, atra-
vés do contato frequente com eles, eu 
percebi que eles eram na maioria das 
vezes miseráveis. Por outro lado, os 
bons estão longes de ser irrepreensí-
veis (com exceção de Tintin). Conhe-
cemos as atrações do capitão Had-
dock pelo álcool, os freqüentes rou-
bos de Milou, as perigosas distrações 
do professor Tournesol 

- Finalmente há, em sua obra, 
um único mal absoluto: o dinheiro. E 
parece que você ganhou muito for-
mando até uma Sociedade Anônima 
Hergé. Você aceitaria ser cotado na 
Bolsa? 

- Não vá tão depressa. Nós somos 
uma empresa modesta, um bom negó-
cio, sem dúvida. Mas nada de extraor-
dinário. O que eu recuso e condeno é 

a ânsia de poder em função do di-
nheiro. Eu reprovo a sociedr V de 
consumo, seu materialismo p. rio 
e sua imprevidência. Ela organiza o 
saque da Terra. Os sábios afirmam 
que em 10 anos não teremos mais á-
gua Quem se preocupa com isto? 
Destrôi-se cegamente a qualidade da 
vida, sacrifica-se o futuro em nome 
de pseudo-imperativos econômicos. 
Como é possível não se sentir amea-
çado com tal concepção de progres-
so? 

- Seus livros no entanto inspiram 
muito otimismo. 

- Porque tenho confiança apesar 
de tudo. Não posso imaginar que os 
homens se conformem em desapare-
cer. Ignoro o que eles farão para evi-
tar o Apocalipse, mas eu não aceito 
me desesperar". 

Tintin falaria exatamente da mes-
ma forma. 

(1) Um álbum tirado do filme, 
que será publicado em abril pelas edi-
ções Castermann. 

(2) Pol Vandromme: - Le Monde 
de Tintin, editora Gallimard. 
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Avia eleitoral do socialismo 
O v i n h o e 
o pastelão 
de Al lende zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A esquerda chilena 
submete seu programa 

a um novo teste zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

€4WJ* ste gobierno es de mierda, pero es 
C#mia mierda" é a frase que um 

trabalhador exibe no cartaz que leva 
uma manifestação esquerdista, no 
bairro onde se aglomera a alta classe 
média. "Jacarta está próxima" pinta-
ram jovens direitistas num muro pró-
ximo ao Palácio de la Moneda, no 
centro de Santiago, numa alusão a 
uma possível matança generalizada de 
comunistas, igual à registrada logo de-
pois da queda do presidente indoné-
sio, Sukarno, em 1965. 

Este é o estado de espírito da po-
pulação chilena às vésperas do pleito 
do próximo fim de semana, quando, 
30 meses depois da posse de Salvador 
Allende na presidência da República, 
espera-se uma resposta para as indaga-
ções de políticos de esquerda e direi-
ta a respeito das características que 
M f r os três últimos anos de manda-

governo da coligação socialista 
Unidade Popular. 

Cerca de 4.400 mil chilenos (me-
tade da população do país) renovarão 
a Câmara ae Deputados (150 vagas) e 
escolherão novos ocupantes para 25 
das 50 cadeiras no Senado. Os eleito-
res deixarão também nas urnas um 
veredito sobre os dois ano e meio de 
aplicação do programa de Allende, 
classificado pela esquerda como "via 
chilena do socialismo" e pela direita 
como "rota rumo a um totalitarismo 
bolchevique". 

Os cinco partidos da coalizão go-
vernista Unidade Popular esperam 
obter entre 40 a 45% dos votos, o 
que, embora não representando uma 
vitória, significará que, em relação 
aos 36,2% obtidos por Allende em 
sua eleição presidencial, a esquerda 
chilena conseguiu aumentar o seu 
contingente eleitoral. Isto é impor-
tante para ela porque mantém a base 
política que a levou até o poder e 
com isto sente-se segura para conti-
nuar em seu programa de implanta-

ó gradativa do socialismo no país. 

No domingo, na França e no Chile, duas frentes 
populares e dois projetos de implantação do 

socialismo serão julgados em eleições parlamentares zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

# 
Os planos da derrubada 

Já para os Partidos Democrata-
Cristão e Nacional, reunidos na Con-
federação Democrática (CODE), jun-
tamente com outros grupos políticos 
anticomunistas, o pleito parlamentar 
do dia 4 significa uma ojx>rtunidade, 
talvez a última, para contestar a re-
presentatividade de Allende, antes 
das eleições presidenciais de 76. 

Por isto; a CODE conferiu ao plei-
to um caráter de plebiscito, preten-
dendo através dele submeter o gover-
no a um julgamento, cujos resultados 
a direita tentará interpretar como um 
repúdio à política da Unidade Popu-
lar, partindo consequentemente para 
a derrubada do governo pelos recur-
sos ao seu alcance. Nesta interpreta-
ção dos resultados e do caráter plebis-
citário das eleições é que surgem di-
vergências entre os democratas-cris-
tãos e os nacionais. 

Os primeiros acham que no dia 4 
os chilenos aprovarão ou desaprova-
rão o programa da Unidade Popular. 
Eles acham que, se os resultados fo-
rem desfavoráveis ao governo, isto da-
rá ao PDC força para aumentar a 
pressão sobre o governo sem chegar a 
derrubá-lo. Esta fórmula esconde 
uma sutileza de tipo político, uma 
vez que os democratas-cristãos hoje 
não podem levar o eleitorado chileno 
a esquecer-se de que, em 70, foi o 
PDC que no Congresso chileno garan-
tiu a eleição de Allende e que portan-
to, hoje, depois de tudo isto, seria di-
fícil apregoar a derrubada pura e sim-
ples do governo que eles ajudaram a 
empossar. 

O que os democratas-cristãos evi-
tam dizer é como pretendem exigir 
que Allende mude o seu governo. 
Mesmo que a Unidade Popular venha 
a perder as eleições, isto é, baixar o 

Neste momento, no ocidente, a 
esquerda luta através do voto em dois 
continentes tentando abrir caminho 
para a implantação da sociedade so-
cialista. Nos dois casos — Chile e 
França - frentes populares, reunindo 
socialistas, comunistas e grupos de 
outras tendências, foram a fórmula 
escolhida para a chegada ao poder pe-
la via eleitoral. No Chile, o que está 
em jogo é a consolidação de conquis-
tas já obtidas, e na França será tenta-
do o primeiro passo em direção à no-
va sociedade. 

O fato de que a esquerda chilena, 
já no poder, tenta agora ampliar, a sua 
base política faz parte de um quadro 
geral de mudanças, onde as esquerdas 
começam a descobrir outros cami-
nhos para lutar por um poder que 
antes parecia inatingível. 

Quando os guerrilheiros de Sierra 
Maestra derrubaram o sargento Batis-
ta, em 1959, as possibilidades de a 
esquerda chegar ao poder pareciam 
depender exclusivamente das armas. 
E seus principais inimigos pareciam 
ser os Exércitos nacionais. Os milita-
res eram vistos como símbolo do con-
servadorismo imobilista e impenetrá-
veis ao mínimo sopro de idéias socia-
listas. Assim, de Havana, Fidel lança-
va a ordem: "As condições para a re-
volução continental estão dadas. Bas-
ta apenas pegar em armas". 

Daquela época aos tempos de ho-
je, os valores, táticas, programas e es-
tratégias da esquerda parecem ter so-
fr ido alterações radicais. Quando 
muitos esquerdistas ainda discutiam ? 

inevitabilidade de surgirem no conti-
nente "um, dois ou três novos Viet-
nãs", a esquerda chilena ganhou uma 
eleição presidencial. E no país vizi-
nho, Peru, muitos dos que em 65 par-
ticipavam da guerrilha passavam a co-
laborar com os militares que promo-
viam um governo de reformas, os 
mesmos oficiais que chefiaram a 
ofensiva contra os focos insurrecio-
nais aparecidos no interior do país há 
oito anos. 

Tanto o guerrilheirismo da década 
passada quanto o eleitoralismo do 
princípio dos anos 70 foram cercados 
por tentativas de interpretação a 
maioria delas generalizações, que se 
mostram insuficientes para explicar 
as mudanças do continente. A esquer-
da acabou se convencendo que a via 
guerrilheira, como solução única para 
a transformação social na America 
Latina, era incorreta, e para isto não 
lhe faltaram aigumentos: os fracassos 
das tentativas insurrecionais no Peru, 
Guatemala, Venezuela, Bolívia e, 
mais recentemente, no Brasil e Repú-
blica Dominicana. Em contrapartida, 
para eles, o caminho eleitoral conti-
nuou a dar a impressão de nada signi-
ficar, nos países onde o desenvolvi-
mento politico é rudimentar, como o 
Paraguai e o Haiti. E em outros países 
a experiência peruana (aliança de gru-
pos esquerdistas com os militares) 
provou ser impraticável, como tenta-
tiva de rompimento de estruturas 
econômicas e políticas arcaicas. 

A inexistência de um tipo de com-
portamento comum face as distintas 

realidades sociais, políticas e econô-
micas é talvez a principal característi-
ca atual das esquerdas na América La-
tina. Isto torna difícil afirmar se para 
eles a via chilena é melhor que a pe-
ruana, ou que a guerrilha esteja sepul-
tada, já que ela ainda sobrevive na 
Colômbia. 

Outro fato marcante que contri-
buiu para essas mudanças de táticas 
nesses grupos foi a alteração da rela-
ção dos latino-americanos com os Es*, 
tados Unidos. Da tutela e presença 
ostensiva em todos os acontecimen-
tos políticos da região, os norte-ame-
ricanos hoje se preocupam mais em 
resguardar, à distância, os seus inte-
resses econômicos no continente. 

Já na França, a esquerda aguarda 
a sua prova de fogo eleitoral, tendo a 
seu favor uma vantagem apreciável 
nas previsões. Como no Chile, ela se 
beneficia do desencantamento cres-
cente das massas populares quanto 
aos grupos políticos tradicionais. Até 
mesmo a participação de comunistas 
no governo, em Ministérios e em ou-
tros escalões, já é aceita com naturali-
dade pela maioria do povo francês, 
como têm demonstrado as pesquisas 
de opinião. 

O caminho das urnas demonstra 
que existe para a esquerda francesa 
uma clara oportunidade o que se re-
fletiria certamente em outros países 
do mundo. As eleições de domingo 
poderão mostrar, em ambos os casos, 
que o sinal está verde. Quais serão os 
resultados dessa marcha? 

seu contingente eleitoral, acredita-se 
que é quase impossível uma virada 
em seu programa, não só porque a 
aliança entre os partidos de esquerda 
se pulverizaria, como também a mas-
sa de seus adeptos não admitiria um 
recuo. Assim, o que resta ao PDC é 
uma opção dissimulada pelo golpe 
contra Allende. 

No Partido Nacional, de tendência 
direitista extremada, uma ascensão de 
seu contingente eleitoral será o passo 
prévio para a deflagração de uma 
ofensiva total contra Allende, visando 
sua derrubada com ou sem respeito à 
Constituição chilena. Os nacionais 
não fazem segredo deste objetivo, e 
acabaram transformando-o na sua 
principal bandeira eleitoral. Eles 
acham que acabarão envolvendo os 
democratas-cristãos neste projeto, va-
lendo-se das ambiguidades da posição 
do PDC, cujas linhas-mestras foram 
dadas pelo ex-presidente Eduardo 
Frei. 

Sabendo que seus adversários só 
pensam em afastá-la do poder, a Uni-
dade Popular escolheu a defesa da le-
galidade vigente e a questão do abas-
tecimento como seus cavalos de bata-
lha. Primeiro, incluiu no Ministério 
esquerdista três comandantes milita-
res, entregando ao general Carlos 
Prats, comandante do Exército (cha-
mado dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA milico rojo pelos oposicio-
nistas), o cargo de ministro do Inte-
rior, equivalente ao de vice-presiden-
te da República, e tornando possível 
pela primeira vez no continente, a 
convivência de militares e comunistas 
no governo. 

Em segundo lugar, lançou-se de 
forma decisiva no que chamou de 
"batalha do abastecimento", mobili-
zando inclusive os militares na guerra 
ao mercado negro, sonegação e reten-
ção de estoques de gêneros alimentí-
cios. Para a Unidade Popular, a manu-
tenção ou ampliação de seu contin-
gente eleitoral representará a conti-
nuidade de seu esforço, não só para 
normalizar o abastecimento, como 
também, através da criação das Jun-
tas de Abastecimento e Preços (JAP), 
criar um tipo de organização social e 
popular, que inverterá totalmente as 
formas tradicionais de associação en-
tre moradores, em cidades e no inte-
rior. 

Em outubro passado, quando Al-
lende, depois de nacionalizar quase 
250 grandes empresas particulares, 
passou a atingir os pequenos e médios 
comerciantes, bem como os atacadis-

Luis Corvalan lidera 
no Chile um PC com 
150 mil militantes 

tas de gêneros alimentícios, defla-
grou-se a crise do abastecimento. Os 
empresários de oposição passaram a 
reter estoques, aumentar preços e 
promover o câmbio negro como for-
ma de criar o caos econômico e con-
sequentemente lançar a população 
contra o governo, responsabiiizando-
o pela falta de alimentos. 

Allende conseguiu no entanto re-
bater o golpe, chamando os militares 
para o governo e entregando-lhes o 
comando direto dos organismos de 
distribuição de comida e controle dos 
preços, ao mesmo tempo que todos 
os partidos esquerdistas lançaram as 
JAP, como forma de organizar a po-
pulação em torno de associações para 
distribuição de alimentos, a preço ofi-
cial e segundo um sistema de raciona-
mento, que inclui os famosos cartões, 
já implantados em Cuba, quando Fi-
del enfrentou problemas idênticos. 

Mais de 2 mil JAPs estão funcio-
nando. Na sua maioria elas reúnem 
famílias mais pobres, que nelas en-
contram a única forma de conseguir 
comida, fora do mercado negro, onde 
os preços chegam a quintuplicar. Até 
mesmo partidários da oposição filia-
ram-se as JAPs, notadamente os de 
menor renda. E, com isto, a esquerda 
chilena passou a contar com um tipo 
de organização popular que ela nunca 
havia previsto em seus esquemas, e 

que, na medida em que for mantida, 
tende a se transformar numa estrutu-
ra paralela ao sistema partidário. 

Paralelamente à decisão do eleito-
rado chileno sobre os grandes proble-
mas eleitorais, uma outra questão es 
tará em pauta nas eleições do próxi-
mo domingo: a da liderança da oposi-
ção. Em Santiago, serão disputadas 
quatro vagas para senador e os candi-
datos são cinco: Eduardo Frei, pelo 
PDC; Sergio Onofre Jarpa, pelo Parti-
do Nacional, Volodia Teitelboim pelo 
Partido Comunista, Carlos Altamira-
no, pelo Partido Socialista, e Anibal 
Palma, pelo Partido Radical. Volodia 
e Altamirano já têm sua reeleição pa-
ra o Senado assegurada. Frei quer 
uma votação maciça para se tornar na 
grande figura nacional de contestação 
a Allende, para poder tentar nova-
mente a presidência da República em 
76. Sobra a disputa de Jarpa com Pal-
ma. Um deles sobrará. 

A divisão entre nacionais e demo-
cratas-cristãos tende a enfraquecer a 
ambos, e se os nacionais resolverem 
descarregar todos os seus votos em 
Jarpa, Frei poderá ganhar a sua vaga, 
mas sem a votação que necessita para 
aparecer nacionalmente como uma 
opção a Allende. 

A questão do Senado é transcen-
dental para a CODE porque atual-
mente a oposição precisa de um voto 
para conseguir o total de 2/3 necessá-
rios para a aprovação de um impeach-
ment contra Allende. Sem isto, as 
suas chances de conseguir pelo menos 
uma derrubada constitucional do go-
verno são praticamente nulas. 

Seja no plano puramente partidá-
rio, como é o caso da hita péla maio-
ria de 2/3 no Senado (na Câmara de 
Deputados a oposição é maioria e de-
verá manter-se nesta condição, po-
dendo apenas variar as porcentagens 
de deputados do governo e da oposi-
ção), ou no caso da batalha ideológi-
ca a propósito das JAPs e do abasteci-
mento, o conflito entre a Unidade 
Popular e a Confederação Democráti-
ca assinala no Chile um nível de luta 
de classes jamais atingido no conti-
nente. Os resultados do pleito parla-
mentar de domingo próximo não de-
cidirão a batalha para um ou outro 
lado, mas podem gerar consequências 
irreversíveis no desenvolvimento do 
"socialismo com gosto de vinho e 
cheiro de pastelão", definição dada 
por Allende a seu programa de gover-
no, antes das eleições que o levaram 
ao poder .(Carlos Castilho) 

O PCF pode 
chegar ao 
poder? 

A União da Esquerda 
pode obter a maioria 
no Congresso francês 

Que caminhos tomará a França, 

caso se confirme a previsão elei-
toral dando à União de Esquerda -
formada principalmente por socialis-
tas e comunistas — 45% do total de 
votos, contra 38% aos gaullistas, che-
fiados pelo atual presidente Pompi-
dou? 

Poderão as esquerdas francesas co-
locar o país no primeiro estágio do 
socialismo integral? 

Poucos anos atrás, quando o gene-
ral De Gaulle vaticinava para a França 
"depois de mim, o caos", estas per-
guntas eram simplesmente inconcebí-
veis. Agora, com as eleições nacionais 
do próximo domingo, dia 4, o povo 
francês parece pronto a responder 
que, para a maioria, a resposta não 
está nem no gaullismo nem no caos. 

A ascensão da esquerda 

Como explicar o desencantamen-
to dos franceses com o gaullismo, e a 
ascensão de socialistas e comunistas, 
que agora batem às portas do poder 
com grandes possibilidades de admis-
são? Aparentemente, o gaullismo, 
que já representou para a França, há 
apenas alguns anos atrás, a esperança, 
hoje virou sinônimo de estagnação. 

O comentarista conservador Ray-
mond Aron acha que, de tanto Pom-
pidou dizer aos franceses "nós ou o 
caos", eles acabaram tentados a "dar 
uma espiada para ver o que é este 
caos". Evidentemente, os candidatos 
da União das Esquerdas que disputa-
rão as 490 cadeiras da Assembléia Na-
cional (ao todo estão inscritos 3.140 
candidatos) não oferecem ao eleitora-
do o caos, e sim um programa, o 
"Programa Comum das Esquerdas". 

O grande objetivo global de socia-
listas e comunistas, reunidos na 
União da Esquerda, é formar a base 
para a instauração de uma "democra-
cia nova", criando as condições para 
que, no futuro, o povo francês possa 
chegar ao socialismo. Isso ocorrendo, 
a coletividade deteria em suas mãos 
os meios de produção, e o controle 
do poder politico passaria, em última 
instancia, a classe operária e seus alia-
dos. 

No seu "Programa", as esquerdas 
advogam ainda a imediata nacionali-
zação das grandes empresas estrangei-
ras, e a autogestão para as corpora-
ções francesas, com o que se dariam 

poderes reais" aos trabalhadores. Pa-
ra estes, defende-se o direito de ele-
ger, em maioria, os representantes 
dos conselhos das empresas do setor 
público, bem como controlar assun-
tos trabalhistas, tais como contrata-
ções, demissões e ritmo de produção. 

O aumento da produção defendi-
do pelas esquerdas visa atingir a taxa 
de crescimento de 8% ao ano. Para 
isso, o programa comum de socialis-
tas e comunistas promete dar empre-
go a milhão e meio de trabalhadores 
desempregados, aumentar a qualifica-
ção trabalhista e reduzir ao máximo o 
desperdício. Conferindo direitos reais 
de controle aos trabalhadores e suas 
organizações sindicais, as esquerdas 
esperam estabilizar os preços, com is-
so preservando o valor real da moeda. 

Tal programa, naturalmente, le-
vou sérias inquietações a Pompidou, a 
seu governo e à direita francesa. Tão 
logo o líder dos socialistas, François 
Mitterrand, começou a declarar repe-
tidamente que uma vitória das es-
querdas levaria à "supressão do capi-
talismo", um fluxo imprevisto de ele-
vadas somas em dinheiro passou a 
correr da França para os seguros co-
fres da Suíça. Este foi apenas um dos 
sintomas. Desde que as primeiras pes-
quisas indicaram a inclinação do elei-
torado para a esquerda, o governo, 
através de seus porta-vozes, iniciou 
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Depois de enfrentar uma crise dramática em 
1968, a esquerda francesa conseguiu recuperar 

o seu prestígio, valendo-se principalmente 
do desgaste das teses gaullistast e da falta 
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uma cantilena cheia de profecias de 
caos. 

Uma pesquisa provocou particular 
interesse. Feita pelo instituto SO-
FRES, revelava que 59% dos france-
ses eram favoráveis à participação de 
ministros comunistas num futuro go-
verno, com apenas 24% contrários e 
17% sem opinião formada. Em 1964, 
pergunta semelhante havia consegui-
do apenas 31% de respostas favorá-
veis e 30% negativas. 

Quando as pesquisas deste ano co-
meçaram a ser divulgadas, Pompidou 
afirmou que seu partido sem duvida 
alguma venceria as eleições, no que 
foi imediatamente seguido por seu 
primeiro-ministro, Pierre Messmer. 
Como explicar aue uma negação 
obstinada aa realidade indicada nas 
prévias fosse a única manobra eleito-
ral dos gaullistas? 

Mais adiante, o governo passou a 
combater as idéias da coligação de es-
querda por meio de suas principais 

rsonalidades. O secretário-geral da 
nião Democrática Republicana, o 

partido gaullista, Alain Pteyrefitte, e o 
primeiro-ministro francês, Pierre Mes-
smer, foram as primeiras figuras, utili-
zadas. Giscard a Estaing, ministro das 
Finanças, geralmente considerado o 
autor do "milagre econômico" fran-
cês, foi o último trunfo posto sobre a 
mesa por Pompidou. Refutarfdo as te-
ses dos adversários, d*Estaing susten-
tou que o programa da coalizão es-
querdista interromperia a expansão 
econômica do país dentro de seis me-
ses, esgotaria as fontes de investimen-
to e esmagaria as empresas privadas, 
que se dobrariam ao peso de novos 
encargos sociais. 

Nos seus pronunciamentos eleito-
rais, o ministro das Finanças tem de-
fendido o ponto de vista de que o 
abalo das estruturas da economia 
francesa, a ser provocado pelos pla-
nos das esquerdas, quebraria o elan 
econômico do país, acarretando, em 
ano e meio, desemprego e deficit na 
balança de pagamento. Mas reconhe-
ceu ser necessária uma redução do 
abismo que separa o grupo de renda 
mais modesta do grupo privilegiado 
de altas rendas. 

G 

A queda do gaullismo 

Esta completa incompatibilidade 
entre as propostas da União da Es-
querda e as do partido gaullista com-
põe o pano de fundo para "uma das 
mais importantes eleições francesas 
depois da Segunda Guerra Mundial". 
Como explicar, após a grande derrota 
posterior a maio de 68, o fortaleci-
mento das esquerdas francesas — es-
pecialmente do Partido Comunista -
a ponto de estarem, agora em condi-
ções de enfrentar a direita, e o gaullis-
mo com boas possibilidades de vitó-
ria? 

Depois das agitações de 68, a di-
reita francesa, particularmente os Re-
publicanos Independentes, aderiu fir-
memente a De Gaulle, mostrando que 
acreditava na propalada ameaça do 
"perigo vermelho . Fortalecido, De 
Gaulle compreendeu o obstáculo que 
significava para o país um poder legis-
lativo reacionário e protetor do capi-
tal estrangeiro. Fazendo bom uso-das 
lições de 68, e pressionado pelos 
"gaullistas de esquerda", procurou 
alertar o povo para o perigo da "ame-
ricanização" da França. Procurando 
consolidar ainda mais sua posição, De 
Gaulle realizou o plebiscito de 1969, 
com base em dois pontos principais -
a redistribuição mais equitativa da 
renda e a supressão da instituição 
mais reacionária do país, o Senado. 
Derrotado na consulta popular, De 
Gaulle renunciou à presidencia, e a 
direita francesa (à frente Giscard 
d*Estaing e Michel Poniatowski) gra-
dativamente se fortaleceu dentro do 
novo governo. Eleito presidente, 
Georges Pompidou passou a governar 
a França de uma forma "que beira o 
autoritarismo", segundo Raymond 
Aron. Isto pode ser visto também co-

George Marchais, 
o herdeiro de 

Maurice Thorez 

mo uma das razões do enorme desgas-
te do partido situacionista 

O fortalecimento da direita trou-
xe como consequência a reação das 
esquerdas. Em junho de 71, François 
Mitterrand assumiu pela primeira vez 
a direção do Partido Socialista, e isso 
teria influência fundamental nos fa-
tos que se seguiriam. Finalmente pô-
de ser adotado um programa capaz de 
ser apoiado por outros grupos de es-
querda: o Partido Comunista, o Parti-
do Radical e o Partido Socialista Uni-
ficado. Os dois últimos não apoiaram 
o programa mas hoje Mitterrand tem 
na coalizão, além do PCF, os Radicais 
de Esquerda. 

A 21 de junho do ano passado, a 
União da Esquerda lançou seu progra-
ma comum de governo, o qual, con-
trariamente às experiências anteriores 
de alianças entre o PCF e o PS, distin-
gue vigorosamente entre a mera con-
tinuação do esquema de poder vigen-
te e um governo verdadeiramente de 
esquerda. O programa comum ainda 
não pode ser considerado socialismo, 
muito menos comunismo, mas tem si-
do considerado como uma etapa fun-
damental para a transição. Mesmo os 
eleitores da esquerda dissidente -
trotskistas e PSU - votarão nos can-
didatos da União da Esquerda no se-
gundo escrutínio, no dia 11 ("votare-
mos nos candidatos menos ruins", 
afirma um dirigente do PSU). 

Para o secretário-geral do Partido 
Comunista Francês, George Marchais, 
o que importa agora é a união sobre 
uma base sólida, para que a vitória 
eleitoral não se transforme, posterior-
mente, em conflito político interno 
das esquerdas. "A nova democracia", 
diz ele, "permitirá a implantação do 
programa comum, criando condições 
para que o nosso povo decida passar à 
etapa ulterior. Como? Graças ao en-
fraquecimento do grande capital, ao 
reforço do peso da classe operária na 
vida nacional, à consolidação da sua 
unidade, e à união de todos os traba-
lhadores". 

Já para os reformistas, social-de-
mocratas, haveria uma outra opção. 
Seu dirigente, Pierre Albin, acha que 
se Pompidou confiar a Messmer, ou a 
um dos caciques do velho regime, a 
tarefa de formar um governo, após as 
eleições, o impasse será inevitável. 
Seu raciocínio conclui, de forma con-
veniente, que, como a esquerda tam-
bém não conseguirá maioria de cadei-
ras, o novo governo terá de ser forma-
do necessariamente à base de um pro-
grama reformista 

Enquanto aguarda a chegada das 
eleições, a França vive dias ansiosos, à 
espera de seu primeiro governo de 
frente popular desde 1936 - caso as 
prévias se confirmem - ou então, pa-
ra ver prosseguir a imperial e indispu-
tada jornada de Pompidou, carregan-
do sobre os ombros o manto gaullis-
ta (Juraci Andrade e Ivo Cardozo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Muitas mortes na 
paz que não chega 

As agências noticiosas calcularam, 
na semana passada, que houve 

8.984 mortes no Vietnã do Sul, nos 
primeiros 24 dias de "paz" - 7.658 

comunistas" e 1.326 sul-vietnami-
tas. A média de mortes por dia, por-
tanto, é de 374, muito maior do que 
a média diária de mortes, entre viet-
namitas, nos 18 anos de intervenção 
norte-americana direta - cerca de 
160. , 

Ate outubro de 1972, segundo da-
dos fornecidos pelos norte-america-
nos, a guerra do Vietnã tinha causado 
1.056.519 mortes entre vietnamitas 
- 157.337 sul-vietnamitas e 899.182 
norte-vietnamitas e vietcongs. Nesses 
18 anos (contados a partir do início 
de 1955, quando assessores norte-
americanos começaram o treinamen-
to de tropas sul-vietnamitas), a média 
diária de mortos norte e sul-vietnami-
tas é de cerca de 160. 

Muito mais trágicos são os dados 
do período de "paz", especialmente 
considerando-se que, agora, não há 
mais B-52, não há mais tropas dos 
EUA lutando, não há participação 
dos soldados do Vietnã do Norte, 
nem há mais lutas no Norte. As mor-
tes da "paz" estão sendo causadas 
unicamente pelas violações de que 
ambas as partes — Governo Revolu-
cionário Provisório e Saigon — se acu-
sam, e pelas incursões aéreas de 
Thieu, que o jornal Herald Tribune 
calcula em 100 a 200 por dia. 

LAOS 

Depois da paz com 
champanha, a guerra 

por melhores posições 

Nem bem tinham terminado os 
brindes comemorativos pela assinátu-
ra da trégua no Laos quando recome-
çaram as lutas pela conquista de me-
lhores posições. O acordo entre o pri-
meiro-ministro Shouvanna Phouma e 
o movimento guerrilheiro comunista 
Pathet Lao, que passou a vigorar a 22 
de fevereiro, prevê a criação simultâ-
nea de um novo governo de união na-
cional e um "conselho político de 
coalizão". O Pathet Lao terá 50% das 
pastas na futura equipe governamen-
tal O fato mais significativo do reiní-
cio das hostilidades foi a queda da 
aldeia de Paksong, no sul do país. 
Dois batalhões norte-vietnamitas, aos 
quais se juntaram centenas de guerri-
lheiros do Pathet Lao, invadiram e 
ocuparam o povoado de Paksong. Ce-
dendo à ofensiva comunista, as tropas 
governamentais bateram em retirada. 
Paksong, conquistada e perdida duas 
vezes, esta Semana, pelas tropas laosi-
anas, fica a 50 quilômetros a leste de 
Paksé, importante cidade à margem 
do Rio Mekong e que é sede de um 
grupo político direitista. O primeiro-
ministro laosiano reuniu-se em segre-
do com o secretário-geral do Pathet 
Lao, depois de ter acusado essa orga-
nização e "tropas estrangeiras" de 
violar o cessar-iogo com um 'dia de 
vigência. Após a reunião, os EUA, 
que tinham decidido suspender seus 
bombardeios no Laos, atendendo a 
uma solicitação do primeiro-ministro, 
reiniciaram bombardeios limitados. 

GRÉCIA 

Um torturador 
como testemunha 

de acusação 

"Este homem me aplicou descar-
gas elétricas nos órgãos genitais e me 
torturou, portanto deve ser afastado 
como testemunha". Com essas pala-
vras, o dr. Stefanos Pantelakis, mé-
dico grego, tentou objetar quanto ao 
testemunho do major Constantinos 
Klonaris, no Tribunal Militar de Ate-

• nas. O médico e o ex-general Anasta-
sio Mines, acusados de pertencerem à 
organização Independência, Liberta-
ção, Resistência, foram julgados e 
condenados a 10 anos de prisão. 

Durante o julgamento, na semana 

passada, ambos alegaram terem sido 
torturados nos interrogatórios, mas 
de nada valeram suas alegações. Tam-
bém não foi deferida a objeção do 
médico, e o major torturador foi uma 
das testemunhas de acusação. 

Em outro julgamento, ainda na se-
mana passada, o tribunal militar gre-
go condenou oito estudantes a penas 
que variam de oito a l i meses, com 
sursis até três anos. Foram presos re-
centemente numa assembléia estu-
dantil, quando a polícia invadiu a 
universidade e efetuou várias prisões. 

R. DOMINICANA 

As controvérsias 
em torno da morte 

do coronel Caamano 

Uma entrevista divulgada pela Rá-
dio Havana, na semana passada, com 
Wellington Ascanio Peterson, fez com 
que as Forças Armadas da República 
Dominicana desenterrassem os guerri-
lheiros mortos no último dia 16, para 
confirmar que o guerrilheiro morto 
não era Wellington, mas Alfredo Pe-
rez Vargas. 

Alfredo desembarcou com o líder 
guerrilheiro Francisco Caamano Deno 
na praia Caracoles, no dia 3 de feve-
reiro, e 12 dias depois foi morto com 
mais um companheiro e seu líder. Os 
três foram atirados um sobre o outro 
numa cova rasa Após protestos da 
família Caamano ao presidente Bala-
guer, este explicou por que o sepulta-
mento tinha sido assim tão jiouco 
cristão: "O sepultamento de Caama-
no não pôde se efetuar com a soleni-
dade devida, conforme instruções da-
das por mim, porque não se conse-
guiu localizar a tempo o secretário 
das Forças Armadas". 

Tenta-se agora criar uma comissão 
mediadora para conseguir a rendição 
dos poucos guerrilheiros que resta-
ram, desde que o governo respeite sua 
integridade física e lhes conceda sal-
vo-conduto para viajar para o exte-
rior. Os líderes dessa comissão seriam 
o arcebispo de São Domingos, monse-
nhor Hugo Eduardo Polango, e o pre-
sidente do Partido Revolucionário 
Social Cristão, Moreno Martinez. 

Enquanto a comissão não se for-
ma e os guerrilheiros não se rendem, 
o pai Francisco Caamano Deno, coro-
nel reformado Fausto Caamano, ten-
ta conseguir o corpo do filho para o 
"sepultamento cristão", mas Balaguer 
reluta: "O cadáver será exumado no 
momento oportuno". Para Balaguer, 
o momento certamente não é esse, 
pois teria que mandar reprimir novas 
manifestações estudantis pró-Caama-
no, como as que houve quando o 
Exército anunciou a morte dos três 
guerrilheiros. 

DESARMAMENTO 

Ninguém fala 
sobre a questão 
mais importante 

Não há muito otimismo quanto 
aos resultados da primeira serie de 
reuniões de 1973 da Conferência In-
ternacional de Desarmamento, que se 
iniciou em Genebra dia 20 passado. 
Nos discursos inaugurais, pronuncia-
dos por delegados dos EUA e da 
URSS, praticamente não foram feitas 
referências aos dois principais temas 
das discussões: proibição do desenvol-
vimento, produção e estocagem de ar-
mamentos químicos e proibição de 
provas nucleares subterrâneas. O pro-
blema mais importante a ser discuti-
do envolve uma pergunta não muito 
fácil de ser respondida: quais os agen-
tes químicos que devem ser proibi-
dos, já que alguns deles são usados na 
elaboração de produtos industriais? 

Além dos problemas mais "téc-
nicos", há os políticos: como a Fran-
ça e a China não assinaram o tratado 
de proibição de provas atômicas na 
atmosfera em 1963, esses dois países 
realizaram várias provas atmosféricas 
de 1963 até agora, e a URSS não pre-
tende assinar agora nenhum acordo 

que exclua a França e a China. Desde 
1963, tanto os EUA quanto a URSS 
realizaram várias provas atômicas sub-
terrâneas - as mesmas que preten-
dem proibir agora 

Nas conversações do ano passado, 
os 25 países participantes da Confe-
rência chegaram a um impasse que 
tentarão superar nas atuais discus-
sões: a URSS considerava que o uso-
de napalm e desfolhantes no Vietnã 
fechava o caminho para um acordo 
sobre proibição de armas químicas. 
Com o acordo de cessar-fogo no Viet-
nã, é possível que não seja tão difícil 
se chegar a um acordo nas atuais-con-
versações. 

BOMBARDEIOS 

Pena leve 
pela recusa a 

pesados crimes 

Nos julgamentos de ex-nazistas 
responsáveis por assassinatos em mas-
sa de judeus, vários tribunais já pude-
ram comprovar que não eram pesadas 
as penas dos que se recusassem a 
cumprir as ordens de matança. O ofi-
cial que não cumprisse ordens supe-
riores tinha sua patente rebaixada ou, 
no máximo, era desligado da corpora-
ção em que servia. Jamais, entretan-
to, era condenado a longos períodos 
de prisão ou a fuzilamento. 

Confirmando a norma dois pilo-
tos norte-americanos que se recusa-
ram a bombardear o Vietnã do Nr ' * 
em dezembro do ano passado, fl^ « 
meramente desligados da força aérea, 
como punição. Um deles, capitão Mi-
chael J. Heck, recusou-se a bombar-
dear o Vietnãio Norte depois de 175 
missões como piloto do temível bom-
bardeiro B-52. O outro, capitão 
Dwight J. Evans, pilotava jatos F-4 
Phantom. 

Heck e Evans recusaram-se a bom-
bardear o Vietnã do Norte nos dias 
27 e 18 de dezembro de 1972, res-
pectivamente, e tiveram que enfren-
tar, inicialmente, uma corte marcial 
que os acusava de "desobediência de 
uma ordem direta". 

EUTANÁSIA 

Pena leve 
para prática 
de eutanásia 

"A eutanásia não deve ser pro*bv 
da em todas as circunstâncias \ ^ d e 
assim que o dr. B. P. Garbally, cnere 
do Departamento de Ressuscitação 
do Hospital São Vicente, de Melbour-
ne (Austrália), iniciou seu relatório 
perante cerca de mil delegados ao 
40.° Congresso Eucarístico Interna-
cional, que está se realizando na Aus-
trália. "Apesar do dever tradicional 
de preservar a vida até o máximo pos-
sível, os médicos estão em posição de 
criar suas próprias leis para decidir 
nos casos de prolongamento da vida" 
— acrescentou o médico. 

Como que endossando as palavras 
do dr. Garbally, a corte distrital de 
Leeuwarden, Holanda condenou a 
apenas uma semana de prisão e um 
ano de liberdade condicional a dra. 
Geertruide Van Boven, na semana 
passada, por ter aplicado uma dose 
fatal de morfina em sua mãe doente, 
de 79 anos, em outubro de 1971. A 
dra Van Boven alegou que sua mãe já 
havia manifestado desejo de morrer, 
tendo até pedido ĉ ue abreviassem seu 
sofrimento. A medica afirmou que 
sua mãe já tinha tentado o suicídio, 
atirando-se da cama para o chão. 

Com a aplicação de uma pena tão 
leve (a pena máxima para homicídio 
piedoso é de 12 anos, na Holanda), o 
tribunal praticamente aceitou a euta-
násia. O diretor do hospital onde 
morreu a mãe da dra. Van Boven ne-
gou, no tribunal, que a vida da mu-
lher já estivesse no final quando lhe 
foi aplicada a dose de morfina. Mes-
mo assim, o tribunal manteve a sen-
tença. 

Ao ser proferida a condenação, a 
corte alegou ter levado em considera-
ção o fato de que muitos médicos ho-
landeses já deixaram de aceitar "que 
a vida do paciente deva ser preservada 
de todas as formas até seu final natu-
ral . 



NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ão há um fim para a guerra. Na-
turalmente, nós deveríamos sa-

ber disso há quatro anos atrás, uma 
vez que existe uma dramática coerên-
cia no conflito do Vietnã. Fracasso 
da guerra, fracasso do movimento de 
paz. E os Estados Unidos sairão do 
Vietnã do mesmo modo que entra-
ram. O processo será lento, doloroso, 
cheio de riscos e de reveses. Ele sera 
realizado, se o for, por ordem presi-
dencial, acompanhado do sigilo go-
vernamental, de decepção governa-
mental, promovendo confusão no po-
vo americano e sofrimento para os 
vietnamitas. Não haverá um fim ver-
dadeiro para a guerra, assim como 
não houve um verdadeiro começo. 

0 governo dos EUA nunca se des-
ligará inteiramente do Vietnã. Como 
a tartaruga no jogo de paciência in-
fantil, cada vez que avança, retrocede 
metade do caminho, reduzindo seu 
envolviménto relativamente até que o 
progresso se torne infinitesimal e não 
valha mais a pena fazer o cálculo. 

Isto é, se os EUA se desenganarem 
mesmo. Porque o pior da historia é 
que os americanos e os vietnamitas 
sempre viverão na incerteza. Apesar 
da disposição do Congresso america-
no, Nixon tem, e sem dúvida man-
terá, a mesma liberdade de ação 
que tiveram Eisenhower, Kennedy e 
Johnson em todos os anos de crescen-
te engajamento desde 1950 - ou foi 
1947 ou 1940? 

Como resultado, os americanos 
perderão interesse na guerra na medi-
da em que o tinham ganho no decor-
rer da última década, voltando ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«nto no qual eles (ou a maioria de-

1 ternamente imaginem que não se-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5 participantes mas apenas especta-

dores. A guerra será como um filme 
passando de trás para diante ao qual 
estamos condenados a assistir por 
causa da nossa falta de atenção a ele 
da primeira vez que passou* E os que 
assistirem até o final estarão ou can-
sados ou desconfiados demais para a-
plaudir os pontos decisivos. Porque 

O acordo de Paris 
não representa nem 

uma vitória nem uma 
derrota ou compromisso 
para Nixon: ele apenas 
mudou a natureza da 

guerra no Vietnã 

nenhum deles realmente assinala o 
Fim. 

A assinatura do chamado Acordo 
para o Fim da Guerra e a Restauração 

Paz no Vietnã coloca os Estados 
idos no meio do processo que co-

meçou com a retirada das primeiras 
tropas do Vietnã. Um passo a mais ou 
a menos não faz com que a resolução 
do Golfo de Tonquim, assinada no 
verão de 1964, e que marcou a inten-
sificação do envolvimento militar a-
mericano na Indochina, seja muito di-
ferente do atual acordo. Este, como a 
resolução, é um pedaço de papel que 
apenas obriga os Estados Unidos a es-
tabelecer certos princípios. A primei-
ra frase diz: "Os Estados Unidos e to-
dos os outros países respeitam a inde-
pendência, a soberania, a unidade e a 
integridade do Vie tnã" . . . Os arti-
gos subsequentes estabelecem que "o 
povo sul-vietnamita decidirá sozinho 
a política futura do Vietnã do Sul, 
através de eleições gerais, verdadeira-
mente livres e democráticas"; que os 
Estados Unidos não continuarão a se 
envolver militarmente ou a intervir 
nas questões internas do Vietnã do 
Sul; e que o Vietnã do Norte e do Sul 
deverão, pouco a pouco, atingir a uni-
ficação, através de acordos pacíficos. 

Os Estados Unidos, com a assina-
tura deste tratado, aceitaram, pelo 
menos em princípio, as clausulas 
principais do acordo de Genebra, que 
se recusaram a assinar em 1954, eli-
minando os fundamentos legais da re-
solução do Golfo de Tonquim e os 
fundamentos morais da intervenção 
do Vietnã. Em princípio, o acordo re-
pudia duas décadas cia política exter-
na americana na Indochina, e, en-
quanto os seus pontos básicos não fo-
rem postos em prática, eles nada sig-
nificam. 

Pode a guerra do 
Vietnã ter um sronlihedcaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA
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O recente acordo de Paris, na ver-
dade, abre um caminho para a paz, 
mas não garante o modo pelo qual 
este caminho será percorrido. A in-
certeza é, de fato, a única caracterís-
tica previsível da nova situação esta-
belecida pelo acordo. Segundo o tex-
to, os principais signatários assumem 
responsabilidades apenas no que se 
refere aos aspectos militares: os Esta-
dos Unidos e o Vietnã do Norte con-
cordam simplesmente em suspender 
as hostilidades e em alcançar um ces-
sar-fogo oportuno entre dois "anôni-
mos partidos sul-vietnamitas". Como 
a questão do poder político em Sai-
gon é o maior problema da guerra, o 
acordo não representa uma vitória, 
como também não significa para os 
americanos uma derrota ou um com-
promisso: é mais uma mudança na na-
tureza do conflito e um adiamento 
do que seria o verdadeiro fim da guerj 
ra. Trata-se mais de uma trégua, já 
que não há nada que cada lado possa 
fazer para manter a estabilidade, ou o 
status quo. 

Como nos mostraram os aconteci-
mentos dos últimos dias, é quase im-
possível a execução de um cessar-fo-
go ao longo de linhas tão numerosas 
ou tão complicadas como as que exis-
tem no Vietnã. Portanto, acima do 
aspecto militar, a luta política, diplo-
mática e econômica continua a ser 
desenvolvida. Em consequência, a tré-
gua militar é terrivelmente frágil, 
pois, se um dos lados avança demais, 
o Outro ficará tentado a retornar às 
hostilidades. 

Naturalmente, não há um modo 
viável para os Estados Unidos promo-
verem a paz no Vietnã (o desejo ex-
pressado por Nixon de uma paz dura-
doura foi neste aspecto bastante sinis-
tro, uma vez que ele sugeriu a com-
pleta paralisação da vida política no 
país). A única coisa que os Estados 
Unidos podem fazer é permitir que os 
vietnamitas resolvam seus proprios 
problemas - um processo que, depois 
de quase duas aécadas de presença 
dos americanos, sete anos de guerra 
intensa, não pode ser fácil, mesmo 
sob as melhores circunstâncias. Mas, 
para que ficasse preservado no acordo 
a velha história do não-envolvimento 
americano na política vietnamita, Ni-
xon tornou essa política tão difícil 
quanto possível para os vietnamitas -
uma esfècie de continuação dos bom-
bardeios americanos. Sua negociação 
vitoriosa consiste em deixar a respon-
sabilidade de um entendimento polí-
tico no sul para dois "partidos", sen-
do que nenhum deles reconhece a e-
xistencia do outro, e apenas um po-
de, talvez, beneficiar-se. Sua distinção 
artificial entre os aspectos "militares" 
e "políticos" da guerra acarreta um 
eterno envolvimento dos Estados U-
nidos numa verdadeira hita política. 

Teoricamente, o texto do acordo 
mostra que há dois partidos sul-viet-
namitas de igual envergadura. Mas es-
se não é o caso. Os "partidos" dife-
rem em tamanho, e, o que é mais im-
portante, nem mesmo defendem os 
interesses de uma mesma classe. Eles 
são qualitativamente diferentes, co-
mo maçãs de teoremas. Um deles, o 
GRP (Governo Revolucionário Provi-
sório) é um partido político com uma 
força militar relativamente pequena 
- mesmo incluindo as tropas norte-
vietnamitas - mas com fortes raízes 
nas regiões do sul O outro partido, o 
regime de Saigon, é um produto da 
pacificação dos americanos no Viet-
nã, possuindo uma ampla administra-
ção militar, sem uma plataforma polí-
tica, a não ser uma vaga negação do 
comunismo. 

Tendo todo o apoio dos Estados 
Unidos, o regime político de Saigon 
não tem responsabilidades com seu 
próprio povo e seu único interesse é 
manter o fluxo da ajuda americana. 
Ele mais ocupa o país do que o gover-
na. E, como o sucesso de sua ocupa-
ção depende quase que inteiramente 
do uso de grande armamento para 
manter a população concentrada em 
alguns poucos lugares e presa ao esta-
do de dependência economica dos Es-
tados Unidos, qualquer redução no 
uso da força servirá unicamente para 
destruí-lo - e, consequentemente, 
para fortalecer o GRP. 

Desde que, em outubro, o acordo 
se tornou público, o regime de Thieu 
não tem feito outra coisa senão resis-
tir a qualquer entendimento que pos-

bandeiras do GRP. Até agora ele tem 
feito tudo para solapar os princípios 
do acordo, sobretudo os que impli-
cam num entendimento político com 
os comunistas. Sua administração 
tem efetuado prisões em larga escala, 
que começaram durante a ofensiva da 
ultima primavera, enchendo os presí-
dios já superlotados com pessoas que, 
por uma razão ou outra, são suspeitas 
de manter uma posição política inde-
pendente. 

Recentemente, o presidente Thieu 
afirmou que está determinado a im-
pedir que a massa de refugiados retor-
ne às areas controladas pelo GRP, á-
reas até há pouco tempo inabitáveis 
por causa dos bombardeios. Desde o 
cessar-fogo, toda a energia dos cola-
boradores do governo de Thieu é uti-

sa abalar a sua soberania de direito 
sobre todo o território sul-vietnamita. 
Sua aquiescência só ocorreu após os 
Estados Unidos executarem uma gi-
gantesca manobra: presenteando com 
várias centenas de aviões, ameaçando 
terminar com todo e qualquer tipo 
de ajuda e promovendo os terríveis 
bombardeios de Hanói e Haiphong. 
No intervalo de três meses, Thieu 
completou a destruição da fachada 
constitucional de seu regime, promul-
gando novas leis que suspendiam to-
das as liberdades civis, inclusive a de 
comprar peças de tecido azul que po-
deriam ser usadas na confecção de 

lizada para descobrir, provocar ou in-
ventar acusações de que o outro lado 
viola o cessar-fogo. No futuro, eles -
e também Thieu - podem ser respon-
sabilizados por resistir a todas as me-
didas que conduziriam a um fim per-
manente da luta e à retirada dos ame-
ricanos do Vietnã. 

Saigon, a menos que pressionada 
pek>s Estados Unidos, recusar-se-á a 
fazer qualquer tipo de acordo políti-
co que possa dar uma parcela de po-
der ao GRP ou a qualquer outro gru-
po. Saigon se oporá à desmobilização 
de suas tropas e a cada simples provi-
dência no sentido de que seja realiza-

da a "reconciliação nacional" preten-
dida pek> acordo. E isto sera feito, 
não por qualquer misteriosa razão o-
riental, ou por irracionalidade, mas, 
simplesmente, porque sua sobrevivên-
cia depende da manutenção do esta-
do de hostilidade. Sem este princípio 
unificador, o regime se desintegraria, 
liberando indivíduos de todos os gru-
pos políticos-católicos, budistas, etc. 
- e sobretudo, uma grande massa de 
pessoas não comprometidas que po-
deriam ser recrutadas pelo GRP. Po-
de-se esperar que o GRP tome, por 
razões praticas semelhantes, uma po-
sição contraria. Suas diretrizes - já 
anunciadas aos vietnamitas - são a 
favor da reconciliação e da concórdia 
e o partido tem trabalhado pela paz 
(lado a lado com o Vic' _ do Norte), 
enquanto que o governo de Thieu a 
ela se opõe. Nos próximos três meses, 
o GRP certamente exercerá pressão 
para que sejam restabelecidas todas 
aquelas liberdades detalhadas no a-
cordo, particularmente as liberdades 
de movimento de zona para zona e 
liberdade para os prisioneiros políti-
cos (muitos dos quais estão detidos 
pelo regime de Saigon). Haverá pres-
são para que a desmobilização se rea-
lize e para que as eleições sejam estru-
turadas por uma Assembléia Nacional 
de Reconciliação e Concórdia. 

Contrariamente aos temores exis-
tentes nos meios oficiais americanos, 
tanto o GRP quanto Hanói farão o 
máximo para impedir, com suas pró-
prias forças, as violações da trégua. 
De fato, como os Estados Unidos po-
dem acusar violações da trégua, com 
o apoio da maioria dos americanos, o 
GRP e a RDV podem até tentar ocul-
tar pequenas violações ocasionadas 
pelas tropas do governo de Saigon. O 
GRP terá interesse em impedir as vio-
lações de trégua, pois como se trata 
de uma organização política com 
uma força militar relativamente pe-
quena, a transição de um conflito mi-
litar para conflito político só irá be-
neficiar a sua causa, mesmo que isto 

O Vietnã do Sul, após 
13 anos de guerra, é 

um país ingovernável. 
Os responsáveis por 

controlar o caos 
acabarão sendo 

repudiados por todos 

signifique a emergência de novos par-
tidos políticos. 

Contrariando os porta-vozes dos 
Estados Unidos e de Saigon, o objeti-
vo do GRP para os próximos anos 
não é substituir o regime de Thieu e 
assuiiiir o governo do Vietnã do Sul. 
Pham Van Dong, primeiro-ministro 
do Vietnã do Norte, disse numa re-
cente entrevista: 

A situação política no Sul é de tal 
ordem que é necessário ter-se um go-
verno que reflita a realidade existen-
te. É preciso que se compreenda que 
toda uma geração só conheceu um 
modo de viver: em guerra. Cada famí-
lia tem sido submetida a terríveis so-
frimentos. Ninguém é poupado. As 
famílias estão divididas, pai de um la-
do, filho de outro. Esta e a realidade. 
Devemos agora tentar acabar de vez 
com essas divisões, mas não através 
da imposição de nossa vontade. Eis 
porque a reconciliação nacional é o 
nosso objetivo supremo. 

Para acreditar-se nas palavras de 
Pham Van Dong não é necessário que 
se acredite que o GRP e os norte-viet-
namitas são mais humanos do que 
qualquer outro grupo em seu país. 
Basta que se creia que eles conhecem 
o seu país. Após 13 anos de guerra, o 
Vietnã do Sul tornou-se ingovernável 
- uma multidão de refugiados, um 
desastre ecológico e uma lista imensa 
de gravíssimos problemas econômicos 
e sociais. Os que se responsabilizam — 
ou são levados a se responsabilizarem 
- por esta anarquia, estão destinados, 
no final da historia, a serem repudia-
dos, mesmo que sejam tão sensatos e 
tão bem intencionados quanto o ar-
canjo Gabriel. No momento, portan-
to, o GRP deseja, simplesmente, le-
vantar o problema do regime de 
Thieu e colocar em movimento o pro-
cesso político que, como marxistas, 
confiam que terminará com a vitória 
de sua revolução. Uma vez que Hanói 
apoiará o GRP em seus propósitos, 
resta apenas uma parte interessada no 

continua na página 20 
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acordo, cujas intenções não são intei-
ramente previsíveis: o governo dos 
Estados Unidos. 

O que quer o sr. Nixon? É este 
acordo de trégua uma estratégia para 
a obtenção de um "intervalo hones-
to" ou se trata de um esforço para 
"ganhar a paz"? Mais concretamen-
te, pergunta-se: por quanto tempo ele 
pretende sustentar o governo de Sai-
gon, "manter intacta, inalterada a sua 
estrutura constitucional e seu coman-
do'*? (1) Um ano? Quatro anos? Ou 
tem ele um plano definitivo? Se não 
tem, sua liberdade de ação será ape-
nas a liberdade de fazer opções, todas 
elas difíceis. De um modo geral, Ni-
xon só tem três caminhos possíveis 
de ação. Se ele deseja assegurar a pro-
longada existência do regime de Sai-
gon, deverá, mais cedo ou mais tarde, 
ordenar Uma intervenção direta das 
Forças Armadas americanas — um 
passo que o acordo de Paris e a trégua 
tornarão difícil, uma vez que, muito 
provavelmente, a ameaça a Saigon 
não virá de uma ofensiva militar dire-
ta dos-comunistas. 

Como alternativa ele pode tentar 
manter o regime de Saigon durante o 
maior tempo possível, apenas com a-
poio financeiro e militar. No entanto, 
tal empreendimento seria arriscado, 
pois implicaria em um esforço para 
controlar todos os desvios da politica 
vietnamita que mostraram ser incon-
troláveis e, além disso, quase incom-
preensíveis, mesmo para os que os co-
nhecem de perto. 

A terceira possibilidade é a de Ni-
xon querer fazer a paz, ou melhor, 
criar condições para um entendimen-
to político entre os vietnamitas. Se 
isto acontecer, os termos do acordo o 
forçarão a um confronto a longo pra-
zo com seus "aliados" sul-vietnami-
tas. A fim de que o novo copflito seja 
estabelecido com base na realidade 
do Vietnã, ele deve renunciar às tradi-
cionais mentiras da política dos Esta-
dos Unidos e forçar o governo de Sai-
gon a se autodissolver. O primeiro 

Adiando as soluções 
políticas, Nixon 

está prolongando a 
permanência dos EUA 

no sudeste asiático 

passo foi bastante difícil. Como será 
o próximo? E o oue virá depois? A 
situação tornar-se-à cada vez mais in-
controlável 

Além disso, existe ainda o proble-
ma do Laos e do Camboja. Como 
tem-se verificado, nestas últimas se-
manas, o acordo sobre o conflito do 
Vietnã não acarreta necessariamente, 
um clima de paz para o resto da Indo-
china. A retirada das tropas norte-
vietnamitas do Laos e do Camboja 
pode servir mais para complicar do 
que para simplificar a situação. Afi-
nal, os Estados Unidos têm consegui-
do manter no Laos, por mais de uma 
década, um conflito quase que com-
pletamente artificial - uma invenção 
difícil de desfazer - e Nixon expor-
tou uma gíierra para o Camboja que 
quase causou a anarquia neste país. O 
governo de Nixon, fazendo um acor-
do que adia as questões importantes 
da política e do desengajamento ame-
ricanos, pode forçar os Estados Uni-
dos a prolongar a hita na Indochina, 
do mesmo modo que seus predecesso-
res - como se estivessem lançando 
uma âncora no futuro - prolongaram 
o conflito chinês do pós-guerra. 

(1) A frase é de um texto intitula-
do Elementos Básicos do Acordo do 
Vietnã, do dia 24 de janeiro, publica-
do pela Casa Branca. Ela aparece no 
que, aparentemente, é uma lista das 
negociações americanas vitoriosas no 
acordo. Como a maioria destas vitó-
rias, a questão é perfeitamente ambí-
gua Afinal, o velho governo da China 
ainda está intacto e sua liderança não 
mudou. Apenas Chiang Kai-shek não 
tem estado no continente nestes últi-
mos 25 anos. 

Uma vez que a Casa Branca fala 
sobre a "estrutura constitucional da 
República do Vietnã, deve ser lem-
brado que o Artigo 4 da Constituição 
do governo de Saigon proíbe "toda 
atividade que objetive difundir ou es-
tabelecer o comunismo". Em vista da 
ampla série de atividades que o regi-
me de Thieu considera "comunistas", 
a Constituição contesta implicitamen-
te todos os ajustes a respeito da futu-
ra ação política, estabelecidos pelos 
acordos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"São" Pixinguinha (1898-1973) 
Todo morto ilustre como Alfredo 

da Rocha Vianna Filho, o Pixin-
guinha (23/4/1898 - 17/2/1973) 
costuma ser contemplado com o epi-
táfio de "o fim de uma época", ou, 
no caso, de uma "corrente musical". 
Apenas, desta vez, o lugar-comum pa-
rece mais próximo de ter aconteciao. 
Morto Jacob do Bandolim (em 
1969), o mestre do bandolim no cho-
ro, e agora Pixinguinha principal 
flautista e saxofonista do genero, é 
possível prever dias piores para o que 
ainda resta de choristas na praça £ 
verdade que nos últimos tempos Pi-
xinguinha já quase não se apresentava 
(ainda que tenha gravado algumas fai-
xas do expressivo Som Pixinguinha, 
em 1971), mas quando o fazia tinha 
sintomaticamente os mesmos acom-
panhantes. À exceção de composito-
res jovens de dominante influência 
carioca (Paulinho da Viola e Chico 
Buarque, especialmente), o choro não 
foi "redescoberto", nem virou in-
fluência significativa na evolução da 
música brasileira pós-bossa nova Era 
Pixinguinha, com sua grande fama 
(ou Jacob do Bandolim, pelas execu-
ções, quando vivo), que mantinha a-
ceso o choro, por exemplo em 1967, 
quando concorreu ao u-FIC com o 
emotivo Fale Baixinho. 

E o choro e Pixinguinha enten-
diam-se numa íntima relação de an-
cestralidade. Originário, segundo Jac-

ues Raimundo {O Negro Brasileiro), 

("assustados", "arrasta-pes'j chama-
X ambiente dos bailes populares 

dos pelos africanos de "xolos , o 
choro nasceu no Rio na Cidade Nova, 
no meio do século passado, onde con-
centrava-se a maioria da população 
negra. Descendente de avós africanos 
{Pixinguinha vem do dialeto Pizin 
Din, menino bom, combinado com 
bexiguinha, apelido que o músico ga-
nhou por suas marcas de varíola no 
rosto). 

Em pouco tempo, Pixinguinha ul-
trapassou seus- primeiros mestres e 
aos 13 anos compunha seu primeiro 
choro, Lata de Leite, um retrato so-
noro da ingênua travessura dos subúr-
bios da época "beber o leite coloca-
do na porta dos vizinhos". 

F u n d i n d o seus conhecimentos 
teóricos quase eruditos à sua descen-
dência musical africana e às polcas, 
maxixes e tanguinhos que era obriga-
do a tocar "porque estavam na mo-
da", ele começou a desenvolver um 
estilo próprio no conjunto que funda-
ra em 1917, Os Oito Batutas. 

À frente dos Oito Batutas, patro-
cinado pelo milionário carioca Arnal-
do Guinle, ele seria um dos pioneiros 

na tarefa de mostrar música brasileira 
no exterior: em 1922 estreavam no 
dancing Scheerazade em Paris. Resis-
tiriam sete meses ao frio (desembar-
caram em suas roupas tropicais) e ao 
profissionalismo, que contrastava 
com o ambiente de festa das reuniões 
de choro do subúrbio. Choro e o sam-
ba que nascia, para ele, não se mistu-
ravam. Um estava exatamente um de-
grau acima do outro. O samba (às ve-
zes conhecido genericamente por ba-
tucada) contava com poucos instru-
mentos de solo, fundava-se apenas no 
ritmo e era tocado nos quintais e ter-
reiros do subúrbio e do centro da ci-
dade. O choro entrava dentro das ca-
sas e por sua proximidade com o vir-
tuosismo largamente importado da 
Europa podia ser ouvido sem sustos, 
por exemplo, por milionários como 
Arnaldo Guinle ou intelectuais como 
Rui Barbosa. 

Pixinguinha individualmente, de-
senvolveu outras atividades importan-
tes. Na década de 20, principalmente, 
a maioria das partituras vinna - e era 
executada intacta — do exterior, e 
quando foi fundada a RCA (1929) e-
le tornou-se praticamente o primeiro 
- e quase único - arranja dor brasilei-
ro. Sua influência sobre a maior parte 
dos arranjadores que se seguiram foi 
tão forte quanto diversificada. Obri-
gado, para sobreviver, a criar partitu-
ras (ou simplesmente transcrevê-las) 
no teatro musicado, Pixinguinha rece-
beu até mesmo influências orientais 
que de certa forma explicam sua per-
manência na vanguarda da criação 
brasileira. Carinhoso, composta em 
1923 (e engavetada durante 14 anos 
porque ninguém queria gravar), ainda 
foi considerado "moderna" pelos ico-
noclastas da bossa nova. 

Alto, mãos enormes, cara africana 
de olhos amendoados, Pixinguinha vi-
veu cercado de um clima de religiosi-
dade, embora nem sempre a conven-
cional Chamado de "Sao" Pixingui-
nha por seus adoradores, mantinha 
até pouco tempo antes da morte da 
mulher, sete meses atrás, um ritual 
boêmio sagrado. Depois de ter acor-
dado ainda de madrugada e ouvido as 
notícias do dia num rádio de pilha 
pela manhã, partia do subúrbio para 
o centro da cidade onde reunia-se aos 
amigos numa uisqueria. Sua devoção 
ao uísque, no entanto, não o fez per-
der a lucidez musical (nos últimos 
tempos, já impedido de soprar o sax. 
tocava piano em casa). E ele morreu, 
numa igreja, em Ipanema depois de 
ter sido uma especie de lenda viva, 
tronco principal de um estilo de mú-
sica e vida próximos do desapareci-
mento. 

Último adepto do choro, 
Pixinguinha era também um 

músico revolucionário: yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA
Carinhoso, composto em 1923, 

até hoje é considerado moderno. 

iHftïb tote Mulo, / J f S 

GUIA DO 
RIO 

CINEMA 

ALÔ, ALÔ, CARNAVAL - Clássico 
do filmusica! carnavalesco (1936), di-
rigido por Adhémar Gonzaga. Com 
Carmem Miranda, Aurora Miranda, 
Francisco Alves, Mário Reis, Lamarti-
ne Babo, Barbosa Junior, Almirante, 
Bando da Lua e Oscarito. Cinemateca 
do MAM, quarta e quinta-feira, 16h, 
e sexta, 18h30m. Complemento: Pi-
xinguinha, documentário de João 
Carlos Horta (1970). 
O GRANDE DITADOR (The Great 
Dictator, 40) — Chaplin vingando-se de 
Adolf Hitler numa das sátiras políti-
cas mais inteligentes e devastadoras 
de todo o cinema. Com Paulette God-
dard. Cinemateca, sexta, 16h. 
MOSTRA DO JOVEM CINEMA A-
LEMÃO — Também os Anões Come-
çaram Pequenos (Auch Zwerge Ha-
ben Kleine Angefanger), de Werner 
Herzog. Com Helmut Döring, Gerd 
Gickel e Paul Glauer. Cinemateca, se-
gunda, 26, 18h30m, e terça, 20h30m. 
A Súbita Riqueza da Pobre gente do 
Kombach, de Volker Schloendorff (já 
exibido sábado passado). Cinemateca, 
segunda, 20h30m. Por que Deu a 
Louca no Sr. R? (Warum Lauft Herr 
R. Amok? ), de Werner R. Fassbin-
der, o mais prolífico dos jovens ci-
neastas alemães. Com Kurt Raab, Li-

^lith Ungerer. Cinemateca, terça. 

18h30m, e quarta, 20h30m. Malates-
ta (Malatesta), de Peter Lilienthal. 
Com Eddie Constantine e Christine 
N o o n a n . Cinemateca , qua r t a , 
I8h30m, e quinta, 20h30m. Entrada 
franca e legendas em espanhol. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sergio August o 

ARTES PLÁSTICA.0 

V Salão de Verão - Pretendendo ser-
vir como uma espécie de termómetro 
das artes plásticas no Brasil, e abrir 
polémica em torno dela, o Salão de 
Verão (patrocínio do Jornal do Bra-
sil) nem sempre passa de um pacífico 
agrupamento de obras dentro de um 
âmbito institucional. Apesar disso, 
ele é ainda mais representativo, e me-
nos pálido, do que o Salão Nacional. 
Este ano o Salão de Verão conta com 
trabalhos de 143 artistas, entre pintu-
ras, esculturas, gravuras e objetos. No 
Museu de Arte Moderna. 

SHOW 

Raul Solnado — Diga ao Povo que 
Volto — O humor de um português 
que se vale sobretudo da pelavra — e 
muito pouco dos recursos histrióni-
cos — para promover um . iso ingênuo 
mas sempre inteligente. Solnado é 
desses humoristas, como Chico Aní-
sio e Jó Soares, que sustenta sozinho 
um show, mantendo os espectadores 
em estado de tensão humorística. Os 
textos do show são do próprio Solna-
do, César de Oliveira, Miguel Gila e 
do diretor do espetáculo, João Be-
thencourt. Teatro Copacabana. 

GUIA DE 
SÃO PAULO 

CINEMA 

O Detetive Bolacha contra o Gênio 
do Crime — Dupla tarefa para o gor-
ducho detetive de 12 anos, herói do 
policial infantil que se dirige a todas 
as idades. Saído das páginas do livro 
de João Carlos Marinho Silva, onde 
luta contra o gênio do crime, agora 
nas telas é também responsável pelo 
sucesso de mais uma tentativa de sá-
vação para o cinema nacional. Direção 
de Tito Tejida. Cines Marrocos, Rio 
Branco e circuito. 
Imagens - De Luis Rosemberg Filho, 
que ao lado de Júlio Bressane e Rogé-
rio Sganzerla, de certa forma, com-
põe o trio do cinema marginal brasi-
leiro, o chamado underground ou 
udigrudi, como preferem alguns. Reali-
zado no Rio da Janeiro, em 1972, se-
rá exibido na Sala Mário de Andrade 
do Cine Belas Artes para os sócios da 
SAC. Dia 27, 3a-feira às 20h30m. 
Jean Cocteau — Encerrando a retros-
pectiva da obra de Jean Cocteau, pro-
movida por ocasião do 10° aniversá-
rio de sua morte, o Museu de Arte 
Contemporânea - MAC exibirá sua 
última realizaçSo: Là Testament 
D'Orphee, filme em que p cineasta a-
parece também como ator. O filme 

Iestá emzxvutsrponmlihgfedcbaVUTSQPONMLJIHFEDCBA versão original. '-Dia 1.° de 
março, 5a.-feira, às 20hi No MAC, 
Parque do Ibirapuera. 

Casablanca - Woody Allen homena-
geia Humphrey Bogart em seu filme 
Sonhos de um Sedutor, onde apare-
cem algumas cenas de Casablanca, 
que poderá ser visto integralmente na 
sessão maldita do Cine Marachá. Dia 
28, 4a-feira às 22h. 

MÚSICA 

Centenário de Caruso — Criando um 
estilo inovador para o canto na ópera. 
Enrico Caruso foi o seu intérprete 
mais famoso. O centenário de seu 
nascimento será comemorado pelo 
MASP, Museu de Arte de São Paulo, 
com palestras ilustradas com audição 
de discos e comentários sobre a vida e 
a obra do cantor. Dias 26, 27, 28 às 
21h no MASP. 

CARNAVAL 

Desfile - Ópera no museu, samba na 
avenida Culminando com um Desfile 
das Maiores Atrações na 3a.-feira, es-
tarão a partir de sábado desfilando na 
Avenida São João as escolas de sam-
ba, os blocos e os carros alegóricos de 
São Paulo. O grande interesse concen-
tra-se naturalmente na conquista pelo 
IP lugar no desfile das escolas de sam-
ba do primeiro grupo, que será no do-
mingo. A grande disputa fica entre a 
Mocidade Alegre, os Camisa Verde e 
a Vai Vai, as duas últimas tentando 
quebrar a invencibilidade da primeira 
que, nos três anos em que desfilou, 
foi vencedora. 

Ana Mar ia 



Do Pagador de Promessas ao Bem-Amado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dias Gomes 
Há três ou quatro anos. Dias 

Gomes era um dos teatrólogos 
brasileiros mais importantes. Pe-
ças comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O Pagador De Promes-
sas, A Invasão, O Santo Inquérito 
e O Berço do Herói eram tão cita-
das nos debates que se travavam 
sobre os rumos e problemas da 
cultura brasileira quanto os filmes 
do Cinema Novo e as tendências 
de nossa música popular. O Berço 
do Herói, inclusive — proibida por 
um ato ilegal do então governador 
Carlos Lacerda — resultou numa 
maciça mobilização de artistas e 
intelectuais em solidariedade ao 
autor. 

Simples, diretas, "realistas" — 
Dias Gomes as define como "fun-
damentalmente a favor da luta do 
homem contra a engrenagem" — 
estas peças mostravam de maneira 
quase didática o quadro sombrio 
de nossas injustiças sociais. Mas 
não é nenhuma peça política que, 
agora, recoloca Dias Gomes em e-
vidência. É o lançamento, pela 
Rede Globo de Televisão, de O 
Bem-Amado, que promete dividir 
com Cavalo de AçozxvutsrponmlihgfedcbaVUTSQPONMLJIHFEDCBA a preferência 
de milhares de fãs, a maior parte 
deles ansiosa pela primeira cria-
ção de Paulo Gracindo, desde o 
estouro de Tu cão, o bicheiro sim-
pático de Bandeira 2. 

Ao passar de autor de "teatro 
de realismo crítico" (definição 
sua) a autor de telenovelas. Dias 
Gomes fez uma opção polêmica. 
Ao receber o repórter de OPI-
NIÃO em sua bela residência loca-
lizada numa bucólica travessa da 
Fonte da Saudade, ele demons-
trou ter consciência disso: alegan-
do que a entrevista fugia è habi-
tual preocupação com o folclore 
das telenovelas — quem vai casar 
com quem, quem vai morrer 
quando — preferiu "dormir sobre 
as perguntas" e respondê-las por 
escrito. 

P. - "Novela é cultura". Você con-
corda com esta frase das emissoras de 
TV? 

Dias Gomes - Com toda a'fran-
queza, causa-me certo espanto que 
ainda se faça essa pergunta. Para 
mim, está superada. Claro que é cul-
tura. Quer tomando-se o termo cultu-
ra ,no seu sentido mais amplo, "con-
junto de valores materiais e espiri-
tuais criados pela humanidade, no de-
correr de sua história", e em sentido 
mais restrito, "conjunto das formas 
de vida espiritual da sociedade, que 
nascem e se desenvolvem à base do 
modo de produção dos bens materiais 
historicamente determinado". As de-
finições não são minhas, mas de Ro-
se n tal. E qualquer dessas definições 
evidentemente abrange a novela, tan-
to quanto o teatro, o cinema ou a 
literatura. A dúvida expressa na per-
gunta se funda, erradamente, numa 
pressuposição de qualidade. A mesma 
pressuposição poderia ser feita em re-
lação a qualquer das artes que men-
cionei. Mas a qualidade de uma obra 
de arte não é, basicamente, inerente 
ao gênero, mas ao artista e às condi-
ções em que ele desenvolve o seu tra-
balho. E isto é outro papo. O que se 
deveria perguntar é: "que tipo de cul-
tura ditunde a novela"? Mas seria 
também um erro a generalização. Por-
que só uma evidente má fé poderia 
colocar O Direito de Nascer e Selva 
de Pedra dentro de uma mesma cate-
goria cultural. Enquanto a primeira 
propõe um comportamento passivo e 
lacrimoso diante de uma sociedade 
cujos valores negativos são aceitos co-
mo imutáveis, a segunda questiona e 
condena o conceito de vitória na so-

ade capitalista, a deformação a 
leva uma sociedade baseada no 

ter e não no ser. Isto sem levar em 
conta a enorme distância que as sepa-
ra em termos estéticos. E claro que 
numa sociedade dividida em classes 
há sempre dois tipos de cultura: uma 
das classes dominantes e outra das 
classes dominadas. Sei que estou afir-
mando o óbvio. È claro também que 
os meios de comunicação de massa 
(cinema, imprensa, rádio, televisão) 
divulgam a cultura da classe dominan-
te. Mas isso não é um crime, desde 
que se procure divulgar os valores vá-
lidos dessa cultura, que serão incor-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A telenovela também 
pode desempenhar um 
papel conscientizador 

porados pela cultura da classe domi-
nada na elaboração da nova cultura. 

P. - Você chegou a ser um de 
nossos autores de teatro mais impor-
tantes. Por que você não escreve mais 

f ra teatro? 

, Dias Gomes — o fato de eu nada 
r escrito para o teatro nos últimos 

três anos não quer dizer que eu tenha 
abandonado o teatro. De modo al-
gum. Os motivos dessa pausa na mi-
nha obra teatral são vários. O primei-
ro e fundamental é ter transferido o 
meu laboratório de experiências, mo-
mentaneamente, para a televisão. E o 
tipo de experiência que estou fazen-
do, a telenovela, é absorvente, me to-
ma praticamente todo o tempo. O se-
gundo motivo é que, devido a um 
processo de intimidação e castração 
imposto à dramaturgia brasileira, de-
pois de 64, não encontro no teatro 
condições objetivas para continuar a 
obra modesta mas profundamente sé-
ria que vinha desenvolvendo. Tenho 
um pensamento e um projeto a res-
peito do teatro e não pretendo mu-
dá-lo. Minha obra está incompleta e 
eu pretendo terminá-la. Mas dentro 
do que me propus. Sem me trair e 
sem me violentar. 

P. - Você já defendeu o teatro 
como a arte de transformação por ex-
celência. Você não acha que as teleno 
velas funcionam justamente como 
uma força eficiente de acomodação? 

Dias Gomes - Eu nunca defendi 
"o teatro como a arte de transforma-
ção por excelência". Brecht sim. Ou 
pelo menos Lukács lhe atribuiu essa 
intenção, a de "transformar as mas-
sas, os espectadores de suas peças", 
que, ao se retirarem do teatro, deve-
riam ter sido "sacudidos", "transfor-
mados". Eu sempre achei ambiciosa e 
fora da realidade essa pretensão. En-
tretanto, penso que, se o teatro não 
pode transformar o mundo, através 
dele, podemos, sem dúvida, transmi-
tir a consciência da necessidade de 
transformá-lo. Modificando a afirma-
tiva contida na primeira parte de sua 
pergunta, eu diria que o teatro é a 
arte conscientizadora por excelência. 

Passando à segunda parte da pergun-
ta, volto a lembrar o equívoco e a 
injustiça em que se labora ao conside-
rar "as telenovelas" como um todo 
uniforme, nivelando-as temática, esté-
tica e culturalmente. Claro que uma 
determinada telenovela, ou até mes-
mo a maioria das telenovelas, pode 
ter um efeito acomodatício, alienató-
rio, anestesiante. Também uma peça 
de teatro (ou quem sabe a maioria 
das peças de teatro encenadas entre 
nós) pode ter o mesmo efeito, poden-
do-se estender a alegação ao cinema. 
Mas nem o cinema, nem o teatro, 
nem a novela, como formas de ex-
pressão, têm nada a ver com isso. E 
do mesmo modo que o teatro pode 
ser um elemento conscientizador, 
também a novela pode desempenhar 
esse papel. Podemos levar esse objeti-
vo às ultimas consequências? Talvez 
não. Existem fatores limitativos, co-
mo censura e o caráter de grande in-
dústria que cada vez mais assume a 
televisão. Mas o cinema também é 
uma indústria e também sofre censu-
ra. E no teatro a contradição básica 
arte-comércio é, queiramos ou não, 
um fator castrativo. Enfim, o artista, 
numa sociedade como a nossa, é sem-
pre um homem ilhado. E em nossa 
pequena ilha temos que construir al-
guma coisa, sem cairmos na posição 
cômoda e suicida de cruzarmos os 
braços porque estamos cercados de á-
gua (ou de limitações) por todos os 
lados e ficarmos a espera do navio 
que virá nos salvar. 

P. - Você é um autor de teatro 
realista e geralmente suas telenovelas 
são enquadradas nesta mesma deno-
minação. Você acha que ela vale 
igualmente para as duas atividades? 

Dias Gomes - Considero-me um 
realista não ortodoxo. E sendo assim 
no teatro, não haveria motivo para 
deixar de sê-lo na televisão. No tea-
tro, incorporei alguns elementos an-
ti-realistas a algumas de minhas peças, 
convencido de que nem sempre um 
realismo formal é a melhor maneira 
de refletir a realidade. Principalmente 
quando esta apresenta conotações 
grotescas, como é o caso da nossa. 

P. - Num artigo seu publicado na 
Revista Civilização Brasileira você re-
lata a luta sua e de um grande núme-
ro de artistas e intelectuais brasileiros 
pela liberação de O Berço do Herói. 
Você diz neste artigo que jamais abri-
ria mão de sua liberdade de expressão 
e que nenhum artista pode furtar-se a 
participar da luta contra a censura. 
Como autor de telenovelas*você ainda 
permanece fiel a esta posição de total 
independência quanto à censura? 

Dias Gomes - O termo "indepen-
dência" precisa ser entendido. No 
sentido literal, efea independência 
não existe, nem nunca existiu. De-
pendentes somos todos nós, artistas, 
intelectuais que, submetidos à censu-
ra, dependemos dela para publicar, 
encenar, filmar, gravar. A censura diz 
sim ou não e nenhum de nós, no mo-
mento, tem meios de modificar sua 
decisão. Portanto, a dependência e-
xiste, qualquer que seja a nossa posi-
ção diante da censura, de aceitação 
ou contestação. A independência, 
que consistiria em escrever peças para 
guardar na gaveta (como eu tenho al-
gumas), na televisão seria quixotesca, 
destituída de qualquer sentido. Muita 
vez, o fato de aceitarmos as regras do 
jogo não importa em abrir mão da 
liberdade de expressão, mas num de-
safio. 

P. - O que você acha do IBOPE? 
Dias Gomes - Toda pesquisa de 

opinião é um dado que deve informar 
um conceito. No complexo caso de 
um programa de TV, onde os núme-
ros não devem significar tudo, o peri-
go é erigir esse dado como fator úni-
co e absoluto. 

P. - Suas histórias sofrem mudan-
ças com a continuidade dos capítulos 
ou são totalmente escritas antes das 
filmagens? 

Dias Gomes - É preciso entender 
o processo de realização de uma no-
vela. A telenovela é uma obra aberta 
(e este é um dos seus aspectos mais 
gratificantes para o autor). Quando 
vai ao ar o primeiro capítulo, temos, 
escritos, geralmente, cerca de 30 ca-
pítulos mais. E esse é o adiantamento 
ideal, nem mais nem menos. Como a 

exibição dura oito a 10 meses, em 
média, durante esse tempo a obra, em 
realização, sofre influências de toda 
natureza. Desde as acidentais (uma a-
triz engravida, um.ator sai da emisso-
ra, outro sofre um acidente e é hospi-
talizado, um terceiro morre) até as in-
fluências que recebemos inconscien-
temente do público e dos atores. Pois 
é claro que, sendo a novela uma espé-
cie de laboratório em que realizo uma 
experiência e vejo, algumas semanas 
depois, o seu resultado no ar, esse 
mesmo resultado, positivo ou negati-
vo, mcinfluencia. A reação do publi-
co é o dado mais eloquente que te-
nho para esse julgamento. Por outro 
lado, não posso deixar de ser sensível 
ao desempenho, bom ou mau, dos a-
tores. Um grande desempenho me es-
timula um mau desempenho me ini-
be. É preciso entender também que a 
novela de TV é uma coisa nova e não 
pode ser julgada pelos padrões tradi-
cionais, acadêmicos. Essa troca per-
manente de influências entre o autor 
e a platéia, no decorrer da feitura da 
obra, é um dos fatos novos. Você dirá 
que Dickens sofreu isso nos seus fo-
lhetins. Mas é diferente. As persona-
gens de Dickens eram seres de ficção. 
Mas Tucão existiu. Fez parte da po-
pulação da Guanabara e quando mor-
reu foi realmente chorado por todos 
aqueles que o conheceram em vida. 
Ao seu enterro compareceram (sem 
que ninguém os tivesse convidado) o 
presidente e o tesoureiro da Federa-
ção das Escolas de Samba que fize-
ram questão de aparecer no capítulo 
final da novela Bandeira 2 segurando 
as duas primeiras alças do seu caixão. 
É claro que nenhum autor de sensibi-
lidade pode ser refratário a esse tipo 
de influência, mesmo que não queira 
E por que não querer? Esse conceito 
de intangibilidade do autor já era. É 
um conceito aristocrático que não 
tem sentido cm nosso tempo. E isso 
não quer dizer que o autor deve se 
submeter ao gosto do público, ou que 
deve orientar sua obra no sentido do 
agrado geral. Não é nada disso. Em 
Assim na Terra Como no Céu, eu ma-
tei a heroína da novela no vigésimo 

ítulo, sabendo que iria desgostar 
por cento do público. Mas eu pre-

tendia provocar nele uma atitude 
crítica em relação à novela, o que 
consegui. As cartas insultosas que 
passei a receber, aos montes, critica-
vam a sociedade que eu estava mos-
trando, supondo que estavam criti-
cando o meu trabalho. 

P. - Atualmente no cinema tea-
tro e literatura o tema sexual é trata-
do com uma liberdade cada vez 
maior. Na TV, entretanto, isto não 
acontece. Você não acha que apresen-
tando o amor como apresenta a tele-
novela corresponde a um ideal moral 
repressivo? 

Dias Gomes - Também nesta per-
gunta há o erro da generalização. A 
televisão sofre uma censura que tem 
critérios etários. O que se pode fazer 
às 10 horas da noite não se pode fa-
zer às 7 (a não ser no que diz respeito 
aos enlatados americanos, onde tudo 
é permitido a qualquer hora do dia, 
pelo menos no que diz respeito à vio-
lência). No meu horário, nas minhas 
novelas, se você observar com aten-
ção, verá que procuro colocar o pro-
blema sexual dentro das conotações 
que ele assume hoje, em nossa socie-
dade. É claro que não me é permitido 
aprofundar. (Nunca vamos poder che-
gar, na TV, ao realismo sadomaso-
quista de O Ültimo Tango). Mas 
quando trato do problema do amor 
entre jovens, sempre procuro fazê-lo 
dentro da perspectiva que a juventu-
de tem hoje desse secular e eficiente 
meio de comunicação entre o homem 
e a mulher. Pelo menos a psicologia 
eu procuro transmitir. Se não apro-
fundo, é porque não somente a cen-
sura, mas toda a repressividade conti-
da na moral da sociedade burguesa 
não me permitiria Mas é preciso re-
conhecer que essa sociedade procura 
impor, através da TV, esse ideal mo-
ral repressivo de que você fala 

No Brasil não há 
crítica, porque não 

há críticos 

P. - Você afirmou recentemente 
em entrevista a Veja que para o teles-
pectador não há passado, isto é, os 
tipos e as histórias se superam com 
tal velocidade que só importa o que 
se consome no presente. Você aceita 
isso como um fato acabado ou se pre-
ocupa em mudá-lo? 

Dias Gomes - Creio que isso é 
inerente à própria televisão, que é 
uma arte efemera. Não há como mu-
dar. É o caráter contraditório de um 
poderoso meio de comunicação pela 
sua amplitude e pelo seu imediatis-
mo. Um capítulo de novela não é co-
mo uma pagina de livro, que se pode 
ler e reler nem como uma peça de 
teatro, que se pode rever na noite se-
guinte. Ele acontece e dificilmente 
pode acontecer de novo numa repri-
se. Não s e i . . . era preciso meditar 
mais sobre isso. Talvez a televisão re-
flita apenas uma característica do 
nosso tempo. 

P. - O que você pensa da crítica? 
Dias Gomes - Que crítica? No 

Brasil, não há crítica, porque não há 
críticos, nem de literatura, nem de 
teatro, muito menos de televisão. Po-
deria abrir exceção para um ou dois 
críticos de teatro que me merecem 
respeito. Nada mais. De um modo ge-
ral, o crítico de teatro é apenas um 
espectador privilegiado porque não 
paga entrada No tempo de Machado 
de Assis, o crítico de teatro de um 
jornal era aquele redator que possuía 
casaca Hoje, nem casaca e preci-
s o . . . 

P. — Analisando sua obra, de O 
Pagador de Promessas até O Bem-
Amado você veria uma continuidade, 
uma involuçáo ou um progresso? 

Dias Gomes — Evolução ou invo-
tução em que sentido? Acho que e' 
uma evolução dentro do que me pro-
pus na TV: encontrar uma linguagem 
comum a uma platéia de milhões de 
pessoas, a mais heterogênea que já ti-
ve, composta de elementos de todas 
as classes sociais, do intelectual ao 
marginal. Faço parte de uma geração 
de dramaturgos que levantou entre os 
anos 50 c 60 a bandeira quixotesca 
de um teatro político e popular. Esse 
teatro esbarrou numa contradição bá-
sica: era um teatro dirigido a uma pla-
téia popular, mas visto unicamente 
por uma platéia de elite. De repente, 
a televisão me ofereceu essa platéia 
popular. Recusar, virar as costas, seria 
incoerente, burro e reacionário. 

Abel Silva 



Um Nobel no futuro EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m 1948, um físico que trabalha-
va no Imperial College of Scien-

ce and Tecnology, de Londres, reuniu 
certos fatos já conhecidos e inventou 
a holografia, método que permite re-
gistrar e projetar imagens tridimensio-
nais dos objetos. Chamava-se Dennis 
Gabor, e ganhou o prêmio Nobel Em 
1973, a Editora Expressão e Cultura 
lançou no Brasil um livro desse ho-
mem, chamadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O Desafio do Futuro, 
e subtitulado As 137 Invenções Cien-
tificas e Tecnológicas e Inovações E-
conómicas, Politicas e Sociais que 
Vão Ocorrer nos Próximos 50 anos e 
Transformarão a Vida de Todos os 
Homens. 

Trata-se do que os ingleses e nor-
te-americanos chamam de tall-order: 
uma encomenda difícil de satisfazer. 
Karl Marx ou Oswald Spengler, para 
citar só os mais famosos entre os son-
dadores do futuro, não ousaram tan-
to; é bem verdade que nenhum dos 
dois ganhou o prêmio Nobel Pode-se 
questionar os títulos que o doutor 
Gabor apresenta para falar de econo-
mia, política ou da sociedade em ge-
ral; a holografia, afinal de contas, 
nem mesmo pode ser considerada 
uma inovação cientifica, no sentido 
em que o são a relatividade de Eins-
tein ou a mecânica quântica - é antes 
um aperfeiçoamento técnico basea-
do em princípios já conhecidos. 

Essa questão não é irrelevante, co-
mo pode parecer, pois um dos defei-
tos fundamentais do livro de Gabor é 
a alegre confusão entre ciência, tec-
nologia e técnica. Nas 137 invenções 
e inovações que apresenta, não pude-
mos descobrir sequer uma de nature-
za puramente científica. Gabor está 
firmemente inserido na tradição "cien-
tífica" que impera nesta segunda me-
tade do século XX, dominada pelos 
trastes industriais (particulares ou do 
Estado): o conhecer só é bom — e só 
ganha verbas - quando está ligado di-
reta ou indiretamente ao fazer. Tradi-
ção à qual não pertencia, por exem-
plo, Albert Einstein, cujas especula-
ções e descobertas mais originais têm 
até hoje - e no futuro previsível -
aplicações técnicas quase nulas. 

Deixemos de lado essas questões 
ligadas à sociologia e à politica da 
ciência e abramos o livro ae Gabor. A 
frase anterior refere-se deliberada-
mente ao livro como entidade mate-
rial, porque queremos registrar um 
protesto contra a orelha do mesmo, 
que de saída desorienta o leitor afir-
mando que ã holografia é "uma revo-
lucionária técnica . . . baseada na uti-
lização dos raios laser". A holografia 
é muito anterior aos raios laser, e não 
precisa deles para funcionar. 

Outro protesto deve ficar registra-

do contra o nível da tradução, excep-
cionalmente baixo até para um país 
como o nosso, em que esse ramo da 
arte literária é reduzido pela fome à 
condição mais precária. O tradutor 
não verte muitas palavras que têm e-
quivalente em português, como 
mystique, que no Cariri ou em Ipane-
ma se diz "mística". Outras traduz 
carnavalescamente, como base jmr 
tais, ("metais sem valor"), que julga 
significar "metais-base". 

Essas considerações eram necessá-
rias para atribuir ao autor a responsa-
bilidade que lhe cabe, evitando cul-
pá-lo por bobagens de outras origens. 
Não que faltem coisas criticáveis em 
Gabor. Seu livro começa por uma in-
trodução histórica que pretende des-
crever o progresso da ciência e da téc-
nica,̂  feita neste tom: "Desde a Pré-
História até os tempos modernos, as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Um Nobel de Física 
aventura-se falando 
de "137 invenções 
que ocorrerão nos 
próximos 50 anos" 

invenções mecânicas e as inovações 
sociais têm sido companheiras insepa-
ráveis porém difíceis de conviver. 
Eram concebidas por dois tipos dife-
rentes de cérebros humanos, e ambos, 
durante longos períodos de tempo, 
foram subjugados por um terceiro ti-
po de homem que não se importava 
nem com a tecnologia nem com o 
progresso social, mas exclusivamente 
com o poder. Lamentavelmente, em 
sua maior parte; a História registra a-
penas os prodígios e os malefícios 
deste terceiro tipo de homem". 

A concepção da História baseada 
na luta entre dois mocinhos e um 
bandido é idealista, superficial e per-
feitamente falsa. Durante a maior 
parte da História, e sobretudo hoje, 
as inovações tecnológicas têm sido 
feitas — ou deixaram deliberadamen-
te de ser feitas - exatamente por a-
queles que detêm o poder. Sente-se 
que a asa da interpretação objetiva da 
História aflorou ao cérebro do doutor 
Gabor (que certamente pertence a 
uma das duas primeiras categorias por 
ele citadas). Mas de leve, muito de 
leve. 

Gabor segue adiante servindo seu 
prato-feito de resíduos colhidos em 
muitas cozinhas, de Aristóteles a Her-
man Kahn, e termina por definir seu 

O Desafio do Futuro, de Dennis Ga-
bor (Expressão e Cultura; 182 pógi-
nas; Cr$ 20,00) 

emprego da palavra "inovação", que 
exclui deliberadamente a criação ar-
tística, porque esta "não pode ser a-
pHcada . É eliminar displicentemente 
todo o efeito social - reprovável ou 
não - da arte, que pode muito bem 
ser aplicada para esclarecer ou para 
lavar cérebros. E ignorar tentativas 
como a do doutor Czondi, psiquiatra 
húngaro que aplica a música ae Mo-
zart para tratar os loucos - embora 
não a de Beethoven, que Gabor cita 
em nota como exemplo flagrante de 
coisa sem aplicação. 

Lida a introdução, o leitor se em-
brenha na lista propriamente dita de 
invenções. Que se dividem em três ca-
tegorias: hardware (que o tradutor 
poderia ter vertido sem susto por 

engenharia", levando em considera-
ção o contexto), biológicas e sociais. 

Não discutiremos o capítulo sobre 
hardware, assunto de que o autor en-
tende, senão para fazer notar que as 
concepções de. Gabor devem encher 
de alegiia o coração dos monopólios 
industriais do mundo "desenvolvi-
do", sem trazer idéias que possam a-
judar os paquistaneses ou o resto dos 
que não têm o privilégio de ser sede 
da General Motors. No capítulo se-
guinte; sobre inovações biologicas, fa-
la-se, e verdade, em culturas agrícolas 
melhoradas, animais aprimorados, 
pesca e criação de peixes etc. Mas 
também de alimentos que não engor-
dam, questão que de fato está "Fora 
de foco, numa época em que pelo 
menos um terço da população do 
mundo vive subalimentada", apesar 
das tentativas de Gabor para trazê-la 
ao foco de seu hológrafo. 

Adiante entra-se num campo que 
os próprios anjos pisam com cuidado: 
Pré-Seleção do Sexo dos Filhos; Fer-
tilização do óvulo Humano In Vitro; 
Duplicação Idêntica dos Seres Huma-
nos; Gestação Extra-Uterina, etc. O 
autor menciona, de passagem, os peri-
gos sociais que essas maravilhas po-
dem apresentar. Não lhe passa pela 
cabeça que haja um sério problema 
moral em jogo. Assim como não des-
confia de que "uma droga que nos 
proporciona um feriado feliz e nos a-
fasta das realidades do mundo, mas 
que, ao contrário do álcool, não nos 
encaminha a discussões ou à violên-
cia, e não nos provoca ressaca", seria, 
para muitos, não um progresso, mas 

um aviltamento da condição humana. 
E não é correto chamar Sigmundo 
Freud em defesa dessa superdroga, a-
tribuindo-lhe a idéia - ou pelo menos 
a aceitação da idéia - de que "nenhu-
ma civilização superior é possível sem 
a existência de uma válvula de fácil 
fuga às realidades". O doutor vienen-
se de fato falava na necessidade da 
sublimação, coisa que está no pólo o-
posto à fácil fuga das realidades". 

No últifho capítulo, sobre as ino-
vações sociais, fica tudo claro. O pri-
meiro item intitula-se Fazer Parar o 
Crescimento da População no Mun-
do, que Gabor defende como "o alfa 
e o omega de todos os esforços para 
evitar a frustração universal e até 
mesmo o desespero total". Essa tese 
não é sem fundamento, mas também 
não é tão pacífica que possa ser apre-
sentada nesses termos. Só para as na-

"Uma droga que nos 
proporciona um 

feriado feliz e nos 
afasta das 

realidades do mundo" 

ções "desenvolvidas" a questão se a-
presenta tão clara, pois o perigo ama-
relo, fantasma do século XIX, está de 
novo à solta, coadjuvado hoje em dia 
pelo perigo negro e de outras cores. E 
vai a ponto de mencionar uma pro-
posta do "famoso escritor" Kenneth 
Boulding: "títulos ou autorizações de 
procriação negociáveis, um por pes-
soa, que os mais responsáveis com-
prariam dos menos responsáveis". O 
comentário que Gabor faz a essa pro-
posta digna dos pesadelos de um Or-
well, é muito elucidativo. Diz ele: 
"Entretanto, na época atual (o grifo é 
nosso), não podemos esperar que a 
inadiável e urgente redução da taxa 
do crescimento demográfico mundial 
possa ser ligada a mecanismos de eu-
genia como este". Todo o contexto 
dá a entender que a época feliz em 
que tais meios seriam aplicáveis não é 
o passado - que de fato nunca co-
nheceu um Estado que ousasse tanto 
- mas o futuro. O doutor Gabor deve 
ter lido muito o professor Skinner, 
que não* cita, mas que em certos pon-
tos repete como um eco. 

A lista termina num gran finale a 
respeito do crime (sugere-se condenar 
à cadeira elétrica os traficantes de 
narcótico presos pela segunda vez e 
vigiar permanentemente as ruas com 

câmaras ocultas de televisão), sobre 
economia (concebida de um ponto de 
vista meramente financeiro, exceto 
por sugestões no sentido de conter as 
reivindicações salariais pela unifica-
ção forçada dos sindicatos). E chega 
no item 126, ao clímax: a abolição da 
guerra de classes. Segundo Gabor, "as 
melhores soluções para o problema 
da luta de classes que surgiram até 
hoje foram produzidas pelo Japão e 
pela Suécia"^No primeiro caso, a "in-
trínsecar e . tradicional lealdade dos 
trabalhadores para com as compa-
nhias" e,no segundo, "a cabeça fria", 
resolveram a questão. Para não men-
cionar a "solução dos russos", que, 
segundo o inventor da holografia, "a-
boliram a hita de classes sem abolir as 
classes, simplesmente decretando que 
qualquer greve é ilegal". Karl Marx, 
citado logo adiante pelo autor, talvez 
tivesse certas dúvidas acerca do fim 
da luta de classes no Japão e na Sué-
cia, e mesmo na Rússia - cuja solu-
ção, verdade seja dita, Gabor afasta a 
priori. E com razão, pois a mera proi-
bição das greves não parece ter elimi-
nado a luta de classes nos vários paí-
ses do mundo ocidental em que é a-
pticada. 

Depois dessa pérola de sabedoria 
política, julgamentos como "o quase 
intragável Herbert Marcuse", ou 
"Mao Tsé-Tung, o tirano chinês" 
soam como anticlímax. Mas não po-
demos nos furtaf a transmitir ao lei-
tor a idéia contida no item 137, cha-
mado O Equivalente Moral da Guer-
ra. Repetindo Platão, que por sua vez 
refletia, agravando-a, a ordem social 
reacionária de Esparta, Gabor sugere 
a organização de gangs para o be<* 
curiosamente semelhantes a certasV. 
ganizações de jovens fascistas ou fas-
citóides. E justifica: "Quanto mais 
permissiva for uma sociedade, menos 
ela poderá dispensar um rigoroso pe-
ríodo de aprendizagem de durezas". 
Os hippies e assimilados que se cui-
dem! A alternativa é a guerra ou seu 
"equivalente moral" - a arregimenta-
ção e as "durezas". 

De tudo isso, vê-se que o livro de 
Gabor não tem a menor importância 
Mas pode servir para fornecer certas 
informações úteis, como a de que os 
norte-americanos trabalharam em 
1970 em média um minuto por dia 
para financiar os programas de ajuda 
externa, contra 15 minutos para sus-
tentar a guerra do Vietnã. E sobretu-
do para indicar em que sentido se di-
rigem os pensamentos da "direita 
progressista' dos Estados Unidos, e 
os dos técnólogos que se puseram a 
serviço dela Com prêmio Nobel e tu-
do. 

Heitor da Luz 

A morte 

de Terry Lee 

Ao lado, 
o primeiro 
quadrinho 
do menino 
Terry Lee 
em 1934, 
impressionado 
com a China. 
Em cima, 
a última 
aventura 
do tenente-coronel 
Terry Lee, 
às voltas 
com os 
piratas 
do espaço 

Otenente-coronel Terry Lee fale-
ceu ontem, 25 de fevereiro, víti-

ma de dois males considerados neces-
sários para o resto do mundo: o fim 
da guerra no Vietnã e a mudança de 
gostos do público. Sua última missão, 
cumprida até o fim com êxito total, 
foi o desbaratamento de uma rede de 
narcóticos entre a América Latina e 
os EUA. A primeira, conforme regis-
tram os anais das histórias em quadri-
nhos, ocorreu em 19 de outubro de 
1934, quando o então menino Teny 
Lee partiu para a China com a idéia 
fixa de achar uma mina de ouro cuja 
existência lhe fora segredada pelo avô 
antes de morrer. "Quando soube da 
morte de Teny", disse seu criador, o 
desenhista Milton Caniff, "senti co-
mo, se meus filhos, há muito longe de 
casa, fossem ser executados". 

Desde 1947, quando passou a sé-
rie de quadrinhos Terry e os Piratas 
para seu discípulo, George Wunder, e 
começou a desenvolver outro perso-
nagem (Steve Canyon), que Caniff 
não tinha contato com o aviador Ter-
ry Lee. E chegou a vez de George 
Wunder se aposentar. Em seu apogeu 
como uma das maiores vedetas dos 
quadrinhos (foi lançado no New 
York Daily News e, no Brasil, pelo 
Suplemento Juvenil), Terry e os Pira-
tas tinha mais de 30 milhões de leito-
res em mais de 300 publicações, pres-
tígio que vinha declinando nos últi-
mos tempos, apesar dos esforços de 
Wunder em manter o personagem sin-
tonizado com as manchetes dos jor-
nais. Arthur Laro, dono e editor do 
Chicago Tribune, esclarece: "Terry 
ainda era um sucesso. Nós é mais uns 
100 jornais ainda publicávamos suas 
histórias e só decidimos que era hora 
de acabar quando Wunder disse que 

ia parar de desenhá-las". 
Embora o personagem não tenha 

se envolvido na guerra do Vietnã, se-
gundo Wunder, o fim do conflito no 
sudeste asiático tem muito a ver com 
o fim de Terry Lee: "Quando ele sur-
giu, há 38 anos, ainda fazia sentido 
alimentar um herói cujo propósito 
era fazer crer que os pilotos da Força 
Aérea americana eram a imagem redi-
viva dos nossos heróicos e sadios pio-
neiros. Mas os pilotos mudaram sua 
imagem quando começaram a jogar 
napalm e matar civis indefesos e 
crianças, um ato nada heróico e sa-
dio". 

A história de Terry Lee começou, 
no verão de 34, nos escritórios da As-
sociated Press, onde o funcionário 
Milton Caniff acabara de criar um 
personagem chamado Dicky Dare. O 
capitão Joseph Patterson, editor do 
New York Daily News, gostou do tra-
ço de Caniff e sugeriu-lhe que criasse 
uma aventura ao mesmo tempo ro-
mântica, rocambolesca e engraçada, 
passada no oriente. Em três dias, a 
história ficou pronta: o herói se cha-
maria Pat Ryan, o garoto (12 anos) 
Tommy Tucker e o personagem cô-
mico, George Webster Confucius. Ca-
niff batizou a história de Tommy 
Tucker, mas Patterson não gostou do 
nome e pediu uma lista de sugestões. 
Uma delas - Terry - foi escolhida 
com um adendo posto pelo capitão 
4 4 . . . e os .Piratas . 

Durante* 13 anos em que dese-
nhou Terry e os Piratas, Caniff se no-
tabilizou como um dos mais perfeitos 
artistas de quadrinhos de todos os 
tempos. Como Edgar Rice Burroughs, 
que inventou Tarzã sem jamais ter pi-
sado o continente africano, Caniff 
nunca esteve no oriente nem em di-

versas outras partes do mundo por 
onde seu herói andou. Apelidado por 
isto de o Marco Polo dos quadrinhos, 
Caniff impunha a seus desenhos o 
máximo de realismo possível Pesqui-
sava muito antes de iniciar cada série, 
usava modelos profissionais, procura-
va um equilíbrio harmonioso entre o 
diálogo e a ação e absorveu, como ne-
nhum outro, a influência de ângulos e 
cortes cinematográficos da Holly-
wood dos anos 30-40. 

Em 1937, Terry alistou-se como 
piloto de guerra e lutou contra os ja-
poneses. Durante a guerra, seu prestí-
gio junto aos soldados americanos era 
tão grande que o presidente Roose-
velt pediu, pessoalmente, a Caniff 
que Terry conquistasse logo a Birmâ-
nia para levantar a moral das "verda-
deiras" tropas americanas. 

A série e o personagem influencia-
ram toda uma linhagem de pilotos e 
aventureiros dos quadrinhos (o* Fal-
cão Negro, Captain Wmgs, Hotshot 
Charlie, Sonny * Tuckson) e, à sua 
sombra, promoveram personagens fe-
mininos de expressiva carga de sen-
sualidade e exotismo como Madame 
Dragão, Burma e Normandie Sand-
hurst, bastante influenciadas pelas 
personagens encarnadas por Marlene 
Dietrich nos filmes orientalistas de 
Josef Von Sternberg. No rádio e, em 
1940, no cinema (seriado de 15 epi-
sódios, dirigido na Columbia por Ja-
mes W. Horne, com William Tracy no 
papel principal), Terry Lee e seus pi-
ratas amarelos viveram dias gloriosos 
para uma geração de meninos e adul-
tos alheios à subliminar hipnose ideo-
lógica a que estavam sendo submeti-
dos em nome da fantasia e do perigo 
amarelo. 
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lienado, desinformado, excessi-
vamente voltado para o dinheiro 

e apolítico: este quadro caracteriza os 
calouros deste ano da Universidade 
Federal de Minas. A conclusão, do 
Diretório Central dos Estudantes 
(DCE), se baseia em extensa pesquisa 
feita recentemente com os novos uni-
versitários. 

Com perguntas sobre artes, aspira-
ção profissional, conhecimento polí-
tico, esportes, informações jornalísti-
cas e ensino pago, a pesquisà acaba 
discutindo aspectos da realidade cul-
tural do país, o critério selecionador 
de candidatos à Universidade e o pró-
prio sistema de ensino vigente. Seus 
resultados são ainda mais significati-
vos quando se sabe que, teoricamen-
te, o universitário representa a elite 
cultural de uma juventude. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grupo dos vinte 

Hermógenes Chaves, vice-presi-
dente do DCE, sente-se decepcionado 
com os resultados já divulgados da 
pesquisa: "Sobre política ninguém sa-
be nada. Para muitos, nacionalismo é 
divulgar o Brasil no exterior e contra-
cultura significa um negócio que se 
propõe a estragar a cultura. Dos 300 
e poucos calouros que participaram 
das 'calouradas' e foram submetidos a 
testes orais e escritos, apenas uns 20 
têm suficiente base político-cultural e 
consciência dos problemas do país". 

A elite cta juventude? 

O protótipo 

iintético em suas respostas, um 
mte de Direito, de 18 anos, é 

:sentado nada orgulhosamente 
por alguns veteranos que frequentam 
o DCE como o protótipo das "quali-
dades" gerais dos calouros. 

^ S i n i 

^ffese 

- Já foi ao teatro? 
- N ã o . 
- Qual o melhor filme que assis-

tiu em 1972? 
- Desenho animado. 
- Qual o filme que gostaria de as-

sistir no ciclo de cinema do DCE e 
dos DAs (Diretórios Acadêmicos)? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Ben-Hur. 
- Qual o melhor livro que já leu 

até hoje? 
- Como Fazer Amigos e Influen-

ciar Pessoas. 
- Indique livros que gostaria de 

ler na biblioteca do seu diretório aca-
dêmico. 

- Contos policiais. 
Leitor esporádico de jornais e re-

vistas (prefere O Globo e Tio Pati-
nhas), o estudante cita Fittipaldi e 
Pelé como "exemplos para uma ju-
ventude forte e sadia" e acha certa a 
promoção de figuras do esporte como 
glória nacional. As suas respostas so-
bre política: 

- Que informações tem do sena-
dor Filinto Muller e da atividade dos 
partidos (ARENA e MDB)? 

- Não tenho informações. 

Desinformação cultural 

Quanto à informação cultural, a 
pesquisa revelou que muitos calouros 
nunca foram ao teatro, enquanto 
grande número foi apenas uma ou 
duas vezes na vida. A música não teve 
melhor sorte: "Só não gosto das mú-
sicas que 'toca' na Radio Atalaia" 
(Atalaia é a rádio tida como da classe 
média e baixa de Belo Horizonte), 

Pesquisa cóm os novos 
universitários, em 

Belo Horizonte: "Sobre 
política (por exemplo) 
ninguém sabe nada". 

"qualquer ritmo fora rancheira e sa-
cra", a que fizer mais barulho", "a 
que entrar no ouvido e achar legal". 

Alguns poucos estudantes denun-
ciaram a pressão da censura, a impor-
tação maciça de cultura e a falta de 
liberdade de pensamento como cau-
sas do vazio cultural, mas a maioria 
não admite a existência de uma crise 
intelectual no país. 

Quanto à aspiração profissional, a 
maioria confessou ter optado pela 
profissão simplesmente "porque gos-
ta" ou "para agradar à família". Ou-
tros afirmaram não saber porque es-
colheram o curso. Um estudante de 
Direito optou pelo curso apenas "pa-
ra ampliar condições culturais e pegar 
desembaraço". Já uma garota de 19 
anos acabou indo para a Faculdade 
de Administração ae Empresas "por 
eliminação". Um outro estudante de 
18 anos optou por Química devido a 
problemas financeiros e físicos: "dá 
mais dinheiro, nem sei o que tem no 
curso, meu negócio é não fazer na-
da". "Mais pela realização intelec-
tual", disse um aluno inscrito no ves-
tibular de Engenharia CiviL 

Nas respostas sobre esportes, 
Emerson Fittipaldi e Pelé foram elo-
giados pela maioria dos calouros 
"porque divulgam o país no exte-
rior". "Sensacional. É um meio de in-

tegração dos brasileiros", respondeu 
um estudante de'Engenharia Química 
à pergunta "Que acha da promoção 
de figuras do esporte (Emerson Fitti-
paldi e Pelé) como glória nacional" ? 

Contracultura 

A maior incidência de desinforma-
ção coube à contracultura. Quase nin-
guém soube defini-la e poucos já le-
ram algum jornal underground. Para 
um estudante de Economia, 18 anos, 
contracultura é "a falsa cultura". Ou-
tra estudante de Química, 21 anos, 
foi mais longe: "contracultura é con-
tra a cultura mesmo". 

Em política, a desinformação che-
gou a níveis extremos. Quase unani-
memente os calouros afirmaram des-
conhecer o senador Filinto Muller. A 
pergunta "Que acha da frase ESTU-
DANTE É PARA ESTUDAR" teve 
respostas como estas: "estudante é 
pra bagunça também e procurar meio 
de ganhar dinheiro", "estudante é pa-
ra divertir também", "a frase deve ser 
riscada do mapa", "se estudante é pa-
ra estudar, militar deveria ficar é na 
caserna". 

A pergunta seguinte, "Que você 
considera como uma posição naciona-
lista", mereceu respostas como: "é 
patriotismo, puxa-saco da pátria", 

nacionalismo é filme nacional e mú-
sica nacional (uma estudante de Peda-
gogia)". Para uma outra, de Direito, 
significa "divulgação apenas das coi-
sas boas". Alguns tentaram a síntese 
de slogans: nacionalismo é o "Brasil 
para o Brasil", ou " o que é bom para 

os Estados Unidos nem sempre é bom 
para o Brasil". 

Ainda na área política, a pergunta 
"Quais, a seu ver, as características 
gerais do atual desenvolvimento brasi-
leiro" dividiu os calouros. Quase um 
terço confessou "não ter conheci-
mento do assunto", muitos deixaram 
em branco o espaço para a resposta e 
os que apoiavam a política de desen-
volvimento nacional apresentavam ar-
gumentos como este: "A Universida-
de destina-se às classes altas, para a 
classe média existem escolas técnicas. 
Quanto à classe baixa, ela deve pro-
curar alcançar a média", disse uma es-
tudante no questionário sobre ensino 
pago. 

Muito trabalho 

Mesmo dizendo-se decepcionado 
com o baixo nível dos calouros, os 
membros do Diretório Central dos 
Estudantes têm planos para aprovei-
tar a pesquisa: Já esperávamos algo 
semelhante. Nosso objetivo ao fazer a 
pesquisa foi exatamente este, conhe-
cer o calouro para depois ter condi-
ções de programar nossa atuação jun-
to a eles", afirma Hermógenes Cha-
ves. "Nosso trabalho não vai ser mo-
le". 

Esta, entretanto, não é a perspec-
tiva de Orlando Rezende, eleito no 
ano passado pela chapa CHOPpara 
liderar, como presidente do DCE, os 
6 mil estudantes da Universidade Ca-
tólica, a outra universidade de Belo 
Horizonte. Seus planos de trabalho 
são mais amenos. Recentemente ele 
os resumiu numa entrevista ao jornal 
Estado de Minas: "Aqui na Católica 
não existe problema a resolver. A 
nossa política é de incentivo aos jo-
gos e esportes". 

Nesta história os índios não são bandidos 
e os mocinhos não são mocinhos. 

Eles brigaram 25 anos seguidos. 
Os índios foram massacrados, perderam 

suas terras e foram infelizes para sempre. 
Dee Brown não inventou esta história. 

Ela está escrita nos documentos oficiais da 
época. Ele apenas recolheu as informações e 
ligou uma coisa à outra. 

O livro foi best-seller na Alemanha, 
Espanha e no palco da história: nos EUA. 

Lá, sob o título "Bury my Heart at 
Wounded Knee", este livro vendeu 3.000.000 
de exemplares. 

Ele fez os americanos verem a conquista 
do Oeste com outros olhos: olhos de índios. 

Embora com 100 anos de atraso. 
Se você mora num lugar que tem índios 

e caras-pálidas, leia este livro antes que eles 
se encontrem. 

Você vai saber o que sempre acontece 
nessa hora. 

Tudo em 292 páginas, 32 ilustrações, por 
Cr$ 26,00. 

À venda em todas as livrarias, 
supermercados ou pelo reembolso postal. 

_ Às Edições Melhoramentos - Caixa Postal 8.120 - S. Paulo 
| Queiram enviar-me pelo reembolso postal 1 exemplar de "Enterrem meu | 
n Coração na Curva do Rio" de Dee Brown, por Cr$ 26,00. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pesar de o Brasil não ter nenhu-
ma política definida de combate 

à poluição, um convênio assinado na 
semana passada entre o governo de 
São Paulo, o Ministério da Saúde e a 
ONU significou, para os técnicos pre-
ocupados com o problema, uma pri-
meira iniciativa concreta que pode 
trazer maiores resultados no futuro. 
O convênio se restringe ao Estado de 
São Paulo e prevê a aplicação de uma 
verba de 53 milhões de cruzeiros para 
a defesa do meio-ambiente paulista. 
Serão desenvolvidas pesquisas e pro-
gramas contra a poluição da água, do 
ar e do solo. 

Na área do Grande São Paulo, o 
convênio refere-se explicitamente ao 
aperfeiçoamento de "um programa 
de controle da poluição do ar", e ou-
tros itens incluem pesquisas acerca do 
tratamento do lixo domiciliar e in-
dustrial, "com instalação de usinas-pi-
loto". Este é o primeiro convênio as-
sinado entre a ONU e as autoridades 
brasileiras, cujo término está previsto 

Sara 1976. Durante este período, a 
• rganização Mundial de Saúde conce-

derá bolsas-de-estudo a técnicos brasi-
leiros a fim de desenvolver soluções 
para os problemas de saneamento am-
biental. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Incentivos à poluição? 

Apesar do otimismo de alguns téc-
nicos paulistas que vêem no convênio 
uma oportunidade concreta de contar 
com a colaboração de especialistas in-
ternacionais para um problema que 
vinham enfrentando praticamente so-
zinhos, é pouco provável que essa ini-
ciativa isolada modifique o quadro 
geral dos órgãos encarregados de 
combater a poluição no pais, onde a 
falta de verbas e de poder para en-
frentar os agentes poluidores - como 
os grandes complexos industriais - é 
uma constante. Isso porque um dos 
princípios básicos do governo em re-
lação ao problema é o de conceder 
incentivos fiscais para a instalação de 
qualquer fábrica que ele considere ne-
cessária à expansão da indústria na-
cional, independentemente de ela a-
dotar ou não equipamentos de com-
bate à poluição, como informaram re-
centemente funcionários do Conselho 
de Desenvolvimento Industrial, do 
Ministério da Indústria e Comércio, 
organismo encarregado de aprovar 
novos projetos industriais e estabele-
cer exigências para seu funcionamen-
to. 

Segundo estimativa do Ministério 

da Saúde, há nq Brasil 8 milhões 
de pessoas que sofrem de esquistosso-
mose. Para combater a doença, o Mi-
nistério emprega o Etrenol, que já foi 
dado a mais de 200 mil pessoas. Ago-
ra, dois pesquisadores norte-america-
nos acabam de apresentar evidência 
de que esta droga (metanossulfonato 
de Hycanthone) pode provocar o cân-
cer e causar alterações genéticas capa-
zes de afetar as gerações do doente. 

Ainda que em escala limitada, o 
Etrenol - comercializado pelo labo-
ratório Winthrop - também provo-
cou discussões no Brasil, nos últimos 
dias. No dia 17, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Estado de São Pau-
lo tratava do assunto sob o seguinte 
título: Saúde Nega os Riscos: Etre-
nol, contrariando o que os cientistas 
norte-americanos afirmavam. E no 
dia seguinte, uma nova matéria con-
tradizia a primeira: Saúde Revela o 
Perigo do Etrenol. 

O começo do controle 

A 9 passado, The Washington Post 
tratou pela primeira vez da questão, 
que mais tarde chegaria ao Brasil: 

Dois cientistas pediram um controle 
no uso da droga (Etrenol), que é usa-
da em outros países para tratar uma 
infecção propagada por caramujos a-
quáticos. A doença aflige aproxima-
damente 150 milhões de pessoas, in-
cluindo 20 milhões só no Brasil. Co-
nhecida como esquistossomose, ela 
causa debilitação crónica e incapaci-
dade às suas vítimas, e algumas vezes 
as mata". 

Os dois cientistas são o dr. Max 
Miller, professor de Medicina da Case 
Western Reserve University, e o gene-
ticista Marvin Legator, da Brown Uni-
versity. Segundo Miller, é "um fato 
conhecido* que a droga causa o cân-
cer e provoca mutações genéticas. 
Durante os debates em que a questão 
era apreciada, no Senado norte-ameri-
cano, Miller revelou que cientistas da 
John Hopkins University haviam en-
contrado tumores no fígado de 16 de 
176 animais tratados com a droga, e 
apenas um em animais que não ti-
nham-se submetido ao tratamento. Já 
Legator afirmou serem necessários 80 
mil dólares para uma pesquisa exaus-
tiva a respeito do assunto, dinheiro 
que não conseguiu levantar em funda-
ções e departamentos do governo dos 
EUA, sob a alegação de que "este não 
é um problema americano", confor-
me esta no Washington Post. 

Em junho passado, a Organização 
Mundial de Saúde estudou um relató-
rio a respeito do aparecimento de 
câncer nos animais aos quais havia si-
do dado o Hycanthone, mas decidiu 
continuar apoiando o uso da droga A 

O Etrenol, usado no 
Brasil em 200 mil 
pessoas para tratar 
a esquistossomose, 

foi acusado de 
causar câncer e 

alterações genéticas. 

evidência de que o medicamento po-
de causar deformações nos recém-nas-
cidos (apresentada pelo dr. Bueding, 
cientista de Baltimore) foi considera-
da "inadequada". 

Numa entrevista ao Estado de São 
Paulo, no dia 17, o superintendente 
da Campanha de Combate à Esquis-
tossomose em SP, José de Toledo Pi-
za, considerava "tendenciosa" a pre-
visão de que o Etrenol possa causar 
câncer dentro de 20 a 30 anos, afir-
mando que "até o momento nada há 
que justifique a suspensão de seu li-
so". Segundo revelou na entrevista, a 
droga ja foi aplicada a 25 mil doentes 
no Estado, sem que se constatasse 
qualquer anormalidade. "Não é atri-
buir-se muita responsabilidade, em 
tão longo período, a uma única inje-
ção de um produto, empregado na 
dose de 3 mg por quilo de peso**?, 
perguntava 

Prático mas condenável 

Na Guanabara, médicos do Pavi-
lhão Carlos Chagas, da cadeira de Me-
dicina Tropical da Faculdade de Me-
dicina da UFRJ, disseram que até 
1969 os medicamentos capazes de 
curar a esquistossomose eram excessi-
vamente toxicos, requeriam de 5 a 12 
dias de tratamento, e tinham eficácia 
entre 50 a 90% dos doentes. Em mar-
ço de 1969, surgiu no mercado o E-
trenol, menos tóxico, eficaz na imen-
sa maioria dos "casos, e utilizável nu-
ma dose única, "qualidade importan-
te num medicamento de uso provável 
tão amplo**. Nos quase quatro anos 
de uso no Brasil, o Etrenol foi empre-
gado em aproximadamente 200 mil 
pacientes, sendo adotado pela Cam-
panha Nacional de Combate à Esquis-
tossomose, do Ministério da Saúde. 

Os médicos consultados disseram 
ser contrários à suspensão do uso da 
droga, pois já levam em conta os ris-
cos conhecidos (entre os doentes que 
não devem tomá-la estão os que so-
frem de desnutrição e ánemia acen-
tuada). Afirmaram utilizá-la com 95% 
de resultados positivos, sem terem in-
formações sobre mortes de doentes, 
além de um relacionado (na Guanaba-

ra), em março de 1971, na estatística 
do Ministério da Saúde. Naquela oca-
sião, foram mencionadas 11 mortes 
de pessoas submetidas a tratamento 
em todo o país, mas cinco sofriam de 
outras doenças graves, e uma morreu 
em consequência de complicação 
pós-operatória. 

Para que sejam evitadas ao máxi-
mo as complicações, disseram, é in-
dispensável cercar o uso do Etrenol 
de diversas precauções, codificadas 
pela Superintendência de Campanhas 
de Saúde Pública - SUCAM. Entre 
outras coisas, a SUCAM recomenda 
que os doentes, após tomar o remé-
dio, fiquem de um a dois dias sem 
trabalhar, em absoluto repouso. E e-
xige que todos os esquistossomicidas 
só sejam vendidos mediante receita 
médica, o que não é cumprido. 

Para os médicos do Pavilhão Car-
los Chagas, a desconfiança, neste ca-
so, é uma atitude saudavel. Não se 
pode, dizem, subestimar as pesquisas 
sobre os efeitos, a curto e longo pra-
zo, de qualquer medicamento, em es-
pecial os de larga utilização, lançados 
sem expe r imen tação suficiente. 
Quem poderia esquecer a talidomi-
da? , parecem perguntar. 

O perigo no Brasil 

Comentando as revelações dos 
pesquisadores americanos, os médicos 
ressalvaram que não poderiam fazer 
um juízo completo, por desconhece-
rem o texto integral dos trabalhos. 
Como os americanos já deixaram cla-
ro que não têm interesse em levar a-
vante investigações que provem ser 
ou não o Etrenol um agente cancerí-
geno, a única alternativa para os paí-
ses que consomem a droga é promo-
ver eles mesmos as investigações cien-
tíficas. E segundo o dr. Emory W. 
Dennis, do Instituto de Pesquisa da 
Sterling-Winthrop, quase metade de 
todas as pessoas que tomam o Etre-
nol estão no Brasil. 

A doença tem seus focos princi-
pais na Bahia, Pernambuco, Alagoas, 
Sergipe e Minas, mas é encontrada 
também no Paraná, São Paulo, Espíri-
to Santo, Paraíba, Rio Grande do 
Norte e Guanabara (em Jacarepaguá 
existe um foco). Alguns deles, como 
o professor Veronesi, da Faculdade 
de Medicina da USP; sustentam que a 
esquistossomose esta em expansão no 
pais, e tende a se disseminar por todo 
o território nacional, levada pelas cor-
rentes migratórias. Enquanto isso o-
corre, o laboratório Winthrop afirma 
na publicidade do Etrenol, que a 
doença "está se tornando apenas uma 
legenda de dicionário médico**. 

r 

Ford: 
a beira do 
abismo 

A Ford Motor Co. juntou seu pro-
testo ao das outras grandes fá-

bricas de automóveis de Detroit, con-
tra as rigorosas exigências federais de 
antipoluição para o biênio 1975-76, 
estabelecidas pela Agência de Prote-
ção ao Meio-Ambiente (Environmen-
tal Protection Agency - EPA). 

A EPA exige que em 75-76 os car-
ros americanos sejam equipados com 
sistemas de antipoluição que possibi-
litem uma redução de 97% nas emis-
sões de hidrocarbonetos (em compa-
ração com os carros sem controle de 
poluição), de 96% de monóxido de 
carbono e de 93%, em 1976, de óxi-
do de nitrogênio. 

Num discurso perante a Câmara 
de Comércio de Nova York, o presi-
dente da Ford, Lee A. Iacooca, pro-
pôs um afrouxamento parcial nas exi-
gências federais, pedindo um adia-
mento do prazo para mais dois anos, 
enquanto seria feito um estudo para 
se verificar se as exigências são real-
mente justificadas. 

A Chrysler Corp. também tem 
realizado uma campanha vigorosa pe-
la anulação dos padrões fixados pela 
EPA, pedindo a sua substituição por 
leis menos rigorosas. A General Mo-
tors Corp. não ficou atrás e prO£ o 
que chamou de "estratégia d o ^ »s 
carros*': somente os carros das areas 
urbanas teriam que ser equipados 
com mecanismos antipoluidores sofis-
ticados: os das outras áreas teriam e-
quipamentos mais simples. 

Desde 1968, os fabricantes norte-
americanos têm estado sob crescente 
pressão federal quanto ao controle da 
poluição, mas só agora demonstram 
uma oposição feroz às exigências de 
1975, que consideram mais duras que 
qualquer • especificação anterior. Se-
gundo as três grandes fábricas, os 
conversores catalíticos (aparelhos que 
retiram as partículas poluidoras) são 
a única maneira de se satisfazer as e-
xigências para 75-76. De acordo com 
cálculos da Ford, os mecanismos anti-
poluidores custariam ao consumidor 
cerca de 300 dólares. 

Comparadas com as exigências o-
ficiais, a Ford oferece padrões provi-
sórios bastante insatisfatórios: 92% 
nas emissões de hidrocarbonetos, 
J8% nas de monóxido de carbono e toniedcaVF
48% nas de óxido de nitrogênio. 

O presidente da Ford terminou a 
sua palestra em tom dramático, A 
mando: "A nossa indústria está sen«^ 
encurralada para a beira do abismo, 
do desespero, e o tempo está se aca-
bando**. 
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E o debate feminista prossegue Vitorias e derrotas 
do "estilo de briga" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Leonard Barden zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Contando experiências 
individuais, 

acusando OPINIÃO e 
indicando a 

leitura de Kate Millet 
as (os) leitoras (es) 

continuam a discutir 
os temas do feminismo: 

o debate foi 
finalmente preservado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( . . . ) Minha história é bastante 
banal: casei-me na idade certa, com 
rapaz que agradava à minha família, e 
tive logo em seguida meus filhos, exa-
tamente como estava programado. 
Procurei me realizar o melhor possí-
vel no papel de mulher, como esposa 
e mãe, para o qual já estava destinada 
desde o meu nascimento e para o 
qual havia sido educada - ou melhor, 
condicionada ( . . . ) . "A mulher se 
realiza fazendo feliz ao seu marido e 
a seus filhos", e assim não deve ter 
nenhuma outra ambição. Qualquer 
objetivo de vida é visto como prova 
de seu egoísmo, de seu fracasso como 
mulher. Eu queria ser uma mulher 
realizada, logo dediquei-me à minha 
casa e à minha família. Preocupava-
me com ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA menu do jantar, levava as 
crianças à pracinha, e tentava assim 
e n c 4 É k m e u tempo e sentir-me par-
ticipSPT Fiz isto por sete anos. E 
nunca pude entender a razão 4e mi-
nha frustração, de minhas angústias. 
Meu casamento era feliz, meu marido 
bom, minhas filhas saudáveis. Não me 
faltavam conforto e carinho. Mas eu 
estava inquieta e vazia, vendo a vida 
passar sem me sentir parte dela. 

Foi quando, aos 28 anos, decidi 

voltar a estudai ( ). A primeira 
reação de meu marido, logo depois 
radicalmente modificada, foi negati-
va. Temia que a casa não mais funcio-
nasse, com a minha ausência durante 
uma parte do dia. Na ocasião, sem 
)erceber minha própria contradição, 
u lhe prometi que cumpriria em pri-
eiro lugar meus deveres de esposa e 
~e, para em seguida ter o direito de 

studar. Considerei então como natu-
al que, já que eu decidira acrescentar 
ovas funções à minha vida, estas não 
nterfiririam nas responsabilidades an-
eriores. Não me passara pela cabeça 
ue tais responsabilidades também 
ram de meu marido, e que a primei-
a coisa a fazer seria dividi-las para 
ão^gj pedir o desenvolvimento de 
iíflKaspirações pessoais ( . . . ) . 

ff^sar de tudo, consegui acumu-

lar a vida de estudante com a de do-
na-de-casa, assim como o fazem inú-
meras mulheres que estudam e traba-
lham fora. E atualmente não posso 
compreender a minha vida sem meus 
estudos, e no futuro meu trabalho, 
uma vida enfim que é minha própria, 
e não apenas um apêndice à vida da 
família. Já não tenho mais medo do 
futuro, da velhice, quando minhas fi-
lhas serão adultas, ou seja, quando as 
funções para as quais eu havia sido 
criada terão se esgotado ( . . . ) . 

Sei muito bem que no Brasil o cli-
ma é hostil e alienado em relação aos 
movimentos feministas. A maioria 
dos jornais me irritam com seus pre-
conceitos oriundos de uma cultura 
masculina. Continuam a empregar a 
tática de reduzir a importância do as-
sunto, ridicularizando-o. 

Tudo isto é, afinal, o reflexo da 
estrutura patriarcal que subsiste há 4 
mil anos, e que estabeleceu a dupla 
opressão da mulher, ccndicionando-a 
através de várias instituições a limi-
tar-se a dois papéis: o de objeto se-
xual e o de aparelho reprodutor 
( . . . ) •  

No processo de estudar, de enri-
quecer-me e amadurecer no contato 
com o mundo, tornei-me muito me-
lhor esposa e muito melhor mãe. Sou 
melhor companheira de meu marido, 
pois descobrimos interesses intelec-
tuais comuns. Sou uma mãe mais 
tranquila, paciente e compreensiva, 
porque abri meus horizontes" e perdi 
minhas frustrações. 

Branca Vianna 
Rio de Janeiro, GB 

A conotação cínica 
da resposta 

de OPINIÃO 

À página 22 do número 12 de 
OPINIÃO lemos sob o título A Ira 
das Feministas contra Millôr o que se 
afirmava "uma tentativa de apresen-
tar didaticamente as principais teses 
do movimento feminista de tendência 
radical ( . . . ) " . 

Embora as análises de Rita e Nor-
ma possam ter parecido algo apaixo-
nadas, portanto suspeitas de sectaris-
mo, o mais surpreendente, a meu ver, 
foi a resposta que lhes deu OPINIÃO: 
Rita Moreira terminava sua carta afir-
mando que OPINIÃO tem meios de 
divulgar informações corretas sobre o 
movimento feminista e perguntava se 
o jornal teria coragem de assumir um 
papel de vanguarda neste setor, ao 

que foi respondido: "Para OPINIÃO, 
as duas propostas são certamente irre-
conciliáveis. Divulgar informações 
corretas para a mulher (?) parece 
uma tarefa indispensável; e serão as 
idéias divergentes (mesmo as de 
Millôr Fernandes) que eventualmente 
poderão conduzir a mulher brasileira 
a novas formas de comportamento. 
Quanto a assumir "papel de vanguar-
da" de propostas feministas, o desa-
fio é evidentemente exagerado (sic!). 
Preferimos respeitar e valorizar a exis-
tência de correntes opostas e preser-
var o debate". 

Ora, meus amigos, isto é uma res-
posta digna de OPINIÃO? Parece-me 
muito mais uma evasiva, um descon-
versar o assunto, feito com estilo, é 
claro, o que dá uma conotação cínica 
ainda mais acentuada. Não supunha 
que OPINIÃO recomendasse aquela 
"isenção e imparcialidade" liberalo-
nas que - segundo se sabe - enco-
brem muito bem e engajadamente in-
teresses do sistema. Nesta linha, de 
4 Valo rizar correntes opostas e preser-
var o debate", isenta de qualquer juí-
zo valorativo, tomada de posição, 
opções, definidas, qualquer aia vere-
mos o sr. Gustavo Corção colaboran-
do neste jornal tão promissor . . . 

Suzana Albornoz Stein 
Livramento, RS 

O estudo que havia * 
no lugar dos 
pontinhos 

É indispensável que eu chame a 
atenção das leitoras brasileiras para o 
seguinte fato. Em OPINIÃO n.° 12, 
pagina 22, seção de cartas, foi publi-
cado um texto elaborado por mim, 
sob o título Opressão e Liberação. 
No meio da última coluna aparece 
uma série de pontinhos entre parênte-
ses. No lugar desses pontinhos deveria 
estar uma parte fundamental da mi-
nha breve exposição sobre feminis-
mo. Tratava-se da reprodução fiel de 
uma parte dos resultados da interna-
cionalmente conhecida pesquisa de 
Master e Johnson, referente aos ór-
gãos sexuais femininos e seu funcio-
namento. Por ser aquele trecho fun : 
damental para a compreensão total 
do texto, sugiro às leitoras nteressa-
das que procurem obter esta pesquisa 
ou a obra Sexual Politics, de Kate 
Millet, onde o assunto é tratado. 

No- ma Bahia Pontes 
Nova York, USA 

continuação da página 2 
mais que estas, as espirituais, não se 
apagam tão facilmente. 

O trauma de ver ou saber daquele 
tio que o jogava para cima e lhe dava 
balas e pirulitos quando pequeno, as-
sassinado junto com sua família intei-
ra, além de innãos, pais, e outros pa-
rentes não é fácil de ser lavado da 
alma. E os ressentimentos ficam, não 
contra os negros em particular, ou 
quaisquer outros, mas contra todo o 
mundo, contra todo o gênero huma-
no. E errado, sem dúvida, mas quem 
pode julgar sem sentir? Coloquemo-
nos no lugar deles e então talvez pos-
samos compreender. Quem não guar-
daria ressentimentos? Talvez apenas 
um autômato . . . Tudo isto, aliado a 
uma tradição milenar de autodefesa, 
através do encasulamento, forçado ou 
espontâneo, por questão de pura so-
brevivência, mostra o que lhe disse :é 
errado, mas é perfeitamente desculpá-
vel. 

Além de tudo, apenas aquela gera-
ção, a que sofreu a guerra na carne (e, 
mesmo ela, não integralmente) é que 
toma as referidas atitudes. Pode repa-
rar, sr. Aguinaldo, os "judeus", como 
citados em seu artigo, são sempre os 
pais, a família; nós, da geração dos 
filhos, que só sentimos a descontra-
ção e o bom ambiente do Brasil, nós 
entramos na sua classificação, e a sua 
heroína Lilian é o mais convincente e 
dramático exemplo disto. Procure e 
encontrará uma infinidade de outros 
exemplos. (A título de esclarecimen-
to: tenho 21 anos, e nasci aqui mes-
mo, em Curitiba). 

Marcelo Jugend 
Curitiba, PR 

Em torneios-relâmpago, ou em 

torneios de fim de semana onde 
cada participante chega a jogar três 
partidas num dia, o cansaço e a falta 
de tempo prejudicam o jogador que 
se defende. Nessas condições, é natu-
ral e recomendável adotar um estilo 
"de briga", utilizando aberturas pou-
co conhecidas e montando ataques 
violentos e diretos na ala do rei. O 
estilo de briga é bom em situações 
com limites de tempo apertados ou 
nas quais o nível geral de jogo defen-
sivo é fraco (como por exemplo em 
torneios femininos). Tem menos su-
cesso em torneios de padrão interna-
cional, nos quais o limite de tempo é 
de quase quatro minutos por lance, o 
que permite a. um adversário forte 
descobrir possíveis falhas no ataque 
"de briga". 

No entanto, há mestres e grandes 
mestres que obtêm importantes êxi-
tos jogando na raça e dando ênfase à 
tática. Tal, que chegou a campeão 
mundial, e o principal exemplo de 
um grande mestre "de briga". Bobby 
Fischer comentou uma vez que 'Tal 
pensa que pode ganhar qualquer par-
tida fazendo um lance brilhante". As 
partidas de Tal costumavam caracteri-
zar-se por sacrifícios levando a com-
plicações inextricáveis, mas nos últi-
mos anos sua técnica amaciou-se e 
ampliou-se para formar um estilo 
mais defensivo e posicionai. 

Hoje em dia, o verdadeiro grande 
especialista de briga é o iugoslavo Al-
bin Fianinc. Poucos leitores terão se-
quer ouvido falar de Planinc, que re-
cebeu o título de grande mestre em 
1972, com a idade relativamente ma-
dura de 28 anos, e que tem s»do ofus-
cado em seu próprio país pelo maior 
renome de Gligoric e Ivkov. O estilo 
provocante e arriscado de Planinc e 
sua preferência pelo Gambito do Rei 
tornaram-no um dos jogadores mais 
frequentemente convidados a partici-
par de eventos internacionais. Has-
tings convidou-o para o último tor-
neio, mas ele já estava comprometido 
com o torneio rival de Wijk-aan-Zee 
na Holanda. 

Os resultados de Planinc mostram 
que o estilo de briga em partidas en-
tre grandes mestres é do tipo tudo ou 
nada: ele ganha com frequência, tem 
uma percentagem de derrotas maior 
do que seus colegas suportariam, e ra-
ramente empata. As partidas desta se-
mana, ambas de Wijk-aan-Zee, são 
duas de suas vitórias recentes. 

Albin Planinc (Iugoslávia) - Mi-
guel Najdorf (Argentina) 

Siciliana, variante Najdorf 
1 P4R P4BD 2 C3BR P3D 3 P4D 

PxP 4 CxP C3BR 5 C3BD P3TD 6 
B5CR P3R 7 P4B B2R8 D3B D2B 9 
0 - 0 - 0 CD2D 10 B3D. Este desen-
volvimento simples, visando um ata-
que direto pelas colunas centrais, 
substituiu 10 P4CR como a arma 
principal das brancas neste sistema 
bastante em voga. A força de 10 B3D 
foi mostrada na décima quinta parti-

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-
dante e será publicado. Rua Abade 
Ramos, 78 (Rio). Para usar "cartas 
para a redação sob o n.°" adicionar 
Cr$ 3,00 ao total. 
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da do encontro Fischer-Spassky, na 
qual Fischer tentou 1 0 . . . P4C 11 
TR1R B2C, mas depois de 12 D3C! 
0 - 0 - 0 13 BxC teve de ceder um 
peão em troca de compensação insu-
ficiente. 

10 . . . P3T 11 D3T! Mais forte 
que o 11 B4T convencional, após o 
qual 11. . .P4CR 12 PxP C4R e 
13 . . . C (3)5C dão às negras um bom 
jogo. Talvez a ordem dos lances ne-
gros possa ser melhorada fazendo an-
tes . . . P3TR. 

11 . . . C4B 12 TR1RT1CR. Que 
fazer? Se 12 . . .P4R 13 C5B BxC 
14 PxB, ameaçando BxC e C5D. 
Bruscamente, as negras descobrem 
que estão perdidas. 

13 P5R! PxP 14 PxP PxB 15 PxC 
BxP 16 C5D D1D 17 B7T T1T 18 
C5B P5C 19 D3CR. Para que se 
19 . . . TxB 20 C7B+. 

19 . . . R1B 20 CxB Abandonam. 
Se 20 .*. . DxC 21 D6D+ - com cer-
teza a pior derrota de Najdorf na va-
riante Najdorf! 

Jan Hein Donner (Países Baixos) 
— Albin Planinc (Iugoslávia) Benoni 
moderna 

1 P4D C3BR 2 P4BD P4B 3 P5D 
P3R 4 C3BD PxP 5 PxP P3D ó C3B 
P3CR 7 C2D B2C 8 C4B 0-0 9 B4B 
P3C!? Um lance de briga, em vez da 
proteção convencional ao peão 9 . . . 
C1R. 

IÒ BxP TIR 11 B3C? As brancas 
deveriam tentar 11 BxC TxB 12 T1B, 
com algumas possibilidades de conso-
lidar seu peão a mais. 

11 . . .C5R! 12 CxCTxC 13P3R 
P4CD 14 C6D T5CD 15 BxPBlB 16 
B6B B3TD! Apanhando o rei branco 
no centro; o resto é um massacre. 

17 BxT TxP 18 D4T D3B 19 
T1BD BxC 20 P4B D4B 21 P4R 
T7R+ 22 R1D D4T 23 Abandonam. 
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As brancas jogam e dão o mate 
em dois lances contra qualquer defe-

Solução do N.° 15: 

1 D4T (espera). Se 1 . . . CxB 2 
P3B, ou se C(5B) sai do lugar 2 C2D, 
ou se mexe C (2D) 2 C5B, ou se joga 
B 2 DxP. 

TEATROS E ARTES PLÁSTICAS 

SÉRGIO RICARDO - Show com 
músicas de sua autoria. Dir. de Rena-
to Rocha. Teatro Cachimbo da Paz, 
Rua Visconde de Piraiá, 351. De 2.a a 
6.a, às 21h30m. Ingressos a Cr$ 
20,00 e Cr$ 10,00 (estudantes) 
SERIGRAFIAS E GRAVURAS IN-
TERNACIONAIS - Coletiva com o-
bras de Chagall, Picasso, Vassarely, 
Miró, entre outros. Na VERNISSA-
GE GALERIA DE ARTE, Rua Hilá-
rio de Gouveia, 57-A 
COLETIVA — De artistes nacionais. 
Galeria Ipanema. R. Farme de Amoe-
do, 56. Até dia 15 de março. 

EMPREGOS 
DESENHISTA AUTÔNOMO - Exe-
cuta plantas de casa e aprovações pa-
ra construções, instalações comer-
ciais, etc. Tel. 294-0179. Luis 
Precisa-se professora de Desenho para 
Ginásio. R. Almte. Alexandrino, 501 
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Jornal de Debates Os pobres clubes 
de Minas Gerais 

O quarto m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
#%'iando iniciou sua longa e varias 

vezes interrompida história, em 
26 de junho de 1946,. ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Jornal de De-
bates trazia no alto da primeira pági-
na a famosa frase dê  Voltaire: 4 Não 
concordo com uma só palavra do que 
dizeis mas defenderei até a morte o 
vosso direito de dizê-lo". E realmente 
propunha-se a seguir o caminho indi-
cado por esse lema e anunciado no 
seu próprio nome» tornando-se uma 
espécie de t r ibim Hvre onde pessoas 
variadas pudessem expor idéias abso-
lutamente diversas. "Este jornal", di-
zia um dos parágrafos do programa 
repetido numa das páginas internas a 
cada nova edição, agasalha toda e 
qualquer idéia, manifestada, com pro-
ficiência, sobre assuntos políticos, 
econômicos e sociais, não importan-
do a cor política, a escolha filosófica 
e o credo religioso dos autores. Não 
abriga, porém, ataques pessoais, dire-
tos ou indiretos, nem injúrias claras 
ou veladas, porque idéias só se destro-
em com ideias. Pelo debate, polêmica 
e controvérsia em alto nível, pelo 
acolhimento imparcial de todas as 
correntes de opinião, este jornal pode 
concorrer para o desenvolvimento da 
democracia no Brasil". 

Relançado há duas semanas, o 
Jornal de Debates não ostenta na pri-
meira página, hoje impressa a cores, o 
mesmo lema que o orientou no passa-
do, nem traz no seu interior as for-
mulações do antigo programa. Depois 
de uma prolongada ausência, seguida 
por uma curtíssima reaparição em 
princípios do ano passado (após o 
terceiro número encabeçado- pela 
manchete Nordeste, Sesquicentenário 
da Fome, o semanário saiu novamen-
te de circulação), ele retorna para, se-
gundo seu atual diretor Limeira Tejo, 
preencher a faixa editorial âe "estu-
dos com tratamento jornalístico". E, 
nessa linha, publica no número 1 um 
artigo a propósito de Oswaldo Cruz 
(Oswaldo Cruz: a luta de uma cons-
ciência) e no segundo número um ex-
tenso trabalho a respeito da Consti-

íição de 1891 (A Morta-Viva). 

Na verdade, a fase atual vem a ser 
a quarta na existência do semanário 
ou pelo menos do título, Jornal de 
Debates. A primeira, sob a direção de 
João Augusto Mattos Pimenta, durou 
de 1946 até 1954. A segunda, cerca 
de um ano depois do seu fechamento, 

Ex-combatente da 
I Guerra Mundial, 

Mattos Pimenta foi 
o fundador dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Jornal 

de Debat es,  há 27 anos. 
A os 83 anos e meio (faz questão 

£^do meio), João Augusto Mattos 
Pimenta aparenta pelo menos 20 anos 
mais jovem quando apresenta sua de-
finição de si próprio: "Um nacionalis-
ta enragé, inimigo número 1 dos Esta-
dos Unidos, onde vou frequentemen-
te. Um nacionalista que nem rachado 
bebe Coca-Cola, ou compra na Sears. 
Inimigo número 1 do imperialismo 
norte-americano, embora frequente-
mente vá aos Estados Unidos, por-
que, quanto mais conheço aquele 
pais, mais admiro e gosto da Euro-
Pa" 

Mattos Pimenta guarda o seu cer-

Pode um repórter 
ficar sentado 

na presença do 
comissário Correia? 
Poj Antonio José. 

Ojornalista Paulo Francisco Maga-
lhães, cronista de carnaval da 

Gazeta de Noticias e da Luta Demo-
crática, estava trabalhando durante o 
ensaio do bloco Flor da Mina, peque-
no clube carnavalesco da zona norte 
carioca Magalhães, cujas maneiras 
calmas e profissionais contrastavam 
com a vibração dos sambistas (embo-
ra ele seja negro, como a maioria dos 

Vinte e sete anos 
depois da sua criação, 

volta às bancas o 
Jornal de Debat es,  
que já teve muitos 

colaboradores de fama. 
Por Ivo Cardozo. 

quando foi editado em São Paulo du-
rante os últimos 5 meses de 1955. Fi-
nalmente o título foi cedido por Mat-
tos Pimenta a Limeira Tejo em 1963 
("eu queria comprar mas ele me deu 
de presente", conta Tejo) para cum-
prir a sua rápida fase de 19/2 e voltar 
nos moldes atuais. Além de Mattos 
Pimenta participaram da fundação 
em 1946 Plinio Catanhede, professor 
da Escola Politécnica do Rio de Ja-
neiro e posteriormente prefeito de 
Brasília durante o governo Castelo 
Branco e Mario Paulo de Brito, presi-
dente da Academia Brasileira de Ciên-
cias. Desde o dia em que apareceu, o 
jornal transformou-se numa espécie 
de veículo oficial da campanha então 
empolgante, pela implantação do mo-
nopólio estatal do petróleo no Brasil, 
sem dúvida o grande tema nacionalis-
ta da época A própria sede do Movi-
mento Nacional de Defesa do Petró-
leo passou a funcionar na redação do 
jornal, então no primeiro andar do 
edifício 128 da Avenida Rio Branco, 
esquina de Sete de Setembro. 

Do dia em que apareceu lias ban-
cas até fechar pela primeira vez, a his-
tória do Jornal de Debates confun-
diu-se com a luta pelo monopólio es-
tatal do petróleo. O slogan "O petró-
leo é nosso", conta-se, teria sido uma 
criação de Mattos Pimenta questão 
aue o próprio prefere não discutir, 
4 pois não interessa a não ser por vai-
dade pessoal, incompatível com a dig-
nidade da campanha". Mas quanto a 
esta, Mattos Pimenta ainda demons-
tra, em seus 83 anos e meio, um entu-
siasmo juvenil: "A campanha do 'pe-
tróleo é nosso* nasceu, ao mesmo 
tempo, da corajosa mocidade estu-
dantil e do instinto nacionalista da 
massa trabalhadora Nasceu no povo 
e na classe estudantil, e após luta tre-
menda atingiu a maioria dos oficiais 
das Forças Armadas e finalmente o 
Parlamento brasileiro**. 

tificado da Medalha de Honra do 
Exército Francês dentro de um velho 
canudo esverdeado, junto com uma 
quantidade imensa de outros papéis. 
Ganhou-a por ter lutado, na França, 
na Primeira Guerra Mundial ("para a 
Segunda já estava velho"), mas dá 
pouca importância à honraria. Dirigir 
jornais foi sua verdadeira paixão, que 
ocupou grande parte da longa vida e 
trouxe inúmeros dissabores. Há quase 
44 anos atrás, um de seus jornais, O 
Imperial, foi queimado na Quarta-
Feira de Cinzas, em 1929. Igual desti-
no teve o seu único diário, A Ordem, 
empastelado e incendiado no ano se-
guinte, "em nome dos princípios vi-
toriosos da revolução" e o Jornal de 
Debates, sua criação mais importante, 
também deixou de circular em 1954. 
Mais recentemente, Mattos Pimenta 
mudou de ramo com sucesso. Foi um 
dos criadores da Bolsa de Imóveis do 

componentes do Flor da Mina), en-
trevistava o diretor do bloco quando 
a quadra foi invadida por cerca de 30 
policiais armados de metralhadoras, 
que passaram a revistar os presentes. 
Quando o comissário Orlando Cor-
reia, que chefiava a blitz, pediu que 
se identificasse, Magalhães apresentou 
suas credenciais e voltou a sentar-se. 
Logo depois era agredido com socos 
na cara e no estômago, e informado 
de que estava preso "por ser muito 
folgado". 

E por ser 4tfolgado", Magalhães fi-
cou 5 horas preso em uma cela co-
mum na Delegacia de Roubos e Fur-
tos, em companhia de 26 outros deti-
dos - entre os quais quatro menores. 
Quando um dos policiais lembrou-se 

Aprovado pelo Congresso o mo-
nopólio estatal do petróleo, em 51, o 
Jornal de Debates não parou. Fez 
campanha contra Juarez Távora e pu-
blicou as palavras deste sobre a ques-
tão em suas páginas: "O monopólio 
estatal é fora de dúvida o caminho 
mais demorado para se resolver o pro-
blema do petroleo no Brasil*'. Mas 
quando estas palavras foram ditas, a 
Petrobrás já havia sido criada. 

No quadro de colaboradores do 
jornal, havia, segundo Mattos Pimen-
ta, "desde cozinheiras praticamente 
analfabetas, até os homens de primei-
ra plana da elite brasileira". Getúlio 
Vargas, por exemplo, escreveu por-
que considerava Euclides da Cunha o 
grande escritor brasileiro. Osvaldo 
Aranha mandou sua colaboração nu-
ma carta: "Bom, mau ou péssimo, só 
há uma solução: o monopolio petrolí-
fero estatal". Hélio Beltrão, ex-minis-
tro do Planejamento, Marcus Pereira, 
hoje dono de uma agência de publici-
dade em São Paulo, e o ex-deputado 
Rubem Paiva foram outros colabora-
dores. O barão de Itararé escreveu no 
jornal um de seus célebres pensamen-
tos: "Quando pobre come frango, um 
dos dois está doente". Em 1955, sob 
a direção de Marcus Pereira, o Jornal 
de Debates empenhou-se a fundo na 
campanha de Juscelino Kubitscheck à 
presidência, mantendo sua ênfase na 
defesa de uma firme política de na-
cionalismo econômico. 

Depois de receber o título em 
1963, Limeira Tejo não fez uso ime-
diato do presente recebido. "Eu mo-
rava em Porto Alegre, e achava muito 
difícil lançar o jornal lá", diz ele. 
"Apenas ha dois anos atrás, quando 
mudei para o Rio, vi a possibilidade 
concreta de relançar o jornal, desejo 
que eu alimentava há muitos anos". 

Hoje, a redação mudou para uma 
salinha do 21.° andar do prédio de 
esquina da Senador Dantas com o lar-
go daCarioca 

Lá, Limeira Tejo faz planos para a 
sobrevivência de seu jornal, que se-

. gundo ele próprio não perde nem ga-
nha se vender 13 mil exemplares. Os 
dois primeiros números tiveram uma 
tiragem de 25 mil. Interrompe por 
uns instantes os cálculos e diz: 4TÍO 
fundo, eu resolvi lançar o jornal por-
que não tinha mais onde escrever'. 

Rio de Janeiro, e é hoje um de seus 
avaliadores. Pode agora dar-se ao luxo 
de ocupar toda uma suíte do luxuoso 
Hotel Nacional, no Rio, e não vê con-
tradição nisto: "Pago única e exclusi-
vamente com o meu trabalho, pois 
nunca fui comerciante, industrial ou 
banqueiro". Diz que ganha muito, 
mas não está rico: "Não quero e nun-
ca quis ficar rico, para não viver com 
medo de ficar pobre, como ficam to-
dos os capitalistas, que atacam o co-
munismo, não por amor ao cristianis-
mo, mas sim por amor ao seu dinhei-
ro, cingindo-se no Padre Nosso a re-
zar o venha a nós". Preso diversas ve-
zes e até exilado, Mattos Pimenta não 
gosta de falar de como nem quando 
tais fatos aconteceram, preferindo 
deixá-los esquecidos: "Fui preso pelo 
crime de defender a ordem e a demo-
cracia,, crimes de que não me envergo-
nho nem me vanglorio ". 

de que era um jornalista foi encami-
nhado a uma sala de carccragem, e só 
depois de 14 horas de detenção con-
seguiu ser recebido pelo comissário 
Orlando Correia, que justificou a pri-
são: "Você ficou sentado quando nós 
entramos na quadra, o que nos des-
moralizou. A imprensa d-*ve ser a pri-
meira a prestigiar a polícia. Quando 
eu chego na ABI, o Adonias Filho 
(presidente da Associação Brasileira 
de Imprensa) se levanta e vem falar 
comigo". 

Mais tarde o comissário explicou à 
imprensa que tudo não passara de um 
"lamentável incidente", e que, dado 
o "flagrante desrespeito à nossa con-
dição de policiais, fomos obrigados a 
prender o jornalista". 

Os mineiros estão 
vendendo estádios 

de futebol para 
salvar os clubes. 

Por Teodomiro Braga. 

Em maio de 1969, dois anos e 
meio após a inauguração, o Está-

dio Minas Gerais - o Mineirão - re-
cebia o maior público de toda a sua 
existência: 130 mil pessoas se acoto-
velavam para ver Atlético e Cruzeiro, 
enquanto do lado de fora mais de 5 
mil pessoas tinham de voltar para ca-
sa por não terem encontrado ingres-
so. Nesse dia, uma corrente humana, 
formada por policiais, dividiu a arqui-
bancada em duas partes, visando con-„ 
ter a fúria das torcidas inimigas. Mas 
isso não impediu <jue um cruzeirense 
levasse um galo (símbolo do Atlético 
Mineiro) para o lado de sua torcida, 
onde depenou-o completamente sob 
os olhares e incentivo da "massa". 
Com o pescoço amarrado a uma cor-
da e dependurado na grade da arqui-
bancada o galo ficou^ alguns minutos 
balançando no ar, até que um atleti-
cano mais atrevido, após enfrentar vá-
rios adversários, conseguiu tirá-lo de 
lá. Como um herói, e aquecido com 
uma bandeira preta e branca o galo 
foi recolhido ao seu devido lugar: a 
torcida do Atlético. 

Mas grande parte desse imenso e 
entusiasmado público abandonou o 
Mineirão, nos últimos tempos. A aná-
lise dos dados referentes à frequência 
ao estádio de 1966 a 1972 mostra 
que no biênio 71/72 o público que 
pagou ingresso para assistir a jogos de 
futebol esteve em torno de 1 milhão 
e 345 mil pessoas, nível inferior ao~de 
1966 (1 milhão e 394 mil pessoas) e 
bem abaixo do atingido nos anos áu-
reos de 1967 a 1970, quando chegou 
a mais de 2 milhões de espectadores, 
em 68. 

A consequência principal do afas-
tamento do público do estádio é a 
situação financeira dos clubes, cada 
vez mais pobres. 

Em janeiro de 1971, o Atlético 
vendeu seu estádio à prefeitura muni-
cipal de Belo Horizonte por 3 mi-
lhões de cruzeiros, que a prefeitura 
entregou diretamente aos credores 
bancarios do clube. Ainda assim, o 
Atlético continuou com grande dívi-
da, e a solução foi vender seus melho-
res jogadores. Renato foi para o Fla-
mengo (400 mil cruzeiros), Humber-
to Monteiro para a Portuguesa de 
Desportos (300 mil cruzeiros), Ronal-
do para o Palmeiras (400 mil cruzei-

Depois de uma 
série de notícias 
contraditórias, o 

Brasil resolveu não 
ir a Johannesburgo. 

ACBD pretendia enviar uma sele-
ção de juvenis ao "torneio mul-

ti-racial" da África do Sul, programa-
do para março, em Johannesburgo, 
do qual participariam também uma 
seleção juvenil inglesa e quatro sele-
ções amadoras sul-africanas, cada 
uma representando uma "raça": bran-
ca negra, hindu e mestiça Depois do 
torneio, a seleção juvenil realizaria jo-
gos amistosos no Senegal, Costa do 
Marfim e Argélia, seguindo depois pa-
ra a França onde tentaria ganhar, pela 
terceira vez consecutiva o Torneio de 
Cannes. 

O técnico da seleção juvenil, An-
toninho, já estava preparando a lista 
de convocação dos jogadores, quan-
do, no começo do mês, chegou às 
mãos do presidente da CBD, João Ha-
velange, um telegrama de Jean-Claude 
Ganga, secretário-geral do Conselho 
Superior do Esporte Africano. Ganga 
pedia que a CBD não enviasse uma 
seleção ao torneio sul-africano, por 
ser uma competição organizada se-
gundo uma filosofia racista num país 

ros), Humberto Ramos para o Grê-
mio (500 mil cruzeiros) e, finalmen-
te, Dario foi cedido ao Flamengo por 
1.600 mil cruzeiros. Contudo, a divi-
da do Atlético não foi totalmente li-
quidada e o clube deve atualmente 
cerca de 1 milhão de cruzeiros, segun-
do cálculos do presidente Nelson 
Campos, que não vê meios de conter 
o aumento desta dívida. 

Para pagar 3,5 milhões de cruzei-
ros de dívidas, o América teve de ven-
der para o grupo do setor de super-
mercados Jumbo - Pão de Acúcar o 
seu estádio da Alameda por 9,5 mi-
lhões de cruzeiros. Já recebeu 500 
mil cruzeiros, quantia imediatamente 
empregada para pagar salários atrasa-
dos dos jogadores (estavam com qua-
tro meses de atraso) e as dívidas com 
o Banco de Crédito Real de Minas 
Gerais. Deve receber dentro de alguns 
dias - assim que a documentação pa-
ra a escritura estiver pronta - mais 
2,5 milhões de cruzeiros, que certa-
mente irão livrá-lo das incômodas gre-
ves de jogadores durante os treinos 
em protesto contra atraso de paga-
mento dos prêmios, como aconteceu 
no início deste mês. 

O próximo clube mineiro a vender 
seu estádio para pagar d ívida« imedia-
tas deverá ser o Uberlândia. * ' ^ce-
beu uma proposta do Grupo vifabo 
de 3 milhões de cruzeiros pelo Está-
dio Juca Ribeiro, de capacidade para 
mais de 30 mil pessoas. Clube mais 
rico do interior, geralmente primeiro 
colocado entre os times peouenos no 
campeonato regional, o Uberlândia 
atravessa grave crise financeira que re-
duziu seu plantel a apenas quatro jo-
gadores profissionais. 

Já o Cruzeiro, time de melhor 
condição financeira do Estado, termi-
nou o ano de 1972 com uma dívida 
de 638 cruzeiros. Entretanto, o débi-
to seria muito superior, se Tostão não 
tivesse sido vendido por 3,5 milhões 
de cruzeiros ao Vasco no início do 
ano. 

E o Estádio Engenheiro João Gui-
do, o Uberabão, com capacidade para 
50 mil pessoas, inaugurado em julho 
do ano passado pela Seleção Nacio-
nal, ainda não teve frequência supe-
rior a 30 mil pessoas. Tudo indica 
que dificilmente ficará lotado nos 
próximos anos. Normalmente as ren-
das em Uberaba, a capital do Triângu-
lo, não passam dos 8 mil cruzeir~ e o 
público raramente é superior iil 
pessoas, sobrando sempre mais 'cie 48 
mil confortáveis lugares. O Uberabão 
é outro candidato a transformar-se 
em supermercado. 

racista. Caso a CBD insistisse em parti-
cipar da competição, dizia o telegrama, 
o Conselho pediria ao Senegal, Cos-
ta do Marfim e Argélia para suspende-
rem as exibições da seleção amadora 
brasileira Informava também, suges-
tivamente, que o Conselho "não po-
deria garantir" os votos dos países 
africanos para João Havelange, pre-
tendente ostensivo à sucessão de 
Stanley Rouss na presidência da FI-
FA no ano que vem, contando com 
os votos da América Latina, Ásia e 
África 

Enquanto a CBD distribuía um 
noticiário contraditório sobre o as-
sunto - vai participar, não vai partici-
p a r - a FIFA explicava, candidamen-
te, que fora "lamentavelmente enga-
nada", pois entendera a designação 
"multi-racial" dada ao torneio como 
uma demonstração de ausência de se-
gregação. A FIFA "pensava", segun-
do a explicação, que a África do Sul 
seria representada por uma única sele-
ção com jogadores de todas as raças. 
Somente depois de verificar que a 
África do Sul disputaria o torneio 
com ouatro equipes, uma para cada 
"raça*, é que a FiFA retirou sua au-
torização para que o Brasil e a Ingla-
terra participassem dele. Com isso, a 
CBD pediu desculpas e "acatou a de-
cisão da entidade a qual está filiada**, 
desistindo de mandar uma seleção a 
Johannesburgo. 

Nacionalista "enragé" 

Jornalista não senta 

O multi-racismo 
da África do Sul 
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O defeito de Jô: ser negro, pobre, ou gói? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Até o namoro de um 
jovem judeu com um 
não judeu é malvisto" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em artigo publicado no OPINIÃO 
n.° 14, o escritor Aguinaldo Silva, re-
latando superficialmente as causas da 
"trágica história de amor**, deixou de 
explorar o aspecto que me parece o 
mais importante da questão: o racis-
mo sionista. 

O caso doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Amantes de Canoas -
Jô Maia, professor de violão, negro, 
25 anos, e Lilian Ben DaVid, 17 anos 
e de ascendência judaica — é mais 
uma prova do reacionarismo e intole-
rância cometidos por grande parte 
dos judeus em nome de seus interes-
ses de classe e de povo. 

Desde a época da Diáspora, os ju-
deus da Galut (o chamado "exílio") 
vêm defendendo este segregacionismo 
de fundo racista, com o intuito de 
impedir a integração dos judeus com 
os outros povos. « 

Ben Gurion, em sua época de go-
verno, ressaltava constantemente a 
superioridade - em todos os níveis — 
dos judeus sobre os outros povos, su-
perioridade «esta que é ensinada a to-
do jovem a partir da própria denomi-
nação auto-outoigada - 4o povo elei-
to". Esta auto-exaltação não é muito 
diferente da concepção nazista de su-
perioridade sobre as outras nações. 

Golda Meir, governante atual, ressal-
tava meses atrás em discurso o "peri-
go da assimilação" na América Lati-
na, isto é, o crescente número de ca-
samentos "mistos" (judeus e não ju-
deus), que ameaçam esse arianismo 
judaico. 

Para que esses princípios segrega-
cionistas sejam efetivados, várias me-
didas são adotadas, como a criação de 
vários movimentos sionistas (o Ichud 
Habonim e o Hashomer Hatzair são 
dois exemplos deles), clubes e escolas 
particulares, colônias de férias, etc. 
Os jovens, nascidos de famílias judai-
cas em todos os países, são completa-
mente catequizados desde tenra idade 
para se sentirem ligados exclusiva-
mente à "verdadeira pátria", ou seja, 
o Estado de Israel. Até o namoro de 
um jovem judeu com um não judeu é 
frequentemente malvisto, reprimido, 
e até proibido. 

A consequência dessa verdadeira 
"lavagem cerebral" é uma extraordi-
nária alienação para com os proble-
mas da terra onde nasceram e um ra-
dicalismo que, mesmo nas pessoas 
mais "esclarecidas", leva ao embota-
mento, quando têm de definir uma 
posição frente à política imperialista 
e terrorista desenvolvida "habilmen-
te" pelos "Josués" deste povo "eleito 
por Deus". 

O coronel-médico reformado da 
Aeronáutica, Elias Ben David, mos-

trou com seu comportamento que 
aprendeu direitinho a " l ipo" : foi 
"coerente" do princípio ate o fim de 
sua vida, chegando a assassinar com 
suas próprias mãos o neto indesejado 
(fez um aborto na própria filha). 

No caso de amor de Lilian e Jô 
Maia, este aspecto da questão - a as-
cendência judaica da moça - foi sem 
dúvida mais importante para precipi-
tar a tragédia que o fato de Jô ser 
negro e pobre. Seu defeito básico, pa-
ra Elias Ben David, era ser "brasilei-
ro" - ou gói, como os judeus cha-
mam pejorativamente os não judeus. 

(Tenho condições para garantir is-
to pois, tendo ascendência judaica, 
conheço bem o problema). 

Deborah Kleinstein 
Rio de Janeiro, GB 

O racismo pacífico 

( . . . ) Discordo frontalmente do 
sr. Alberto Fonseca de Niterói--RJ, 
OPINIÃO n.° 16. Primeiro, demons-
trou conhecer o Rio Grande do Sul 
apenas por catálogos de turismo. Ca-
noas é uma cidade limítrofe com Por-
to Alegre, portanto sofrendo as in-
fluências diretas do desenvolvimento 
da grande metrópole. Segundo, a con-
dição econômica de um pretendente 
à "mão" de uma filha não poderia ser 
causa principal para o crime que o pai 

da moça cometeu. No nosso Estado 
não existe só "louros com olhos 
azuis". 

A grande massa da população que 
habita a Grande Porto Alegre (da 
qual Canoas é um município impor-
tante) é composta de todos os tipos 
étnicos' pretos, brancos, alemaes, 
nortistas, paulistas, cariocas, minei-
ros, etc. Terceiro, o artigo não pode 
ser considerado de baixo nível, pois 
enfocou com rara felicidade um pro-
blema sociológico latente em nossa 
região e em todo o país. 

Está provado pela simples obser-
vação do cotidiano que o nosso racis-
mo é pacífico porque o negro não 
pressiona social, cultural e nem eco-
nomicamente. ( . . . ) 

Poderia apresentar casos aconteci-
dos comigo e com os familiares de 
minha esposa (mulata), além de ou-
tros dados de maior amplitude, mas 
não quero me alongar muito. 

Aplausos sinceros e comovidos, de 
bom católico, pela reportagem em 
que foi entrevistado d. Helder Câma-
ra, o maior brasileiro da atualidade, o 
mais lídimo representante da verda-
deira Igreja cristã. ( . . . ) 

Dejalme Andreoli 
Porto Alegre, RS 

Entre a genialidade e a ideologia de Freud 
A psicanálise está 
contra a História 

e com o mito da família 

No número 15 de OPINIÃO, 
Açuinaldo Silva faz uma resenha 
critica de Hitler Antes de Hitler, livro 
de Jacques Brosse, em que se explica 
o nazismo pelo complexo de Édipo 
de Hitler, a loucura da Alemanha na-
zista pela loucura de Hitler. O que 
não é Hitler, o econômico e o social 
são engavetados. A história da Alema-
nha nazista se reduziria para Brosse à 
psicologia de Hitler, e a resenha de 
Aguinaldo Silva se intitula:A Psicaná-
lise contra a História. 

Se a crítica acerta porque não se 
pode reduzir a História ao complexo 
de Édipo de Hitler, endereça mal o 
seu ataque. Para Aguinaldo Silva é à 
má interpretàção da psicanálise que 
se deve o método de Brosse. Cabe en-
tretanto mostrar que o verdadeiro 
destinatário da crítica não é senão o 
próprio Freud. 

Em 1921, Freud escreveu a sua 
Psicologia do Grupo e Análise do 
Ego, livro em que se formula uma 
teoria do grupo cujo suporte é o lí-
der. Se, no referido livro, Freud parte 
da Psicologia das Multidões, de Le 
Bon (texto que servirá à ideologia na-
zista), não é só para criticá-lo. Na ver-
dade, o modelo teórico de Freud re-
pete o de Le Bon, e faz saltar à vista a 
figura de um líder no qual a História 
se dissolve, e que Aguinaldo Silva não 
pensara encontrar em Freud, mas só 
em Brosse. 

Para Le Bon, o indivíduo inserido 
na massa é dotado de uma alma cole-
tiva. Pensa, age e sente de modo di-
verso daquele em que pensaria, agiria 
e sentiria por si só. ( . . . ) Esta massa, 
em que a individualidade se anula, 
tem a necessidade instintiva de um 
chefe. Qualquer um que se defina por 
certas qualidades poderá sê-lo. Deve, 
para despertar a fé nos demais, estar 
fascinado pela fé numa idéia, dispor 
de vontade forte e impositiva, que a 

Sigmund Freud 

massa, dócil rebanho, acatará. A von-
tade da massa se anula na do líder, 
que é, pois, motor da História. 

Na Psicologia do Grupo e Análise 
do Ego, Freud vai-se deter na análise 
da Igreja e do Exército, e encontra o 
líder na figura de Cristo e na do gene-
ral. Este líder é o correlato de uma 
expectativa do grupo que se sustenta 
numa certa ilusão, a de que o líder é 
o pai, que a todos ama na mesma me-
dida, em quem toda desigualdade se 
anula. É a partir dele que se tece a 
rede afetiva que liga entre si os mem-
bros do grupo. É o vínculo que existe 
entre o líder e cada membro que dá 
origem ao que existe entre os mem-
bros. ( . . . ) Este (o líder) se define 
pela independência dos seus atos in-
telectuais, pela vontade forte e impo-

sitiva e por não amar ninguém, senão 
a si mesmo. O liderado, em contra-
partida, é humilde, submisso, dócil, 
sem crítica e sem iniciativa própria. 
Quer ser governado pela força e se 
apaixona pela autoridade. Segundo 
Freud, o líder está para o liderado 
como o ego-ideal (Consciência moral, 
instância censora e auto-observadora) 
para o ego. À dualidade consciência-
vontade do líder,versus inconsciente 
racial em Le Bon, Freud substitui a 
dualidade ego-ideal versus ego. Os ter-
mos são outros, mas o esquema é o 
mesmo. O grupo só tira a sua especifi-
cidade da figura do líder, sem o que 
não nassa de identidade indiferencia-
da. E determinado pelo líder, que por 
sua vez determina o rumo das coisas. 

A História será a história do líder, 

que por sua vez é eterna. E isto por-
que o líder é o pai, e a família é para 
Freud eterna. Ã identidade entre o 
líder e o pai está ancorada na que 
Freud estabelece entre o grupo e a 
família na horda primitiva. O líder do 
grupo é o pai na horda primitiva e a 
experiência emocional que liga o lide-
rado ao líder é a revivescência da que 
libava o filho submisso ao pai autori-
tário. Num só gesto, autoridade e 
submissão foram eternizadas. Não só 
porque o presente repete o passado, 
mas porque o que define o presente e 
o passado é a eterna família e a or-
dem do pai. 

A identidade entre o grupo e a fa-
mília, entre o líder e o pai, não é 
senão a marca da História na psicaná-
lise. Enraizada numa consciência mo-
ral, como toda a consciência médica 
no século XIX, a psicanálise é herdei-
ra do grande mito do século XVIII, o 
de que a família é a verdade e a nor-
ma de todas as relações sociais. Mito 
ao qual a psicanálise empresta um 
sentido novo, o de um destino (o des-
tino de Édipo) que teria marcado to-
da a civilização por todo o sempre, 
quando, na verdade, este sentido foi 
lentamente depositado pela cultura 
ocidental, e não se solidificou senão 
no fim do século passado. Mito em 
que se encontra toda a ética burgue-
sa, a organizar o social em tomo da 
relação família-criança e a privilegiar 
a figura do pai. É em nome desta éti-
ca, enquanto uma consciência moral 
historicamente determinada que de-
fende a universalidade utópica da fa-
mília, que a psicanálise está contra a 
História e contra a sua própria desco-
berta, a de um desejo que originaria-
mente não é papai e mamãe. 

Não se pode, em nome da geniali-
dade incontestável de Freud, esque-
cer as implicações ideológicas da sua 
obra. Com efeito, Brosse é discípulo 
de Freud. 

Betty Milan 
São Paulo, SP 

Mulher não 
entra na 
Tribuna? 
"Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de sexo, raça, trabalho, 
credo religioso e convicções políticas. 
O preconceito de raça será punido pe-
la lei" (Constituição Brasileira, art. 
150, § 18). 

"A Constituição assegura descan-
so remunerado da gestante, antes e 
depois do parto, sem prejuízo do em-
prego e do salário" (Constituição Bra-
sileira, art. 158, § 11). 

Como se não bastassem as restri-
ções habituais do mercado de traba-
lho na Bahia, a mulher jornalista está 
ameaçada de, depois de muitos anos, 
voltar agora a ser discriminada por 
donos de jornal pelo simples fato de 
ser mulher. 

O vespertino Tribuna da Bahia, 
que se orgulha de ter sido o primeiro 
jornal do norte-nordeste em offset e 
basear sua imagem no slogan "um jor-
nal jovem feito por jovens", vem ne-
gando sistematicamente o ingresso de 
mulheres em seu quadro de jornalis-
tas, tendo dispensado neste último 
mês as estagiárias do Curso de Jorna-
lismo da Universidade Federal da Ba-
hia. A direção do jornal, por repeti-
das vezes, deixou escapar, publ ica j^k 
mente, sua posição — que "mulher ê W j 
um mau investimento, só trazendo 
prejuízo à empresa", referindo-se à 
possibilidade de um dia engravida-
rem. 

Essa preconceituosa e deturpada 
visão empresarial vem reviver atitudes 
que todos julgavam sepultadas: as 
poucas mulheres que (ainda) traba-
lham na redação estão sob ameaça de 
demissão. Já começou o rebaixamen-
to de salários através da retirada de 
seus cargos de chefia. 

Mais de 50% dos alunos do Curso 
de Jornalismo da Universidade Fede-
ral da Bahia são mulheres. Mais de 
50% das três últimas turmas diploma-
das também o são. E este ano foram 
aprovados 30 homens e 30 mulheres. 
No entanto, a Tribuna da Bahia teima 
em desprezar essa mão-de-obra femi-
nina que os outros jornais locais 
absorvem sem qualquer discrimina-
ção. 

Não admitindo mais uma ameaça 
de limitação do seu mercado de tra-
balho que está num descompasso evi-
dente ante as dimensões e perspecti-
vas de crescimento do Estado; não ^f l fc 
admitindo mais este golpe sobre o ^ p P 
exercício da profissão, já tão atingido 
pela atual situação, nós jornalistas da 
Bahia, nos unimos contra essa atitude 
patética, firmando este abaixo-assina-
do. 

Nota da redação: O texto acima é 
acompanhado de 44 assinaturas de 
jornalistas da Tribuna da Bahia, 28 de 
A Tarde, 25 do Jornal da Bahia, 22 
do Diário de Notícias, três do Jornal 
do Brasil, duas da revista Veja, uma 
de O Globo e uma de O Estado de 
São Paulo, num total de 126 assinatu-
ras. 
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O general disse 
44 sucessão 
Disse, sim. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Haverá assim, na segunda metade 
desse ano, tempo suficiente para que 
se suscite a questão sucessória e se lhe 
encaminhe a necessária solução". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Mensagem para a abertura da sessão 
legislativa desse ano, enviada ao Con-
gresso pelo general de Exército Emí-
lio Garrastazu Medici, na semana pas-
sada. 

O presidente disse "sucessão"? 
Disse. A palavra (inútil? mágica? 
banida? alvissareira? ) foi pronuncia-
da finalmente pelo seu representante 
mais autorizado. 

Saiu do limbo onde era manobra-
da receosamente e adquiriu um úmi-
do ar de legalidade. "Oportunamente; 
disse mais o presidente, o Congresso 
deverá receber um projeto de lei para 
regulamentar a composição e o fun-
cionamento do Colégio Eleitoral in-
cumbido de eleger o presidente da 
República". 

Os congressistas — e os jornalistas 
— mesmo depois do pronunciamento 
da palavra de qualificação difícil, 
continuam cheios de interrogações. 
Algumas são quase acadêmicas. Até o 
dia 15 de julho, os pretendentes ao 
lugar do general Medici deverão dei-
xar os cargos que açora ocupam, se 

pestes forem ministérios, comandos 
militares, presidências, diretorias ou 
superintendências de autarquias, em-
presas públicas ou sociedades de eco-
nomias mistas? Tais cidadãos terão 
de se filiar antes a algum partido polí-
tico? 

Além dessas, outras dúvidas pare-
cem no momento de resposta mais di-
fícil. Os candidatos, a partir dessa fa-
tídica segunda metade de ano, serão 
escolhidos, como o presidente Medici 
foi, em listas preparadas pelo alto co-
mando do Exército e discutidas nos 
quartéis? E - por transmissão de 
fluidos e boatos - entre o povo? 
Qual o papel do presidente na esco-
lha? Qual o papel do alto comando 
do Exército, se for o presidente o 
grande eleitor? 

Em Nova York, há duas semanas, 
um cidadão com bons motivos para 
estar interessado nessas questões pa-
recia estar seguro de todas as alterna-
tivas de resposta. Falando para 200 
executivos ae empresas "multinacio-
nais" norte-americanas, o presidente 
do First Washington International 
Corporation, Herbert Cahn garantia o 
que não parece ser uma opinião isçla-
da de que "não importa quem seja o 
presidente que suceda ao general Me-
dici, pois os objetivos perseguidos pe-
lo pais não serão alterados". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MENORES 

É admissível que os 
menores fiquem presos 
como bichos? Não é. 

Embora maus tratos a menores 
abandonados recolhidos em órgãos 
do governo sejam frequentemente de-
nunciados publicamente, somente na 
semana passada, ao que parece, o go-
vernador de São Paulo se deu conta 
do problema. Visitando o Recolhi-
mento Provisório de Menores (RPM) 
em São Paulo, Natel manifestou re-
volta: "São Paulo não tolerará mais 
situações como esta, pois não é 
admissível que menores fiquem en-
carcerados como bichos sem nem ao 
menos apanhar sol". 

Embora tardia, a reação do gover-
nador, amplamente divulgada, tem 
sólidas razões: a situação dos menores 
recolhidos à RPM é realmente péssi-
ma: 249 alojados num local em que 
caberiam apenas 120; alojamentos in-
fectos e sem ventilação; manutenção 
da ordem na base de cassetetes e me-
tralhadoras. Vivendo em tais condi-
ções, não é de admirar que as crianças 
estivessem programando uma fuga pa-
ra esse carnaval. Eles começariam 
uma rebelião e, quando conseguissem 
sair do locai, roubariam roupas para 
se disfarçar e tentar uma carona junto 
com rapazes que habitualmente ficam 
na Dutra procurando transporte para 
a Guanabara. 

A Secretaria de Promoção So-

cial,que há poucas semanas recebeu a 
tarefa de cuidar do problema do me-
nor abandonado, soube da fuga pla-
nejada e tomou suas providências: au-
mentar os muros do recolhimento pa-
ra cinco metros, reforçar o policia-
mento inclusive com policiais em rou-
pas civis e fornecer mais viaturas para 
casos de emergência. Além disso, cui-
da-se de transferir os funcionários 
menos hábeis em lidar com os meno-
res e modificar as instalações dos pré-
dios do recolhimento. 

Numa outra visita do governador 
Natel, as constatações não foram me-
nos chocantes. Tanto que o responsá-
vel peio Departamento de Assistência 
ao Menor (DAM) foi afastado depois 
da visita do governador. Com capaci-
dade no máximo de 800 vagas, o lu-
gar comprimia 1600 crianças, dor-
mindo até em grupos de cinco por 
cama. Na enfermaria não se encontra-
va nem mesmo gaze ou mercúrio cro-
mo. Mesmo abrigando crianças excep-
cionais, o DAM não possuía pessoal 
especializado, utilizando funcionários 
sem qualquer qualificaçãp. 

GUARDINHAS 

Passeata por 
salários atrasados e 

suspensão das multas 

Mais de 200, a maioria sem o que-
pe obrigatório, cabelos proposital-
mente despenteados, uniformes azuis 
em desalinho, sorrindo, os guardinhas 
da Associação Protetora da Guarda 
Mirim de Belo Horizonte (OPINIÃO 
- n.° 17) compareceram à Câmara 
Municipal dia 26, em solidariedade ao 
vereador. Paulo Portugal, também 
conselheiro da Guarda. Ele pretendia 
renovar na Câmara as denúncias con-
tra irregularidades verificadas na 
administração da entidade, "que, ao 
invés de proteger os menores, está ex-
plorando-os, retendo parte dos seus 
vencimentos". 

Abrindo os dedos em "V" de vitó-
ria e aos gritos de "queremos nossa 
grana" (os salários estão atrasados 
desde dezembro), os garotos improvi-
saram passeata frente a Câmara, inter-
rompendo por instantes o tráfego. 
Revólver calibre 38 escondido dentro 
da pasta preta, "pois foi ameaçado 
pelo presidente da Guarda Mirim", 
Portugal não foi totalmente feliz em 
suas pretensões: alegando falta de se-
gurança, o presidente da Câmara re-
solveu suspender a sessão, que prome-
tia muitas discussões e denúncias. 
Mesmo assim, os pequenos guardas 
continuaram sua algazarra, que só ter-
minou com a intervenção da Polícia 
Militar. 

Pouco antes dos tumultos na Câ-
mara, às 16 horas, a aíde da Guarda 
Mirim foi reaberta, após ter permane-
cido fechada durante quase três dias 
completos. Neste período os peritos 
da Polícia Técnica examinaram toda 
a documentação contábil, por ordem 
do Delegado de Falsificação e Defrau-
dações, Roque Gonçalves, que instau-
rou inquérito "para apuração de 
ações delituosas porventura pratica-
das por componentes da entidade". 

O próprio presidente da Associa-
ção Protetora da Guarda, Edson Li-
ma, confirma a existência de irregula-
ridades "mas da gestão anterior, que 
quase teve suas contas aprovadas a 
pedido do vereador Paulo Portugal". 
Sobre as multas, cobradas aos guardi-
nhas que não trazem o uniforme im-
pecável. Edson esclareceu que "são 
aplicadas somente em faltas gravíssi-
mas com objetivo único de educar a 
criança". 

O inquérito deverá demorar algu-
mas semanas mas, segundo Gonçal-
ves, "a Guarda Mirim não será extin-
ta, porque presta importante função 
social". 
Para os guardinhas, a crise trouxe a 
promessa de imediato pagamento dos 
salários atrasados e a esperança de 
melhores condições de trabalho, além 
do provável fim das odiosas multas de 
Cr$ 15,00. 

A leve brisa 
da rebelião 
Não se pode dizer que tenha sido 

um vento de rebeldia. Digamos que 
foi uma tênue aragem Na semana 
passada, de qualquer forma, no inicio 
do ano legislativo, gestos de discor-
dância inesperados pareceram agitar 
os sempre dóceis homens da ARENA. 
Bem verdade que não estavam em jo-
bo quaisquer grandes questões que 
envolvessem o interesse público. Tal-
vez apenas as mesquinhas ambições 
de prestigio e poder (reduzido) que 
acompanham os prêmios disputados: 
os cargos das mesas diretoras das vá-
rias Assembléias Legislativas dos Es-
tados e do Congresso Nacional. 

BRASILIA 

O episódio mais significativo é o da 
Câmara Federal. E, dentro dele, os 
120 votos conseguidos pela candida-
tura do deputado mineiro José Boni-
fácio de Andrada, que chegou a 
ameaçar a vitória de 147 votos do 
candidato oficial, o pernambucano 
Aderbal Jurema. 

Embora tenha feito o seu protesto 
em nome de "cinco grandes bancadas 
com mais de 112 deputados" porque 
elas "representam legitimamente o 
povo" e foram sumariamente afasta-
das da mesa pelo critério de rodízio 
imposto pelo senador Filinto Muller, 
é difícil descobrir na atitude de Boni-
fácio o grandioso impulso da contes-
tação. Inegável, contudo, que a sua 
decisão de lançar-se contra o critério 
oficial numa votação secreta serviu 
como um instrumento de manifesta-
ção a deputados pouco satisfeitos. 

E foi sem dúvida a inesperada can-
didatura que deu um leve toque de 
graça e interesse ao ritual de aprova-
ção pelo Parlamento dos nomes aben-
çoados nos gabinetes do Executivo. 
Ao contrário do que aconteceu no 
Senado, onde a discordância surgiu 
apenas em seis votos em branco, um 
nulo e um concedido ao senador Cel-
so Ramos que não era candidato - a 
eleição da Câmara dos Deputados 
chegou a ter lances de certa forma 
palpitantes. Primeiro, foi a ativa arti-
culação oficial chefiada pelo líder Ge-
raldo Freire, que atingiu não apenas 
os deputados da ARENA mas tam-
bém os da oposição, aos quais era fei-
ta a velada ameaça de virem a perder 
os cargos prometidos nas comissões 
se eles rompessem o acordo com a 
chapa oficial. Depois foi a própria 
campanha de Bonifácio ("Cédula na 
mão, meu nome no seu coração") 
que atingiu a muitos deputados nas 
suas próprias casas. E, finalmente, a 
própria apuração, que há muito tem-
po não atraía a curiosidade e o in-
teresse de tanta gente, e deu margem 
a torcidas e apostas. 

A verdade é que os 120 votos re-
cebidos por Bonifácio representam 
cerca da metade dos deputados da 
ARENA e, embora muitos possam ter 
vindo do MDB, não há evidência de 
que eles tenham sido a maioria. E a 
esse respeito há um interessante diá-
logo travado entre o líder Geraldo 
Freire e o deputado Lomanto Junior, 
articulador da chapa oficial no plená-
rio:̂  Freire: (no momento em que Bo-
nifácio ultrapassou os 90 votos) "Lo-

manto, o que é que está acontecen-
do"? Lomanto: (tentando justificar 
o que poderia ter sido uma falha sua): 
"O MDB furou o acordo". Freire: "É, 
mesmo que não seja verdade, é isso 
que nós temos que dizer". 

BELO HORIZONTE 

Os ex-pessedistas, que com 18 de-
putados constituem a segunda força 
entre as várias correntes que com-
põem a ARENA de Minas Gerais, per-
deram mais uma oportunidade de re-
cuperar uma parte de seu antigo pres-
tígio. Nas primeiras articulações para 
a formação da chapa que concorreria 
à presidencia da Assembléia Legislati-
va, parecia possível uma aliança com 
o MDB para obter maioria de votos e 
vencer o candidato do governo. Mas 
prevaleceu o espírito de conciliação e 
desfez-se a laboriosa oposição que vi-
nha sendo formada dentro da ARE-
NA. 

Apresentando-se como candidato 
do grupo até a data marcada para a 
eleição, na sexta-feira da semana pas-
sada, o deputado Manoel Costa re-
nunciou na última hora, desmontan-
do todo o esquema de pressões que 
só chegaram a parecer uma ameaça 
devido ao noticiário *dos jornais. Com 
seu afastamento, Sylo Costa, ex-ude-
nista, apresentou sua candidatura e 
ainda conseguiu obter 15 votos (al-
guns do MDB). Mas o eleito foi o pa-
cato e sonolento Rafael Nunes Coe-
lho (34 votos), seguidor absoluto da 
política de Rondon Pacheco. 

O episódio da candidatura e re-
núncia provocou a lembrança de um 
caso ocorrido em 1967, quando o de-
putado arenista Orlando Andrade, di-
zendo liderar um bloco independente 
do ex-PSD, reuniu-se com o governa-
dor Israel Pinheiro para protestar 
contra o abandono em que seu grupo 
se encontrava. Andrade saiu do gabi-
nete nomeado secretário da Viação e 
o bloco independente foi dissolvido. 
Antes de chegar a data da eleição, um 
deputado comentava que a pacifica-
ção política de Minas Gerais sempre 
teve um preço e um ónus certos. 4tO 
preço é pago pelos contribuintes e o 
ônus pelos linotipistas do jornal Mi-
nas Gerais que compõem as listas de 
nomeados para o serviço público". 

Assim, a contestação da própria 
ARENA ficou reduzida ao prosaico 
jogo de prestígio e influência para no-
mear cabos eleitorais que sempre pre-
valeceu na política mineira. A única 
explicação para a rebeldia é o fato de 
que as eleições legislativas serão reali-
zadas em 1974 e para os deputados 
do ex-PSD, que perderam muitas pre-
feituras do interior nas últimas elei-
ções, ficará mais difícil se eleger sem 
o auxílio do governo estadual e dos 
cargos que valem votos. (Teodomiro 
Braga, de Belo Horizonte) 

RECIFE 

Em Pernambuco, o governador 
Eraldo. Gueiros afirma que foi "mise-
ravelmente traído" pelos deputados da 

ARENA, que se juntaram aos repre-
sentantes do MDB para eleger todos 
os membros da nova mesa da Assem-
bléia Legislativa. A chapa do governa-
dor recebeu apenas 16 votos da ARE-
NA, que conta com uma bancada de 
30 deputados. Os 14 votos restantes 
foram somados aos nove do MDB pa-
ra eleger representantes dos maiores 
inimigos políticos do governador. O 
presidente da mesa, Enio Guerra, per-
tence ao chamado Grupo Paulo Guer-
ra, que controla 80% dos municípios 
do sertão pernambucano. 

Segundo os dissidentes da ARE-
NA, a "perseguição" que teriam sofri-
do na última campanha eleitoral teria 
provocado a derrota da chapa de 
Gueiros na Assembléia, interpretada 
por observadores políticos de Recife 
como "a vingança do Grupo Paulo 
Guerra e outros grupos tradicionais -
como o de ex-governador Nilo Coe-
lho e o MDB — contra o massacre que 
sofreram durante a campanha". 

Diante da derrota, o governador 
ficou extremamente chocado: "Fui 
miseravelmente traído, não posso 
mais confiar em ninguém. 24 horas 
antes do pleito, 26 dos 30 deputados 
are ni st as assumiram compromisso co-
migo". 

Depois da indignação vieram as re-
presálias. Durante a semana passada, 
Heráclito de Souza Fortes, um dos 
fundadores da seção regional da 
ARENA Jovem, foi exonerado do ga-
binete do vice-governador, o mesmo 
acontecendo com vários delegados de 
polícia do Interior, pelo fato de per-
tencerem aos grupos Paulo Guerra e 
Nilo Coelho. E no palácio do governo 
soube-se que Eraldo Gueiros recu-
sou-se a receber o secretário do Inte-
rior e Justiça José Paes de Andrade, 
acusado de ter encaminhado inabil-
mente o problema da sucessão 

E, com as represálias vieram os 
atritos entre membros do governo 
Gueiros sobre a melhor maneira de 
punir os dissidentes. Clélio Lemos, se-
cretário da Administração, e fiausto 
Freitas, genro e assistente do governa-
dor, que divide os aposentos do Palá-
cio das Princesas com a família Guei-
ros, discordaram porque o primeiro 
aconselhou a adoção de uma fórmula 
conciliatória para solucionar a crise, 
enquanto o segundo é pela demissão 
em massa dos elementos ligados à 
chapa vencedora (Ivan Maurício, de 
Recife) 

SÃO PAULO 

A sugestão foi informal mas feita 
na casa do principal interessado, na 
presença de vários deputados, chegou 
a significar uma pressão cordial, difí-
cil de deixar sem atendimento. Mes-
mo assim, o governador de São Paulo, 
Laudo Natel, não concordou com o 
pedido do presidente da ARENA, Fi-
linto Muller que, na última visita feita 
ao Estado, manifestou seu desejo de 
ver Salvador Julianelli continuar co-
mo presidente da ARENA paulista. 

Na última sexta-feira, a assessoria 
de imprensa do governador distribuiu 
nota informando sobre a decisão de 
Laudo Natel a respeito da sucessão na 
Assembléia Legislativa: o deputado 
Salvador Julianelli seria o candidato e 
o atual presidente da casa, Jacob Pe-
dro Carolo, passaria a exercer a presi-
dência da ARENA em São Paulo. 

Julianelli, durante todo o tempo 
em que se discutiu a sucessão legisla-
tiva, manifestou uma pouco disfarça-
da recusa em abandonar seu cargo 
Um dos mais antigos e fortes candida-
tos à Câmara Federal, Julianelli, <me 
também era indicado para a presiden-
cia da Assembléia, pretendia utilizar 
toda a força política dos dois caigos. 

O que veio entravar seus planos 
foi a vontade do .governador paulista 
em ter mais um homem de confiança 
em condições de se eleger deputado 
federal ou, pelo menos, se reeleger no 
Estado. Jacob Pedro Carollo, político 
de pequena habilidade mas fiel seguij 
dor das determinações oficiais, está 
com muito pouco prestígio em sua 
zona eleitoral e não conseguiu eleger 
nenhum vereador em Pontal. 

Depois de duas horas de conversa 
com Julianelli, na última sexta-feira, 
o governador conseguiu acertar todos 
os detalhes de seu plano. A única coi-
sa que pode atrapalhar a completa 
paz política na ARENA de São Paulo 
e a disposição do deputado Renato 
Cordeiro, arenista de Tatui que anun-
ciou sua candidatura fora da chapa 
oficial e diz que no próximo dia 15 
de março vai ser o José Bonifácio da 
Assembléia Legislativa. 



Uma his tór ia do Exercito 
OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

perfil militar de um povo é sem 
dúvida uma parte extremamente 

importante da sua história. No Brasil, 
especialmente, seria impossível con-
tar a vida do Exército sem contar 
também a própria evolução política 
do país. Por isso mesmo uma grande 
expectativa cercou o lançamento da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
História do Exército Brasileiro, elabo-
rada sob o patrocínio do estado-
maior do Exercito e apresentada ao 
público na manhã de quinta-feira da 
semana passada, em Brasília, numa 
cerimônia presidida pelo ministro Or-
lando Geisel. Os que esperavam da 
obra grandes revelações e novas inter-
pretações históricas porém devem 
ter-se desiludido com o conteúdo das 
suas 1.169 páginas reunidas em três 
volumes cuidadosamente encaderna-
dos sob uma capa de couro verde. 

De fato, o resultado do trabalho 
da comissão de História do Exército 
Brasileiro presidida pelo coronel 
Francisco Ruas Santos pode ser con-
siderado bem aquém de expectativas 
tão ambiciosas. Mais uma "obra de di-
vulgação" do que um profundo e cri-
terioso mergulho no passado da força 
armada, o livro lançado parece ter da-
do mais valor às ilustrações coloridas 
do que à precisão histórica. E man-
tém ao longo de toda a narrativa -
que abrange desde o "descobrimento e 
ocupação da faixa litorânea" até os 
dias atuais - um tom exaltativo que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Evitando questões 
difíceis, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Hist ór ia 

do Exérci t o 
Brasi leiro tem falhas 
e espera obra maior. 

não raro escorrega para frases grandi-
loqüentes ("Ficou o campo juncado 
de cadáveres de homens valentes que 
confiaram na palavra e no juramento 
de um pérfido", afirma a respeito do 
episódio conhecido como capãc^da 
traição, na guerra dos Emboabas) e 
arrisca afirmações bastante discutí-
veis como a de que o movimento in-
tegralista, "apesar do elevado desíg-
nio de oferecer barreira à infiltração 
vermelha",. . . "esgotou-se em maio 
de 1938". 

Reconhecendo as limitações do 
trabalho, o chefe d^ estado-maior 
do Exército general Breno Borges 
Fortes disse que ele foi "baseado em 
sua maior parte em bibliografia", e é 
portanto "um reflexo das letras histó-
rico-militares publicadas". Disse ain-
da que "o estado-maior do Exercito 
está bem consciente de que são as 
fontes históricas primarias aquelas 
que podem dar frutos mais consisten-
tes e duradouros no campo do traba-
lho histórico, muito em particular no. 

setor da interpretação". Ressalva se-
melhante foi feita pelo próprio minis-
tro do Exército Orlando Geisel que, 
falando de improviso na cerimônia do 
lançamento, considerou que o trabalho 
"não é definitivo" e "foi mais uma 
compilação de dados que a utilização 
dos meios primários". Sendo assim, a 
História do Exército Brasileiro agora 
apresentada deverá ser reproduzida 
"sob outras formas de comunicação, 
objetivando particularmente a tropa" 
e essas formas deverão ser a de fascí-
culos, histórias em quadrinhos e pro-
gramações audiovisuais. 

Contudo, há razões suficientes pa-
ra que continuem existindo as espe-
ranças de ver uma pesquisa mais meti-
culosa da história militar do Brasil 
produzida pelo Exército. O general 
Fortes anunciou em seu pronuncia-
mento que o estado-maior, em convê-
nio com o Ministério do Interior, já 
está realizando um trabalho mais lon-
go e desta vez "apoiado pela pesquisa 
de fontes primárias". 

Tudo indica que, de início, o esta-
do-maior pretendia elaborar uma 
obra desse segundo tipo, mas como 
isso envolveria a descrição de táticas e 
estratégias descendo a detalhes téc-
nicos e deveria tratar necessariamente 
de questões demoradas e delicadas 
como a da revolta de Canudos e a 
marcha da coluna Prestes, decidiu 
lançar os livros ora publicados. 

TEORIAS-I 

O capitão acha que 
sem o futebol 

virá a subversão 

Joaquim Pedro Hernandorena, ca-
pitão do Exército, presidente do Far-
roupilha, clube de futebol da cidade 
de Pelotas, Rio Grande do Sul, não se 
conforma que seu time esteja em má 
situação financeira. 

"O futebol está todo errado", ex-
plica ele. "Aliás, todo o esporte está 
errado no Brasil. Munique foi uma 
prova e uma vergonha. 

Tirem o futebol desses pobres e o 
que sobra? - pergunta Hernandore-
na, argumentando. E ele próprio res-
ponde: "Parem de olhar o futebol co-
mo um jogo. Ele é um bem social dos 
mais importantes. Sem futebol aos 
domingos seremos muito em breve 
envolvidos pelo descontentamento e 
pela agitação. O progresso torna a vi-
da do homem muito nervosa. O ho-
mem simples precisa desabafar, des-
carregar. Tirem o futebol dele c fica-
remos rodeados de comunistas, de 
guerrilheiros e de subversão". 

Apesar dos perigos que antevê e 
da difícil situação do Farroupilha, o 
capitão Hernandorena não culpa o 
ministro Jarbas Passarinho pela situa-
ção do esporte brasileiro, que ele con-
sidera tão grave. "Ele é um homem 
inteligente. A culpa é de quem devia 
tratar disso e não trata". 

PRESIDÊNCIA 

Inquéritos contra 
estrangeiros 

na Amazônia? 

Para quem não estivesse suficien-
temente avisado era como nos velhos 
tempos do fervor nacionalista contra 
a presença dos "estrangeiros" na 
Amazônia. Na semana passada, segun-
do alto funcionário do governo, 
"ocorreu um verdadeiro curto-circui-
to no sistema" e a ordem era exercer 
uma severa fiscalização em todas as 
atividades do fantástico empreendi-
mento de 1,5 milhão de hectares, do 
americano bilionário Daniel Keith 
Ludwig, na margem do rio Jari, fron-
teira entre o Amapá e o Pará. 

Segundo os assessores presiden-
ciais, a visita de Medici ao empreen-
dimento de Ludwig no Jari, com o 
episódio dos trabalhadores reivindi-
cando liberdade com uma toalha es-
petada num pedaço de pau (tema de 
capa de OPINIÃO n.° 17) provocou 
um mal-estar geral na entourrage pre-

sidencial. 
Nesses círculos diz-se que o Minis-

tério da Fazenda foi convocado para 
realizar - paralelamente às investiga-
ções do Min. do Trabalho a respeito 
das condições de vida dos trabalhado-
res - uma ampla investigação tributá-
ria nas operações do Projeto Jari. 
"Dizem que eles tem os melhores 
contadores do país. Vamos ver, ago-
ra, se isso é verdade", afirma um fun-
cionário do governo. 

As sondagens do governo, se efeti-
vadas e generalizadas, poderiam, con-
tudo, ter surpreendentes resultados. 
Se o propósito tivesse algum caráter 
de prevenção contra os milionários 
estrangeiros e ricos donos de terras na 
Amazônia — como parece altamente 
improvável — o governo se veria dian-
te de uma tarefa gigantesca. Projetos 
de grupos estrangeiros, em extensões 
de dezenas ou centenas de milhares 
dé hectares, com peões cortando ma-
ta como nò Jari, são seguramente vá-

rias dezenas. Sc a intenção fosse des-
cobrir as condições de vida dos peões 
da Amazônia em geral, o governo te-
ria pela frente a grande maioria dos 
projetos agropecuários promovidos 
pela SUDAM na Amazônia (cerca de 
300), onde os trabalhadores vivem 
em condições igualmente precárias. 

EXÉRCITO 

Cinco novos batalhões 
para a segurança 

interna da Amazônia 

Cinco novos Batalhões de Infanta-
ria da Selva seraa instalados até 1974 
na região Amazônica, em consequên-
cia da reorganização do Exército, â 
partir de levantamentos c estudos es-

tratégicos, feitos pelo estado-maior 
desde 1969, e que levaram a uma re-
formulação de seu plano diretor, em 
face de novos tipos de problemas de 
segurança interna e outros. 

Segundo declarações de um oficial 
do alto comando do Exército, repro-
duzidas pelo Jornal do Brasil, o pro-
blema da segurança interna tem supe-
rado o da segurança externa pela exis-
tência de tres aspectos que estão im-
pondo a reformulação das Forças de 
Terra: a interiorização do progresso; 
o avanço tecnológico nas nações de-
senvolvidas que cada vez se distan-
ciam mais dos países em desenvolvi-
mento; e o processo de guerra revolu-
cionária, considerado em franca evo-
lução, com suas implicações no cam-
po militar, político e social. 

Cada um dos batalhões deverá 
contar com 600 homens entre oficiais 
e subalternos. Como a maioria deverá 
ser de casados, com as respectivas fa-
mílias cada Batalhão terá uma média 
de 2000 pessoas o que, conforme po-
de-se prever, deverá ocasionar notável 
influência na vida das pequenas cida-
des para onde se dirigem. Os Bata-
lhões de Infantaria da Selva deverão 
ter em seus comandos oficiais e sar-
gentos que tenham seguido o curso 
de guerra na seiva, treinamento durís-
simo que inclui a preparação dos alu-
nos para suportar a fome, a tortura e 
a difícil sobrevivência nas condições 
de uma eventual luta nas selvas da 
Amazônia. 

TEORIAS - II 

O gen. Moacir segue 
método de Mao para 

criar soldadinhos 

A criação de soldadinhos verde-
amarelos, baseados no exemplo da 
guarda vermelha de Mao Tse-Tung, 
foi curiosamente sugerida na semana 
passada pelo general Moacir Araújo 
Lopes, membro da Comissão Nacio-
nal de Moral e Civismo. Para defender 
em parecer remetido à Câmara dos 
Deputados o projeto de lei do depu-
tado Edilson Tavora (ARENA-CE) 
que recomenda ao Ministério da Edu-
cação e Cultura promover campanha 
de âmbito nacional com a finalidade 
de reduzir o índice de criminalidade 
do país, o general contou uma suges-
tiva historieta, publicada em Bandeira 
Vermelha, órgão teórico do Partido 
Comunista chinês. 

Segundo essa pitoresca narrativa, 
um grupo de escolares que prestava 
serviço em uma estação ferroviária 
reuniu suas economias para comprar 
a passagem e algumas provisões para 
uma velha que havia perdido seu por-
ta-níqueis. Depois de ser colocada no 
trem pelos jovens benfeitores, a se-
nhora quis saber seus nomes. E eles 
responderam: "Somos soldadinhos 
vermelhos do presidente Mao Tsé-
Tung". 

Continuando a mostrar o "resulta-
do da eficiente ação de doutrinamen-
to", o general Araújo Lopes diz: "Jo-
vens chineses prestam serviço à comu-
nidade; são solidários com o próxi-
mo. A Democracia brasileira precisa 
criar valores, capazes de ações seme-
lhantes ou ainda mais altruístas. Po-
rém, com tal sentido que, ao lhe se-
rem perguntados os nomes, possam 
responder, diferentemente dos escra-
vinhos adolescentes chineses: Nós so-
mos soldadinhos verde-amarelos, de 
Deus e da Pátria". 

TRIBUNAL 

O mistério em torno 
da verdadeira idade 

do sr. ministro 

Com a decretação da aposentado-
ria do ministro Abgar Renault, do 
Tribunal de Contas da União, pelo 
presidente da República, na semana 
passada, fica finalmente terminada 
novela sobre a verdadeira idade d o ^ 
magistrado, deixando no ar seu prin-
cipal ingrediente: o mistério. 

Toda a documentação do sr. 
Abgar Renault no TCU atesta que ele 
tem 64 anos de idade, mas existem 
cm Barbacena uma certidão de nasci-
mento e outra de batismo que com-
provam que ele nasceu em 1901,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CSF 
tando agora com 71 anos. Neste caso, 
ao solicitar sua aposentadoria, Abgar 
Renault evitou dois problemas: ter de 
admitir a declaração de dados talsos e 
tornar possível a anulação de diversas 
decisões do TCU porque, com 71 
anos de idade, teria que ter sido com-
pulsioramente aposentado a 15 de 
abril de 1971. 

A questão já era conhecida pelos 
ministros do TCU, e foi mantida em 
seçredo por um acordo de cavalheiros 
ate o fim do ano passado. Daí em 
diante sua dupla idade passou a ser 
assunto político, mesmo porque com-
panheiros seus, do TCU tinham para 
exibir, quando e onde fosse conveni-
ente, ambas as certidões. sronlihedcaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA

M 

do delegado 
A vingança (de 

terroristas? ) contra 
o único policial 

civil condecorado 
pelo gov. Laudo Natel 

No final da tarde quente do do-
mingo, dia 25 último, o delega-

do Otávio Gonçalves Moreira Júnior, 
que serve na Polícia Federal em São 
Paulo, foi fuzilado por quatro pes-
soas, quando conversava com um de 
seus amigos na esquina da Avenida 
Nossa Senhora de Copacabana com 
Rua República do Peru, em Copaca-
bana No tiroteio ficou ferido também 
o jovem Carlos Alberto Martins, de 
21 anos, que o acompanhava 

Segundo informações oficiosas 
das autoridades de segurança, o crime 
foi praticado com objetivos de vin-
gança por um grupo de terroristas 
( . . . ) . Segundo noticiaram vários 
jornais e emissoras de TV do Rio ç 
São Paulo ( ),acreditam os poli-
ciais que o delegado teria sido segui-
do de carro, de São Paulo até o Rio 
de Janeiro ( . . . ) . Reforçando essa 
hipóteses, um dos amigos do delega-
do no Rio conta também que "há uns 
dois anos, quando começou a andar 
na praia, Moreira Júnior era constan-
temente ameaçado ( . . . ) . "Naquela 
época ele andava armado, mesmo na 
praia. Trazia o revólver embrulhado 
numa camisa que levava na mão. Há 
aproximadamente um ano ele deixou 
de andar armado e pensamos que es-
tava tudo bem com ele". Realmente, 
no domingo em que foi assassinado, o 

delegado não trazia consigo outra 
coisa que não dois apitos e um soco 
inglês. 

Os apitos, Moreira Júnior utilizava 
nos jogos de vôlei, que praticava sem-
pre com seus amigos do Rio. O poli-
cial tinha o hábito de passar seus fins 
de semana na Guanabara onde, segun-
do consta, ia visitar a namorada. Hos-
pedava-se invariavelmente na casa do 
médico Matias da Gama e Silva (ir-
mão do ex-ministro da Justiça Luiz 
da Gama e Silva), na Rua República 
do Peru, 72, apartamento 806. No 
dia do crime, pela manhã, o delegado 
tinha ido à praia, onde jogou vôlei. 
Depois foi almoçar no Leme, com 
Carlos Alberto Martins, vestindo ber-
muda azul, camisa branca, estampada 
de flores e sandálias. Na volta do al-
moço, passou pelo bar Bolero, em 
Copacabana, onde fez algumas brin-
cadeiras com alguns garçons, seus co-
nhecidos. 

Algumas testemunhas disseram 
que o delegado já era esperado em 
Copacabana. Durante todo o domin-
go um Opala circulara várias horas an-
tes do crime pelo quarteirão formado 
pelas Ruas República do Peru, Aveni-
da Copacabana, Rua Fernando Men-
del e Avenida Atlântica. Nesta últi-
ma, por volta das 17 horas, o carro 
parou e desceram quatro homens e 
seguiram a pé até a rua República do 
Peru, para encontrar o policial, que 
telefonava numa cabine instalada na 
esquina dessa rua com a Avenida Co-
pacabana. Um dos homens carregava 
uma esteira de praia, onde provavel-
mente escondia a arma de caça cali-

bre 12, de onde partiu o primeiro tiro 
que atingiu o delegado nas costas, 
derrubando-o. Outro homem, então, 
aproximou-se e deu mais dois tiros no 
rosto de delegado. Um dos atiradores 
- para se certificar de que Moreira 
Júnior estava morto - aproximou-se 
dele e disparou ainda mais dois tiros 
com uma pistola automática, calibre 
9 milímetros, contra o corpo caído 
na calçada. 

Mérito Militar 

Único policial civil que recebeu, 
do governador Laudo Natel, a Meda-
lha do Mérito Militar, que lhe foi con-
ferida durante os festejos do Sesqui-
centenário, o delegado Moreira Jú-
nior servira há vários anos no DEOPS 
de São Paulo. Recentemente fora re-
quisitado pelo Departamento de Ope-
rações Internas (DOI), sendo incum-
bido de missões em São Paulo e no 
Rio. Como auxiliar do delegado Sér-
gio Fleury, de quem também era ami-
go pessoal, servia na Operações Ban-
deirantes (OBAN), na repressão ao 
terrorismo. No ano passado, por por-
taria do Ministério do Exército, rece-
beu a Medalha do Pacificardor, em re-
conhecimento aos serviços prestados 
no seu campo de atividade. 

Em casa era considerado uma pes-
soa muito discreta, que raramente 
contava detalhes da sua vida policial. 
Segundo uma das suas irmãs, em de-

Kimento ao Jornal da Tarde, de São 
ulo, ele simplesmente comentava: 

"hoje estouramos um aparelho terro-
rista em tal lugar e prendemos tantas 

pessoas". Solteiro, 34 anos, o delega-
do tinha outras atividades, fora da 
Polícia: durante sete anos foi sócio-
militantc da Tradição, Família e Pro-
priedade (TFP), e, embora tenha se 
desligado da organização em 1968, 
continuou amigo de vários sócios e do 
próprio presidente nacional da enti-
dade, Plínio Correia de Oliveira. 

O delegado Fleury assim que sou-
be da morte do amigo foi ao Rio para 
buscar seu corpo, levando-o para São 
Paulo, onde assistiu ao enterro. No 
sepultamento, a tropa da Polícia Mili-
tar prestou honras de estilo: toque fú-
nebre de clarim, o apresentar armas e 
salva de tiros. Durante o velório ten-
do por guarda de honra quatro cade-
tes da Academia Militar das Agulhas 
Negras, o corpo do policial foi visita-
do por altas autoridades, inclusive o 
governador Laudo Natel e o coman-
dante do II Exército, general Hum-
berto de Sousa e Melo. 

Retornando ao Rio, Fleury jun-
tou-se às diligências policiais, que pas-
saram a atribuição dos agentes do 
Grupo de Operações Especiais da 
SSP. Na segunda-feira, numa nota em 
que repudiava o "brutal atentado", o 
secretario de Segurança Pública da 
Guanabara, general Antonio Faustino 
da Costa, informava que "todos os 
dispositivos foram acionados para 
que no mais curto prazo possamos ter 
os criminosos nas malhas da lei". 
Afirmava ainda a nota que a opinião 
pública terá conhecimento do anda-
mento das diligências em torno do fa-
to, desde que isso não venha a dificul-
tar as investigações. ( . . . ) 



Um Savelão de 250 mil pessoas? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA Light e 
o pânico 
paul is ta 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
primeira explosão deu-se pouco 

depois das 4 horas da tarde de 
terça-feira passada e durante uma ho-
ra o centro da maior cidade do país 
foi tomado por um frenesi coletivo 
de curiosidade e pavor. A intervalos 
quase regulares de 20 minutos repeti-
ram-se mais duas explosões da rede 
elétrica subterrânea de São Paulo, fa-
zendo saltar as tampas dos bueiros, 
elevando chamas a dois metros de al-
tura e provocando correrias, pânico e 
prejuízos qpe deixaram seus vestígios 
nos sapatos, pacotes e outros objetos 
apressadamente abandonados pelas 
Ruas Conselheiro Crispiniano, 7 de 
Abril e Xavier de Toledo, onde se de-
ram esses tumultuosos e inusitados e-
ventos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Personagem "secundário" 

Como se fosse um personagem 
meramente secundário dessa cena de 
certa forma»tragicômica, a São Paulo 
Light - Serviços de Eletricidade tar-
dou nas suas providências e deu escas-
sas explicações. A demora dos seus 
técnicos em localizar as chaves que 
deveriam ser desligadas permitiu que 
o perigo de explosões na rede de alta 
tensão se tornasse iminente, quando, 

i na verdade, tudo poderia ter sido evi-
tado se o pessoal da Light, chamado 
cerca de três horas antes da priitieira 
explosão, tivesse tomado as medidas 
cabíveis no momento preciso. 

Calcula-se que cerca de 1 milhão 
de pessoas participaram direta ou in-
diretamente dos acontecimentos de 
terça-feira, sabe-se de pequenos aci-
dentes sem feridos graves e de alguns 
prejuízos que não podem ser conside-
rados grandes. Durante o período das 
explosões e a confusão que a ele se 
seguiu houve alguns ataques histéri-
cos, tentativas de saque a casas co-
merciais e ameaças de enfarte. 

Os prejuízos gerais, porém, foram 
maiores. O trânsito congestionou-se 
extraordinariamente não apenas na 
própria* terça-feira mas também nos 
dias subsequentes, até o fim da sema-
na, em virtude das valetas abertas pa-
ra substituição dos fios destruídos pe-
lo fogo. O fornecimento de energia 
não foi prontamente restabelecido e 
isso atrapalhou os negócios das firmas 
da região e levou ao fechamento do 
posto do INPS da Rua Conselheiro 
Crispiniano, que deixou de atender a 
centenas de contribuintes que o pro-
curam diariamente. 

Fora tudo isso, houve também 
uma grande ameaça real. O mero pâ-
nico que provocou grotescos encon-
trões entre grupos de fugitivos e de 
curiosos que corriam em sentidos 
contrários poderia ter causado um 
número de vítimas tragicamente 
maior. E a própria ameaça de incên-
dio existiu concretamente numa casa 
lotérica da Rua Xavier de Toledo e 
numa loja de eletrodomésticos da 
Conselheiro Crispiniano. Segundo um 
oficial do Corpo de Bombeiros que 
chegou ao local logo após a primeira 
explosão, "um simples curto-circuito 
primário pela displicência da Light 
tomou a cada minuto proporções 
maiores e mais ameaçadoras".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (O Es-
tado de São Paulo, 28/2/73) 

A Light, por seu lado, informou 
através do seu serviço de relações pú-
blicas que as causas do acidente ainda 
estão sendo pesquisadas e atribuiu a 
demora da chegada dos seus enge-
nheiros - que so chegaram uma hora 
depois do início das explosões trazen-
do mapas da rede aparentemente in-
compreensíveis para eles próprios -
ao congestionamento do trânsito no 
centro da cidade. 

Mas não anunciou nenhuma medi-
da efetivamente prática que sirva para 
tranquilizar a população ainda assus-
tada diante da possibilidade de se re-
petirem acontecimentos semelhantes, 
e nem qualquer providência com rela-
ção aos prejuízos diretos dos seus 
consumidores forçados. Agindo dessa 
forma, a companhia parece estar se 
esquecendo que foram esses consumi-
dores que pagaram à Light, em 1972, 
os mais altos Jucros jamais auferidos 
por uma empresa particular operando 
no Brasil. 

A Guanabara planeja 
concentrar seus 

favelados num lugar 
distante da 

Cidade Maravilhosa. 
Por Genilson Cezar e 

Julio Cesar Montenegro 

Numa previsão do futuro, o histo-
riador inglês Arnold Toynbee 

antecipou uma época na qual "os 
subúrbios terão medo de serem engo-
lidos pelas favelas que se espalham à 
sua volta, como as antigas cidades 
muradas tinham medo de serem engo-
lidas pelo campo". Talvez tentando 
evitar essa sombria profecia, em algu-
mas cidades brasileiras as favelas tem 
sido transferidas para zonas distantes 
dos centros urbanos. Alojadas nos 
conjuntos habitacionais aí construí-
dos, elas estão separadas das cidades 
de onde foram removidas por grandes 
áreas desabitadas que fazem o papel 
dos antigos muros medievais. 

Na Guanabara está sendo cuidado-
samente planejada a mais radical ex-
periência dentro dessa política isola-
cionista. Para limpar o Rio de algu-
mas de suas "manchas na paisagem 
urbana" - como são chamadas as fa-
velas, numa publicação do Ministério 
do Interior - será construído, a cerca 
de 50 quilômetros do centro da cida-
de, um superconjunto-habitacional, 
ou uma nova cidade, para 250-mil ha-
bitantes. Pelo censo de 1970. ela seria 

"Já estão fazendo o 
plano, mas ainda 

não comunicaram o 
que vão 

fazer com a gente". 

a 21.a cidade brasileira, do tamanho 
da capital do Rio Grande do Norte e 
maior que várias outras capitais de 
Estados. 

Nos estudos que serão concluídos 
daqui a duas semanas estarão os deta-
lhes definitivos da nova cidade que 
deverá estar pronta dentro de dois 
anos. Suas casas e apartamentos rece-
berão antigos moradores de nove fa-
velas * atualmente existentes que pa-
garão prestações entre 100 e 510 cru-
zeiros por mês. São famílias de rendi-
mentos entre um e três salários-míni-
mos, faixa de renda que inclui ou su-
pera a de pelo menos 80% da popula-
ção brasileira. 

Os estudos levam em conta certos 
dados que mesmo técnicos do gover-
no estadual consideram improváveis; 
trens da Central do Brasil transpor-
tando eficientemente os moradores 
da cidade-conjunto-habitacional aos 
locais de trabalho em apenas uma ho-
ra e a criação de 100 mil novos em-
pregos em dois anos. Para se ter uma 
idéia da improbabilidade dessa previ-
são, basta lembrar que o mais impor-
tante projeto de desenvolvimento re-
gional do Brasil - a SUDENE - em 
10 anos conseguiu criar nada mais 
que 50 mil novos empregos indus-
triais, diretos. 

Favelão x Pavãozinho 

"Já estão fazendo o plano, mas 
ainda não fizeram nenhum levanta-
mento aqui e nem comunicaram o 
que vão fazer com a gente. Não per-
guntaram se a gente quer ir. Ninguém 
quer resistir, se for pra sair a gente 
sai, mas todo mundo aqui prefere fi-
car, prefere que a favela seja urbani-
zada". Mesmo sem ter sido convidado 
pelos planejadores do que críticos 
mais severos já começam a chamar de 
favelão, Eurico Avelino de Souza, o 
presidente da associação dos morado-
res da favela de Pavão-Pavãozinho, 
uma das que serão removidas, dá sua 
opinião. Os outros moradores da fa-
vela que têm água e eletricidade nos 
barracos pensam de modo semelhan-
te. Dona Maria de Lurdes Moreira, 
por exemplo, está há 11 anos na fave-
la e para sustentar as nove pessoas 
que moram no seu barraco junta seu 
trabalho ao do marido e dos dois fi-
lhos. Todos eles servem a famílias ri-
cas de Ipanema e Copacabana. E, por 
isso mesmo, dona Maria de Lurdes 

prefere continuar no morro: "Nessa 
cidade nova o governo não vai dar ca-
sa de graça. Aqui eu só pago luz e 
condomínio. O pessoal que mora nos 
conjuntos da COHAB reclama que 
tem taxa disso e daquilo e não dá pa-
ra pagar. Eu lavo roupa para gente 
aqui de perto. De lá não ia dar para 
vir buscar. Com quem eu ia deixar as 
crianças? Se o governo obrigar e to-
do mundo concordar em ir, eu sozi-
nha não posso fazer nada. Mas se ur-
banizassem aqui era outra coisa". 

O que os favelados entendem por 
urbanização é mais ou menos o mes-
mo que Avelino de Souza respondeu 
em um questionário do BNH: "Por 
urbanização de favelas entende-se 
construções em alvenaria, sistema de 
assistência médico-dentária, escola, a 
escola de formação profissional e po-
liciamento. Em suma, o método mais 
racional e humano para que uma po-
pulação pobre possa viver com decên-
cia". Os favelados acham ainda que 
tudo isso poderia ser feito com a co-
laboração deles próprios, aproveitan-
do o sentido de cooperação comuni-
tária de cada favela. As favelas se for-
mam em vários anos, cada barraco 
sendo muitas vezes construído com a 
ajuda dos vizinhos. Daí os laços geral-
mente existentes entre seus morado^ 

res, desfeitos com a transferência pa-
ra um local em que são reunidas fa-
mílias vindas de diferentes favelas, le-
vando em consideração apenas seu 
nível de renda. 

Essa visão dos favelados coincide 
em muitos pontos com as razões pe-
las quais o grupo de trabalho da Se-
cretaria de Planejamento defende a 
urbanização de algumas favelas: "a 
manutenção do morador junto ao seu 
mercado de trabalho; o aproveita-
mento da mão-de-obra do morador, o 
que concorre para o barateamento da 
unidade; o maior interesse na manu-
tenção e, mesmo, no aprimoramento 
da unidade habitacional, gerado pela 
participação direta do morador na 
sua construção; a manutenção do es-
pírito comunitário existente na fave-
la, que se dilui quando o aglomerado 
sofre um processo de erradicação". 

Decadência precoce 

Ruas sem pavimentação, poças de 
água escurecidas pelo lodo e sujeiras 
nos bueiros entupidos, mulheres e 
crianças suando nas ruas e praças 
poeirentas e nuas de árvores: eis o 
conjunto habitacional para favelados 
da Cidade de Deus. As casas, os pré-
dios de apartamentos e as triagens — 
construções em forma de compridos 
vagões divididos em minúsculas mora-
dias de quarto e sala — apesar de 
construídos há pouco mais de seis 
anos, têm o aspecto de suja decadên-
cia: as paredes manchadas pelos vaza-
mentos dos encanamentos, a pintura 
desbotada, o reboco despregando-se 
em muitos pontos. Hoje ali moram 
mais de 50 mil pessoas, vindas de di-
versas favelas da Guanabara. 

Os ônibus que servem ao conjunto 
cobram pela passagem em torno de 
um cruzeiro por viagem e demoram 
pelo menos uma hora até o centro do 
Rio. O comércio é precário, assistên-
cia médica é praticamente inexistente 
e as escolas, insuficientes. 

No posto local da COHAB, o qua-

dro de avisos é praticamente tomado 
pelo principal problema que os mora-
dores do conjunto enfrentam: o paga-
mento das prestações de suas mora-
dias. Avisos de administração para 
manter as prestações em dia disputam 
lugar com ameaças a invasores das ca-
sas e apartamentos vazios — "os apar-
tamentos devem ser desocupados e os 
móveis colocados do lado de fora" — 
e com recortes alusivos dos jornais: 
"BNH forçará milhares a voltar às fa-
velas". 

No pequeno guiché de recebimen-
to sucedem-se monotonamente as his-
tórias dos mutuários em atraso: doen-
ças na família; esposa abandonada pe-
lo marido; empregos perdidos. Den-
tro das casas as queixas continuam. 
Dona Maria Nascimento morou numa 
favela próxima ao bairro de Botafo-
go, na Zona SuL Agora as nove pes-
soas de sua família estão num aparta-
mento da Cidade de Deus. Para ela "o 
pior mesmo é a condução. Lá na fave-
la tínhamos tudo na porta. Morei no-
ve anos e lá havia muitos quebra-ga-
lhos que resolviam. Trabalho perto de 
casa, crédito na birosca (vendinha) e 
feira mais fácil. Aqui é longe de tudo 
e a gente não tem o mesmo ambiente, 
os camaradas pra quebrar os galhos. 
O senhor vê, o meu marido sai às 4 

horas para trabalhar". 
O desemprego dos próprios chefes 

de famílias e das mulheres que dei-
xam de trabalhar em virtude da dis-
tância que as separa das suas possíveis 
patroas dificulta ou impossibilita o 
pagamento das mensalidades à 
COHAB. "Você pode andar por aí 
que vai ver muito homem de palito 
na boca em plena hora de trabalho", 
diz o administrador da Cidade de 
Deus. 

Essa situação não é excepcional. 
Técnicos da Secretaria do Planeja-
mento dizem que o mesmo acontece 
em outros conjuntos habitacionais 
que durante anos foram apresentados 
como êxitos administrativos merece-
dores de festivas inaugurações. Para 
os técnicos esses conjuntos não eram 
planejados. Sua localização dependia 
de onde havia terras do poder público 
que podiam ser solicitadas mediante 
um simples telefonema. Transporte, 
emprego, escolas, preparação dos mo-
radores, assistência médico-dentária e 
mesmo a urbanização da área eram 
simplesmente ignorados. O trabalho 
se resumia à construção das unidades 
para receberem os habitantes da fave-
la a remover. E no prazo mais rápido 
possível. 

Futuro diferente? 

Já que os planejadores da cidade-
conjunto-habitacional reconhecem os 
defeitos da política habitacional res-
ponsável pelas várias "Cidades de 
Deus" existentes, era de se esperar 
que os mesmos erros não fossem re-
petidos. Entretanto, mesmo alguns 
entre eles acham isso improvável. 

O novo favelão será construído 
porque as favelas estão abrigando 
mais de 600 mil pessoas na Guanaba-
ra, as migrações e a taxa de natalida-
de aumentam essa população à altíssi-
ma taxa de 7,5% ao ano e o governo 
federal tem uma política geral de des-
fayelamento, que, em linhas gerais, 
não ataca as causas do nascimento 
das favelas mas prevê apenas a remo-

ção delas para conjuntos habitacio-
nais. No caso da nova cidade, 750 mi-
lhões de cruzeiros serão aplicados pe-
lo Banco Nacional de Habitação na 
COHAB-GB dentro do Plano Nacio-
nal de Habitação Popular - PLA-
NHAP. Segundo técnicos estaduais, o 
máximo que se pode esperar é um 
c onjunto- habitacional-gigante, me-
lhor servido de transporte, urbaniza-
do e com serviços médico-hospitala-
res. Mas sua criaçãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA é fruto de uma 
política que mantém o mesmo enfo-
que em suas linhas mestras e por isso 
os erros porventura existentes. 

A escolha das favelas a serem ur-
banizadas ou removidas para a nova 
cidade depende de critérios estabele-
cidos pelo governo da Guanabara. Há 
entretanto motivos não catalogados 
oficialmente: situada na vizinhança 
dos belos edifícios da Cidade Univer-
sitária, na ilha do Fundão, próximo 
ao aeroporto internacional do Ga-
leão, a favela da Maré estaria conde-
nada por determinação do próprio 
presidente da República. Um mora-
dor da favela pretere acreditar em ra-
zões mais práticas: "Essa área, depois 
de tratadinha, vai ficar supervaloriza-
da. Daí vão vender os lotes por pre-
ços fabulosos, como fizeram com a 
favela da praia do Pinto". 

A favela da praia do Pinto, segun-
do publicação do Min. do Interior, 
"se situava em vasta área plana do Le-
blon, limitada por residências de alto 
padrão e por clubes luxuosos". Quan-
do se decidia a remoção contra o de-
sejo dos favelados, um incêndio, que 

"Na favela tinha 
trabalho perto 
de casa, crédito 

na birosca e feira 
mais fácil". 

se iniciou num barraco situado justa-
mente no meio da favela, apressou a 
limpeza da área onde surgiu "um dos 
mais belos loteamentos da Zona Sul", 
diz a publicação. Hoje os apartamen-
tos desse loteamento estão sendo ven-
didos a partir de 150 milhões de cru-
zeiros. 

Casos como esse, quando chegam 
ao conhecimento de favelados de á-
reas a serem liberadas, levam a per-
guntas do tipo de um morador da fa-
vela Pavão-Pavãozinho: "Se o governo 
vai fazer a contenção das encostas do 
morro depois da gente sair daqui, por 
que não faz antes? E se vão tirar a 
gente nor causa do perigo de desliza-
mento, por que não tiram aquelas ca-
sas ricas da Rua Saint Roman, que 
ficam bem embaixo do morro"? 

Para alguns funcionários do gover-
no da Guanabara, o problema das fa-
velas e suas consequências permane-
cerão enquanto não se atacar suas raí-
zes. Eles acham que só o governo fe-
deral teria condições de chegar às 
causas principais do problema, que 
estão no êxodo rural causado por pés-
simas condições de vida no campo. A 
razão que os afastou da vida rural se-
ria a mesma que agora os levaria a 
rejeitar a transferência para os distan-
tes conjuntos habitacionais: ficar pró-
ximos de migalhas que sempre podem 
cair das mesas, em todo caso, mais 
fartas que as deles. 

Sem muita possibilidade de resol-
ver o problema que o teria gerado, o 
favelão pode entretanto se transfor-
mar no centro de um debate necessá-
rio, quando coloca as seguintes ques-
tões: Teria ele sido criado para aten-
der interesses imobiliários que que-
rem explorar terrenos de favelas, cm 
locais altamente valorizados? Em 
que medida seria um modo de facili-
tar o controle de uma massa de mise-
ráveis, anteriormente dispersa e infil-
trada em diversas regiões da cidade? 
Funcionaria como uma espécie de re-
servatório de mão-de-obra barata para 
indústrias instaladas nas proximida-
des? O que representaria na solução 
do problema das migrações que conti-
nuamente trazem novas levas de habi-
tantes dos campos para as cidades? 

* Morro dos Macacos, Rocinha, Par-
que de Vila Isabel, Jardim Botânico, 
Pavão-Pavãozinho, Cantagalo, Formi-
ga, Dona Marta e Maré. 
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izem as leis que todos são ino-
centes até prova em contrário. O 

;eneral Fernando Vasconcelos de Al-
juquerque, comandante da Coorde-
nadoria de Informações Operacionais 
da Polícia - (CIOP), em São Paulo, 
contudo^parece ter uma interpreta-
ção particular desse princípio. Para 
ele, segundo se pode depreender de 
suas últimas atividades, todos os cida-
dãos são suspeitos até provarem sua 
inocência. 

Na semana passada, 360 policiais, 
comandados pelo general Albuquer-
que, interceptaram a passagem de mi-
lhares de trabalhadores na Estação 
Roosevelt, no bairo do Brás, em São 
Paulo, numa verdadeira operação de 
guerra. Mais de 50 carros cercaram a 
area, cujas saídas estavam guardadas 
por soldados e cães pastores enquan-
to um alto-falante anunciava: "Aqui 
fala a polícia. Não se assustem. Não 
corram. É uma batida. Preparem seus 
documentos, por favor". 

A ação policial realizada das 
7h30m às 1 lh resultou na prisão de 
697 pessoas, que foram colocadas em 
fila com as mãos sobre a cabeça e 
transportadas em caminhões e "tintu-
reiros" para uma delegacia próxima. 

Das 697 pessoas recolhidas sem 
qualquer acusação, apenas 14 foram 
identificadas como marginais: três as-
saltantes e 11 punguistas. Outras 60, 
entre homens e mulheres, simples-
mente assinaram um compromisso de 
conseguirem emprego dentro de 3 0 * 
dias. E as 623 restantes foram liberta- ^ 
das horas depois perdendo o dia de 
trabalho. 

Esse tipo de batida policial, cha-
mada operaçãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pente-fino, tem-se re-
petido constantemente em locais de 
grande afluência de público. É do 
mesmo gênero que a operação tira-
da-cama, que consiste na invasão da 
favela e prisão dos moradores, para 
averiguações. Para os policiais paulis-
tas, no entanto, a tira-da-cama não es-
tava atingindo seu objetivo, porque o 
número de marginais presos era insig-
nificante comparado ao total de pes-
soas detidas. A mudança de tática, 
porém, não chegou a alterar os resul-
tados iniciais: trabalhadores conti-
nuam sendo tratados com violência e 
colocados sob suspeita, até & prova 
em contrário. 

do FGTS 
O controle dos depósitos realiza-

dos mensalmente pelas empresas 
em nome dos seus empregados para o 
Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço deverá ser feito também pelos 
próprios empregados. Espera-se que 
até fins de abril grande parte dos tra-
balhadores brasileiros já tenha as ca-
dernetas de depósitos do FGTS, cria-
das por decreto presidencial no ano 
passado e instituídas pelo Banco Na-
cional de Habitação com aquele obje-
tivo. Faltam apenas serem examina-
dos alguns detalhes: ovjue deve cons-
tar na identificação do empregado na 
caderneta, identificação do banco de-
positário e da empresa, endereços 

Dessa forma, os trabalhadores te-
riam um instrumento contendo ins-
truções bastante didáticas, permitin-
do-lhes fazer o controle dos seus de-
pósitos nos bancos. Com essa vigilân-
cia constante, é de se esperar qqe as 
empresas sejam mais fiéis ao recolhi-
mento do FGTSt o que não acontece 
no momento. Só na Guanabara e re-
giões próximas, é possível encontrar 
grandes empresas e órgãos públicos 
em débito com o FGTS, como, por 
exemplo, a Caixa Econômica Federal 

- 30 milhões de cruzeiros; Cia. Vale 
do Rio Doce - 13 milhões; Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro - 4 
milhões e 200; Verolme Estaleiros 
Reunidos do Brasil S.A. - 4 milhões; 
Ministério do Exército - 3 milhões; 
Cia. Metropolitana de Aços (siderúr-
gica de José Eduardo de Oliveira Pen-
na, também diretor do BNH) - 3 mi-
lhões; SUNAB - 1 milhão e 500 mil; 
Cia. Serviços de Engenharia Servienge 
- 1 milhão e 500 mü; AGGS (Artes 
Gráficas Gomes e Souza) - 1 mi-
lhão de cruzeiros; Supergasbrás-Dis-
tribuidora de Gás Industria e Comér-
cio - 700 mil cruzeiros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Os índios e a ult ima caravana 
O maior projeto do 
governo e a difícil 
tarefa da FUNAI. 

As novas estradas e os índios da 
Amazônia vivem numa constante e 
trágica contradição. Sempre que os 
tratores atravessam as regiões habi-
tadas pelos índios, os índios são afas-
tados de suas terras. Essa contradição 
está provavelmente chegando ao seu 
momento mais agudo. 

A rodovia Perimetral Norte, que 
deve começar a ser construída nos 
próximos meses, vai cruzar uma vasta e 
praticamènte selvagem região do pais, 
onde calcula-se aue vivam entre 10 e 
30 mil índios. E uma espécie de últi-
ma caravana a desbravar um pedaço 
do território brasileiro onde se con-
centram como se tivessem sido em-
purrados até lá dezenas de tribos e 
grupos indígenas, muitos dos quais ja-
mais tiveram contatos com a civiliza-
ção branca. 

Para o governo, trata-se do mais 
ambicioso projeto rodoviário de to-
dos os tempos, uma estrada que parti-
rá de Macapá, no território do Ama-
pá, e se estenderá por 3 mil e 300 
quilômetros até Taumaturgo, a su-
doeste do Estado do Acre, traçando 
uma meia-lua junto às fronteiras do 
Brasil com as Guianas, a Venezuela, 
Colômbia e Peru, cruzando todo o 
norte do Pará e do Amazonas e enve-
redando para o sul em direção ao A-
cre. 

Para a Fundação Nacional do ín-
dio (FUNAI), é a "tarefa mais difí-
cil" da sua história promover segundo 
os seus próprios cálculos o contato 
com cerca de 52 tribos através de 15 
equipes de sertanistas - o maior nú-
mero já mobilizado de uma só vez -
que deverão seguir para a área entre 
maio e junho deste ano. Na semana 
passada, a FUNAI, iniciando pratica-
mente esse trabalho, enviou a Manaus 
o general Ismarth Oliveira, coordena-
dor das operações da Amazônia, que 
esteve também em Belém para conta-
tos com o pessoal do museu Emilio 
Goeldi e declarou considerar a cons-
trução da Perimetral mais difícil que 
a da Transamazônica A respeito dos 
índios dessa região escreve Tiago San-
tiago. 

Deixando de lado o problema de 

saber onde a FUNAI irá encon-
trar sertanistas experimentados para a 
tarefa que ela mesma admite ser "a 
mais diiícil" de sua história, pois os 
sertanistas com experiência estão, em 
sua maioria, afastando-se ou sendo 
"congelados" por não concordarem 
com a atual política indigenista, fica 
ainda uma série de dúvidas. 

A primeira dúvida é sobre o nú-
mero exato de tribos e de índios que 
habitam a região. O levantamento 
mais preciso ja realizado é o de José 
M. Gama Malcher, ex-presidentç do 
Serviço de Proteção aos índios, publi-
cado pelo Conselho Nacional de Pro-
teção aos índios, em novembro de 
1962. É nele que a própria FUNAI 
costuma se basear. Segundo Gama 
Malcher, 270 grupos tribais e nãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J52 
viviam naquela área na década de 60. 

A Perimetral Norte atravessará 
duas regiões culturais indígenas, con-
forme a divisão do antropólogo E-
duardo Galvão (adotada por Malcher 
em seu livro), a Norte-Amazônica e a 
Juruá-Purus. 

Na Norte-Amazônica há cinco 
sub-regiões, que são as seguintes: 

1 - sub-região dos rios Uaçá, Oiaj 
poque e Jari, no Território do Amapá 
e noroeste do Pará, até as fronteiras 
com as Guianas. Aí vivem sete grupos 
tribais, com, provavelmente, mil a 
1500 índios, destacadamente os Gali-
bi, Palikur, Mereió e Oiampi, em geral 
em contato permanente ou intermi-
tente coma frente colonizadora. 

2 - sub-região do Pará setentrio-
nal, bacias dos rios Trombetas, Turu-
nu, Panamá, Paru do Leste e Paru do 
Oeste, Nhamundá, Cachorro e Jata-
pu, estendendo-se até a fronteira com 
as Guianas e Venezuela. Aí vivem — 
sem respeitar as fronteiras — cinco 
grandes tribos e mais 110 grupos e 
subgrupos menores. As grandes tribos 
são Parukotó, com 16 grupos, num 
total de 800 índios; os Chanima, divi-
ütios cm 11 grupos, ainda isolados na 

ik cad;» dc 60; os Warikyana, 12 gru-

pos, isolados ou em contatos intermi-
tentes; os Pianakotó-Tirió, com 15 
grupos, vários isolados ainda em 1965 
(só os Tirió, da serra do Tumucuma-
que, eram uns 800); e os Wayana, 
quatro grupos em 28 malocas, 400 
índios, isolados e hostis no começo 
da década de 60. Em levantamentos 
nessa área, um dos seus mais profun-
dos conhecedores, frei Protásio Fri-
kel, cita mais 69 grupos menores, re-
feridos por Malcher. 

3 - sub-região de Roraima e áreas 
limítrofes - bacias dos rios Ala la u, 
Uraricoara, Catrimani e Cotingo, al-
cançando a fronteira com a Guiana 
ex-inglesa e com a Venezuela. Vivem 
aí 26 grupos e subgrupos, em geral 
pequenos, mas onde ha algumas tri-
bos importantes. Algumas delas, nos 
últimos anos entraram em contato 
nem sempre pacíficos com os civiliza-
dos, como os Waimiri e os Atroari. E 
mais os Jauaperi, Machacali, Tauli-
pang. E os Macuchi, calculados em 3 
mil índios em 1964, estes em grande 
parte integrados na frente coloniza-
dora, como empregados de fazendas 
de gado, garimpeiros ou caçadores. 
Vivem espalhados em território brasi-
leiro, da Venezuela e Guiana. 

4 - sub-região do extremo norte 
da Amazônia, bacias dos rios Mapu-
laú, Demeni e vizinhanças. Estende-se 
até o rio Içana, mais a oeste e até a 
fronteira com a Venezuela. Aí vivem 
12 tribos, sete delas fazendo parte da 
grande família linguística Xirianá ou 
Ianonami, com uma população de 5 
mil índios na década passada. Divi-
dem-se em numerosos grupos e vivem 
numa área circular que tem como 
centro a serra de Parima. 

5 — sub-região do noroeste e ex-
tremo oeste do Estado do Amazonas, 
fronteira com a Colômbia - bacias 
dos rios Igana, margem esquerda do 
Solimões, dos rios Içana, Uaupés^ e 
seus numerosos tributários. Esta aí a 
maior concentração indígena do país, 
no mínimo 10 mil, no máximo, 20 
mil Estão agrupados em 54 tribos, 
destacadamente os 16 grupos Baniwa. 

Economia de planos 

A FUNAI vem-se referindo apenas 
à "atração" e "pacificação" dessas 
tribos. Não se disse ainda o que se 
fará com esses índios depois. Será al-
go semelhante ao que se tem feito 
com os índios "pacificados" na rota 
da Transamazônica? 

Um rápido balanço desse trabalho 
mostra um quadro pouco animador. 
Os Paracanã, pacificados em 1971, 
vêm passando por uma amarga expe-
riência, desde ter de conviver com um 
sertanista que quis se "integrar" no 
modo de vida dos índios, andando nu 
pela aldeia pintado de urucum (tinta 
vermelha de uma fruta), até a morte 

de 40 membros da tribo contamina-
dos por gripe e tuberculose. Os traba-
lhadores da estrada também resolve-
ram se "integrar",* dando presentes 
para os homens e mantendo relações 
sexuais com suas mulheres, ocasio-
nando 35 casos de blenorragia. Por 
causa disso, logo em seguida, oito 
crianças nasceram cegas. O enfermei-
ro Brito, enviado à aldeia paracanã 
para combater um surto de gripe, sur-
preendeu um sertanista mantendo re-
lações sexuais com uma índia dentro 
da enfermaria. Relatou o ocorrido ao 
sertanista Valter Sanchez, o qual fez 
uma denúncia a seus superiores. Con-
siderando que Sanchez não tinha pro-
vas - embora lâminas com gonococos 
tenham sido mandadas a Brasília - a 
FUNAI puniu-o com quatro dias de 
suspensão e ô  transferiu para um pos-
to secundário* 

Os Suruí também estavam na rota 
da Transamazônica. Depois da "paci-
ficação" a única coisa que se soube 
deles - as notícias das aldeias são ca-
da vez mais raras - foi que, em 1972, 
20 índios morreram de tuberculose, 
conforme denúncia de um médico 
francês. 

Dos Arara, aldeados perto de Al-
tamira, não há notícias. Nem dos A-
pinagé, dos Assurini, dos Xicrin-djo-
rê, dos Kubem-Akakoa e nem do Ka-
raraô. E eles também estavam no ca-
minho da Transamazônica, conforme 
a própria FUNAI informou em seu 
Trabalho Preliminar sobre a FUNAI e 
a Transamazônica, de 1970. Terão, 
por exceção, sido felizes? Ou se re-
duzido apenas a "índios bons" (ver 
O índio Bom Ê o índio Morto em 
OPINIÃO n o 11, de 15 a 22 de janei-
ro de 1973)? 

Se a FUNAI tem outros planos 
para os índios da Perimetral, ninguém 
ainda sabe. O que se sabe apenas é 
que, dentro em pouco, em Macapá e 
outros pontos, os tratores serão acio-
nados. E milhares de homens se po-
rão a caminho. Farão parte da última 
caravana.*E a última caravana poderá 
ser diferente das outras? 

todos em contato permanente com a 
frente colonizadora. E os 24 grupos 
Tukana ou tribos influenciadas por 
sua cultura, muitos em contato per-
manente. 

A segunda grande região que a Pe-
rimetral atravessará — a do Juruá-Pu-
rus — fica no sudoeste do Amazonas e 
oeste do Acre, estendendo-se até as 
fronteiras com Colômbia e Peru. Vi-
vem aí 61 grupos tribais. Na parte 
amazonense, 33 tribos e na parte a-
creana 28, destacando-se os Cachi-
nauá (500 índios em 1960), que habi-
tam os rios Embira, Paraná dò Ouro e 
Alto Muru. Atacados por seringalis-
tas, muitos emigraram para o Peru. 

Estas são as referências mais preci-
sas e respeitadas existentes, embora 
um pouco desatualizadas. Mas não fo-
ram tornados públicos dados mais re-
centes, nem, ao que consta, foi feito 
outro levantamento. Fica, portanto, a 
dúvida: ou Malcher se enganou gros-
seiramente, o que é improvável, ou 
muitas dessas tribos desapareceram 
nos últimos 10 anos e a FUNAI ficou 
sabendo e não divulgou, o que pode-
ria até ser provável, em parte. Ou, o 
que é mais razoável, a FUNAI esta 
pensando em contatar apenas as tri-
bos que estiverem dentro do tragado 
da estrada. Um critério estrito, ja que 
a estrada revolucionará toda a região. 

Os índios que 
estão no caminho da 
Perimetral 
— como os alegres 
habitantes das 
margens do rio 
Catrimani, 
na região do 
alto rio Negro — 
e vivem isolados 
no norte da 
Amazônia 
não sabem ainda 
qual será o seu 
destino depois 
que a estrada levar 
o que se chama de 
civilização até 
as suas terras 



7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Brasilianisches Ostpolit ik zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACaciques 
de 
Brasí l ia 

O Ministério nega 
aposentadoria 

a um Villas Boas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ÀzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA emoção do contato com os 
A Kreen-Acarore em plena selva, 
na margem do rio Peixoto de Azeve-
do, extremo norte de Mato Grosso, 
próximo à fronteira com o Pará, foi 
grande. Cláudio Villas Boas, um ho-
mem calado, com seus óculos escu-
ros, não economizou exclamações de 
entusiasmo. Orlando, carregando sua 
grande barriga e óculos de muito 
grau, ainda tentou alargar o contato 
- que era o segundo - antes de se 
juntar à alegria do irmão. 

Nos muitos anos na selva, desde a 
expedição Roncador-Xingu, aqueles 
paulistas, junto com o outro irmão 
Leonardo (falecido em 1962), percor-
reram o centro-oeste brasileiro mon-
tados num idealismo desmedido, em 
busca do índio, e, no mesmo movi-
mento, procurando para ele a melhor 
solução possível, diante do avanço 
da civilização. 

Mas a alegria da selva manifesta de 
contato em contato com indígenas 
nem sempre encòntra um correspon-
dente direto na burocracia firme-
mente instalada em Brasília, de onde 
partem as ordens enquadrando serta-
nistas e índios, relegando conquistas 
e passados mesmo gloriosos. 

Mas, para surpresa geral, os irmãos 
Villas Boas são funcionários da Supe-
rintendência de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste - SUDECO - herdeira 
de um pesado fardo deixado pela ex-
tinta Fundação Brasil Central, que se 
afundou em algum Araguaia desses, 
entre tantos desvios de verba. Orlan-
do Villas Boas (nascido em Santa 
Cruz do Rio Pardo, SP, em 1915) so-
licitou sua aposentadoria, argumen-
tando com a lei que manda contar em 
dobro o tempo de serviço dos funcio-
nários públicos, civis e militares, que 
participaram da expedição Ronca-
dor-Xingu. 

A rígida burocracia, consciente de 
seu alto valor para o desenvolvimento 
brasileiro, negou o pedido sob a ale-
gação de que a lei abrange somente 
aqueles que, ao tempo da expedição, 
eram funcionários. Quem, posterior-
mente, assumiu esta condição não po-
de pleitear a contagem de tempo em 
dobro e, sem esta prerrogativa, o nos-
so sertanista não consegue somar os 
30 anos necessários para ser aposenta-
do. 

Pegar o paletó 

É evidente que nas salas refrigera-
das do Ministério do Interior, em Bra-
sília, os funcionários, bem pagos, não 
imaginam, nem de longe, as condi-
ções de trabalho na mata. Se imaginar 
já é um exercício perigoso, conhecer 
a vida do sertanista na selva é tema de 
piada. Melhor, sem dúvida, limitar a 
discussão aos textos legais e às 6 ho-
ras pegar o paletó, assinar o ponto e 
apresentar despedidas - respeitosas -
ao chefe, naturalmente apelidado de 
cacique. 

Orlando Villas Boas, agora, busca 
apoio em outras áreas para sua peque-
na luta. Mobilizou alguns deputados 
influentes (Pereira Lopes) para tentar 
modificar o entendimento dos "téc-
nicos" da SUDECO. Mas, na Câmara 
dos Deputados, o processo, ou me-
lhor, cópia dele, está sendo estudado 
por assessores que também argumen-
tam com leis, diante do desconheci-
mento de uma situação de fato. E 
neste duelo de exegetas pensa-se, no 
momento, em solicitar audiência do 
Departamento Administrativo do Pes-
soal Civil - DASP - e da procurado-
ria-geral da República, para buscar o 
melhor entendimento sobre a conta-
gem de tempo em dobro do servidor 
Orlando Villas Boas, na expedição 
Roncador-Xingu. 

Ê difícil determinar onde está a 
falta de sensibilidade. Mas será que 
ninguém se lembra que uma existên-
cia na selva, com mais de 200 malá-
rias, justifica com sobras qualquer pe-
dido de aposentadoria?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Alves de 
Souza, de Brasília) 

Discretos e pacientes, 
os agentes comerciais 
da Alemanha Oriental 
se preparam para as 
negociações finais 

de reconhecimento de 
seu país pelo Brasil 

Os alemães orientais até já aluga-
ram uma casa no Lago Norte, 

em Brasília, com muitos quartos e 
mesmo o conforto de uma piscina. Os 
brasileiros, por seu lado, ja providen-
ciam o aluguel de uma residencia para 
um embaixador em Berlim Oriental, 
onde deverá ficar um diplomata com 
características de "homem de negó-
cios". Boatos de que estaríamos à es-
pera de luz verde de Willy Brandt pa-
ra o reconhecimento da República 
Democrática Alemã (ou comunista, 
como querem os mais radicais) são 
desmentidos com veemência por Bra-
sília. 

Na última semana, o alto coman-
do da atual representação comercial 
da RDA estava acertando em definiti-
vo com o Itamarati o processo de re-
conhecimento do seu governo e esta-
belecimento de relações diplomáticas. 
As negociações preliminares, segundo 
se sabia, começariam logo depois do 
carnaval, estando credenciados pela 
RDA Wolfgang Schwanitz, conselhei-
ro comercial, e Heinz Langer. Na 
quinta-feira da semana passada, Heinz 
Langer dava um coquetel para a co-
munidade diplomática e o aglomera-
do mundano de Brasília, num dos sa-
lões do Hotel Nacional. Langer, um 
cavalheiro discreto e eficiente, está 
no Brasil há quase quatro anos e du-
rante todo esse tempo procurou in-
crementar o fluxo comercial brasilei-

270 mil metalúrgicos 
pedem 38% de 

aumento, participação 
nos lucros, direito 
de associação com 

sindicatos 
internacionais. Os 
patrões recusam 

mesmo aumento de 22% 

Com os representantes patronais 
recusando-se a atender todas as 

12 reivindicações de 30 sindicatos 
operários e com os três sindicatos de 
trabalhadores do ABC exigindo dissí-
dio próprio, o que também foi recu-
sado pelos patrões, a campanha sala-
rial de 270 mil metalúrgicos do inte-
rior do Estado de São Paulo chega a 
um ponto crítico. 

Existem aproximadamente 500 
mil trabalhadores em cerca de 15 mil 
indústrias metalúrgicas, mecânicas e 
de material elétrico no Estado de São 
Paulo. Desse total, 230 mil trabalha-
dores concentram-se na capital, em 
Osasco e em Guarulhos - municípios 
do Grande São Paulo - e seu dissídio 
vence em novembro. Os restantes 270 
mil metalúrgicos do interior (inclusi-
ve alguns do Grande São Paulo, co-
mo os do chamado ABC) renovam o 
dissídio em abril e, portanto, acham-
se em plena campanha salarial que en-
globa 33 sindicatos. 

Embora tradicionalmente os sindi-
catos de metalúrgicos do interior de 
São Paulo participem juntos do dissí-
dio, esta é a terceira vez que o sindi-
cato de São Bernardo do Campo e 
Diadema tenta renovar isoladamente 
seu acordo salarial, baseado em rei-
vindicações específicas que, segundo 
seus dirigentes tornam insatisfatória 
sua participação num dissídio com 
todos os metalúrgicos do interior. 

Além desse sindicato, outros dois 
tentam conseguir dissídios em separa-
do: o de Santo André, Mauá e Ribei-
rão Pires e o de São Caetano do Sul. 
Esses três sindicatos congregam a 
npior parte dos trabalhadores meta-
lúrgicos do cinturão industrial que 
envolve a cidade de São Paulo. Eles 
justificam a reivindicação de dissídio 
próprio argumentando que a maioria 
das empresas dessa região são de gran-

ro com o seu (diplomaticamente) 
proscrito país. 

Os homens da RDA no Brasi1 

queixam-se de que as relações comer-
ciais entre os dois países têm sido de-
sequilibradas, pendendo para o lado 
brasileiro. Eles importam muito café 
e não exportam bens de capital para 
o Brasil em quantidades compensató-
rias. Por outro lado, a RDA sabe que 
no momento não tem condições de 
competir, em termos de financiamen-
to, com a USAID, norte-americana, 
nem com o governo de Bonn. Langer, 
que deve voltar brevemente a Berlim, 
vai tentar convencer o seu Ministério 
do Comércio Exterior - onde tem o 
título de primeiro-secretário — a me-
lhorar as condições de crédito, como 
solução para ganhar uma parcela 
maior do mercado brasileiro. 

Desde 1958 o Brasil mantém um 
discreto intercâmbio comercial com a 
RDA, estabelecido depois de um pro-
tocolo para a criação de representa-
ções comerciais recíprocas. Embora o 
Brasil nunca tivesse criado seu escri-
tório em Berlim, a RDA montou uma 
representação comercial em São Pau-
lo e um escritório no Rio. Nos dois 
lugares, atualmente, 35 funcionários, 
com visível paciência e aparentes difi-
culdades, conseguiram estabelecer um 
fluxo de comércio bilateral. O Brasil 
vende normalmente soja, óleo de ma-
mona, milho, cacau, açúcar demerara 
e (predominantemente) café em grão, 
e importa bens de capital, material 
para pesquisa e equipamento fotográ-
fico. 

O comércio se situa num nível va-
riável entre 15 e 40 milhões de dóla-
res por ano e — com poucas exceções 
- deixa saldo favoravel ao Brasil. A 
boa tradição da indústria alemã -
vermelha ou não - conta ponto a fa-
vor desse comércio. O fato de o Brasil 

de porte, quase todas elas multinacio-
nais, apresentando produtividade e 
rentabilidade superiores às das peque-
nas indústrias e oficinas do interior 
do Estado. 

Conforme comunicado emitido 
por Benedito Marcilio, presidente do 
sindicato de Santo André, "seria de 
todo injusto que os trabalhadores que 
ajudam a construir toda esta riqueza, 
responsáveis que são pelo aumento de 
produtividade e pela alta margem de 
lucros, viessem a ser tratados da mes-
ma maneira que os do interior, o que 
representaria verdadeiro nivelamento 
por baixo". 

Por isso, os três sindicatos do 
ABC pedem um aumento salarial de 
38%, apesar de os representantes pa-
tronais já terem recusado, em mesa-
redonda realizada na semana passada 
na Delegacia Regional, do Trabalho, o 
pedido de 25% de aumento (22% de 
reajuste e 3% de reposição parcial da 
perda do poder aquisitivo) feito pelos 
outros 3ü sindicatos do interior de 
São Paulo. 

Ouvido por OPINIÃO, Paulo Vi-
dal Filho, presidente do sindicato dos 
metalúrgicos de São Bernardo do 
Campo, declarou: "Propomos um rea-
juste de 38% porque, segundo dados 
do DIEESE, desde a vigência da atual 
política salarial, em 1965, até 1972, 
houve uma perda de 38% no poder 
aquisitivo dos metalúrgicos, o que 
tem provocado distorções referentes 
à dignidade humana: os trabalhadores 
têm apresentado uma produtividade 
maior e recebido salários menores". 

Esse ponto de vista é também 
compartilhado por Manoel José Cons-
tantino, presidente do sindicato dos 
metalúrgicos de São Caetano do Sul, 

fue reivindica, além do aumento de 
8%, a participação dos trabalhadores 

nos lucros das empresas com maior 
rentabili.iade e 10% de adicional a ca-
da cinco anos de casa. 

Mas essas outras reivindicações já 
foram apresentadas pelos 30 sindica-
tos de metalúrgicos do interior na 
mesa-redonda realizada na DRT e fo-
ram também recusadas pelos repre-
sentantes patronais, os quais afirmam 
que mesmo o índice de 22% de rea-
juste salarial pretendido por estes sin-
dicatos é superior ao calculo oficial 
de 17,58%. Segundo Benjamim Mon-
teiro, advogado das empresas, "se 
houve perda do poder aquisitivo do 

ter um parque industrial formado a 
partir de equipamentos britânicos e 
americanos, desde a II Guerra Mun-
dial, conta ponto contra por dificul-
tar o problema das peças de reposi-
ção. 

Os dois fatores contudo não são 
os que têm causado maiores embara-
ços à vida dos discretos negociantes 
da Alemanha Oriental. Depois de 
1964, com a deposição do governo de 
íango Goulart pelos militares, os 
igentes comerciais da RDA não fo-
ram expulsos como os da China Po-
pular, mas perderam as facilidades de 
acesso às ante-salas governamentais e 
mesmo aos gabinetes de Komens de 
empresa. 

Com o brasilianisches wirtschafts-
wunder, milagre econômico brasilei-
ro, as condições de comércio da RDA 
melhoraram em volume. As condi-
ções, digamos diplomáticas, desse re-
lacionamento comercial, entretanto, 
ainda não são suficientemente simpá-
ticas. Os homens da RDA não tem 
obstáculos legais para seu desloca-
mento dentro do Brasil, mas por ve-
zes suas idas e vindas diluem-se no 
nada Recentemente, por exemplo, 
haviam acertado com a Fundação 
Zoo-Botânica do Distrito Federal or-
ganizar um seminário sobre fertilizan-
tes e as mais modernas técnicas de 
inseminação artificial 

Os professores e materiais já se en-
contravam no Brasil e os alemães ti-
nham como única e modesta aspira-
ção não comercial poder hastear a 
bandeira de seu pais nas dependên-
cias da Fundação, quando se iniciasse 
o seminário. A pretensão foi vetada. 
Eles a aceitaram com a fleugma dos 
que estão habituados a receber tal ti-
po de derrota Finalmente, às véspe-
ras da inauguração do seminário, a di-
reção da Fundação comunicou ver-
balmente à representação da RDA 

trabalhador de 1965 até agofa os se-
nhores, como dirigentes sindicais, de-
veriam dirigir-se ao governo federal, 
• pois nós somos meros e fiéis aplicado-
res de sua política salarial". 

Outras negações 

Outra reivindicação dos 30 sindi-
catos metalúrgicos do interior recusa-
da pelos representantes patronais foi 
a instituição de um piso salarial. Os 
trabalhadores acreditam que essa é a 
única forma eficiente de combate à 
excessiva rotatividade da mão-de-
obra, pois, devido à grande oferta de 
mão-de-obra não especializada ou se-
mi-especializada, as empresas costu-
mam despedir os empregados que 
conseguem um salário maior através 
do reajuste, admitindo outros com sa-
lários bem inferiores. O presidente do 
sindicato dos metalúrgicos de Santo 
André acha que "com esta medida, 
muitas empresas da região, ao invés de 
aumentarem sua folha de pagamento, 
conseguem diminuí-la. Mesmo assim, 
com a menor sem-cerimônia, diri-
gem-se ao Conselho Interministerial 
de Preços e obtêm a elevação do pre-
ço de seus produtos, sob a alegação 
de aumento dos salários". 

Os representantes patronais nega-
ram também as reivindicações de fé-
rias de 30 dias, melhor compreensão 
do regime de trabalho noturno, eleva-
ção da taxa de salário-família e ante-
cipação de novo reajuste salarial, sob 
a alegação de que todos esses benefí-
cios só podem ser criados por lei es-
pecífica. 

As empresas também não aceitam 
que seja fixado como norma o reco-
nhecimento e a garantia de estabilida-
de provisória aos delegados sindicais 
eleitos ou designados. Por lei, essas 
garantias existem em relação às dire-
torias sindicais, que não podem ser 
demitidas enquanto ocupam seus car-
gos. 

Além dessas reivindicações, todas 
recusadas, os sindicatos do ABC têm 
outras, específicas do setor. Ao sindi-
cato de São Bernardo, por exemplo, 
interessa a criação de comissões pari-
tárias em cada grande empresa para 
deliberar sobre litígios que atualmen-
te são resolvidos muito lentamente 
pela burocracia dos órgãos do Minis-
tério do Trabalho. O sindicato de 
Santo André aponta o agravamento 

que, por determinação superior, o se-
minário não poderia ser realizado na-
quela ocasião. 

RealpolttiK é uma palavra alemã 
que significa tanto um vago desgosto 
pelo idealismo quanto a aceitação 
poflsciente das realidades desagradá-
veis da vida A divisão da Alemanha é 
ama dessas realidades. Quando Willy 
Brandt lançou a sua política em dire-
ção ao leste europeu, a Ostpolitik 
destruiu o suporte doutrinário do 
principal obstáculo à normalização 
das relações entre a RDA e o Brasil, a 
doutrina Hallstein. Por essa doutrina, 
qualquer aproximação com o governo 
do lado comunista implicaria num 
maior fechamento dos cofres de 
Bonn para créditos ao BrasiL 

Muitos brasileiros ilustres visita-
ram a Alemanha Ocidental como con-
vidados de Bonn especialmente para 
serem conduzidos ao muro de Berlim 
e escreverem e falarem, após o seu 
retorno, das desgraças da "Alemanha 
vermelha". Com o reconhecimento 
da RDA por Willy Brandt e pelos go-
vernos europeus, este caminho amar-
go ficou fechado e abriu-se outro pa-
ra a aproximação do Brasil, que de-
senvolve uma política econômica ávi-
da por mercados externos. Com o pré-
dio da futura chancelaria brasileira já 
sendo procurado em Berlim Oriental, 
o Itamarati prepara seu embaixador, 
que deverá ser assessorado por três se-
cretários com experiência em promo-
ção comercial. Um dos voluntários ao 
posto é o cônsul-geral em Munique, 
sr. Mário Calábria. Sua escolha, den-
tro do Itamarati, está sendo conside-
rada contudo relativamente temerá-
ria, pois correria o risco de uma nega-
tiva de agréement do governo da 
RDA, em virtude da virulenta folha 
corrida de anticomunismo do diplo-
mata brasileiro. (Antonio Carlos Pe-
dreira) 

dos problemas de poluição e insalu-
bridade das condições de trabalho. O 
presidente do sindicato afirma que 

as empresas descuram dos princípios 
mais elementares previstos na legisla-
ção e que visam atenuar a agressivida-
de e proteger a saúde e a vida dos 
trabalhadores". 

O impasse 

Para mobilizar os trabalhadores 
numa luta que promete ser difícil, os 
sindicatos de metalúrgicos, sobretudo 
os do ABC, têm promovido as assem-
bléias, reuniões e palestras com téc-
nicos para discutir a redução salarial 
ocorrida nos últimos anos e o aumen-
to de produtividade e rentabilidade 
das empresas do setor. Estão previstas 
mais reuniões e assembléias, mas os 
representantes patronais já têm firma-
da a diretriz de só celebrar acordos 
dentro dos estreitos limites da polí-
tica salarial do governo e sequer dis-
cutir outras questões além de salários. 

Paulo Vidal Filho está desconten-
te pelo fato de os trabalhadores brasi-
leiros permanecerem isolados dos tra-
balhadores de outros países, enquan-
to aos empresários é dada a liberdade 
de manter relações com organismos 
internacionais. (A representação, no 
Brasil, da Federação Internacional 
dos Trabalhadores da Indústria Meta-
lúrgica - FITIM - foi fechada no pri-
meiro semestre de 1970.) 

Ao contrário daí deliberações do 
4.° Congresso Nacional dos Trabalha-
dores na Indústria, o presidente do 
sindicato dos metalúrgicos de S. Ber-
nardo acha que os operários brasilei-
ros devem, manter relações de colabo-
ração e troca de experiencias com sin-
dicatos de outros países, "notada-
mente aqueles onde estão instaladas 
as matrizes das empresas multinátio-
nais". 

O líder sindical lembra ainda que 
"no Brasil praticamente só se conse-
gue uma greve de trabalhadores por 
atraso de salários, enquanto nos de-
mais países democráticos a greve não 
é vista em termos de legalidade ou 
ilegalidade, mas de justiça ou injusti-
ça. Dentro dessa escala de valores, a 
greve é a maior arma do movimento 
operário mundial, é o contrapeso ao 
poder econômico, é o trabalho de-
frontando-se com o capital". (Lalo 
Trindade, de São Paulo) 

Os trabalhadores das "multinacionais" 
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m quarto de isenção de impos-
tos municipais e um terreno de 

graça foi a oferta que a General Mo-
tors do Brasil recebeu do prefeito de 
Cachoeirinha caso ela queira se insta-
lar na cidade, apesar de a GM não ter 
feito nenhuma proposta ao prefeito. 

Tudo começou quando uma equi-
pe da GM esteve em Cachoeirinha — 
situada a 16 km de Porto Alegre - e 
fotografou algumas áreas de seu dis-
trito industrial Apesar de não ter ne-
nhuma informação sobre os planos da 
empresa, logo que soube do fato atra-
vés dos jornais, o prefeito Alécio 
Goulart declarou à imprensa: "Se a 
General Motors se instalar em Ca-
choeirinha, a prefeitura doará a área 
de que ela necessita e lhe garantirá 25 
anos de isenção de impostos". 

Mas a GM vai instalar o qué para 
produzir o quê? Nem o prefeito 
Goulart sabe e nem ninguém - exis-
tem apenas algumas especulações de 
que poderia ser uma fábrica de eletro-
domésticos (talvez para fabricar a ge-
ladeira Frigidaire). 

No máximo, a oferta do prefeito 
Goulart pode ser qualificada de preci-
pitada, mas nunca de original. Ele 
apenas estava aplicando, à sua moda,, 
a política dos chamados "incentivos 
fiscais", utilizados amplamente hoje 
em dia pelo governo federal, Estados 
e municípios para atrair novos inves-
timentos, sobretudo de grupos estran-
geiros. Recentemente, por exemplo, 
como resultado das negociações entre 
o governo mineiro e a Fiat para a im-
plantação de uma fábrica de automó-
veis em Minas, a empresa italiana re-
cebeu - entre outros vários incenti-
vos - um terreno com toda a infra-es-
trutura necessária no valor de 10 mi-
lhões de cruzeiros. Outro exemplo 
também recente: na Guanabara, a Se-
cretaria de Finanças do Estado conce-
deu à empresa japonesa Yakult Indús-
tria e Comércio de Laticínios isenção 
de ICM durante 12 meses, estimado 
em Cr$ 240 mil, simplesmente por-
que a empresa irá instalar um depósi-
to para distribuição de seus produtos 
no Rio (que virão de São Paulo, onde 
são fabricados) e que empregará 50 
pessoas. 

A única novidade é que Cachoeiri-
nha bateu o recorde da isenção: 25 
anos. 

Real 
perde para 
Itaú 
Não foi o Grupo Real, mas o 

Itaú-América que* acabou ga-
nhando a competição pela compra do 
Banco Português do Brasil. Na sema-
na passada, o Banco Central final 
mente aprovou a incorporação do 
Português do Brasil pelo Itaú-Améri 
ca, mais uma fusão na história dos 
bancos particulares brasileiros. 

Nos bastidores do mundo finan 
ceiro, sabe-se que o antigo acionista 
majoritário^ do Banco Português do 
Brasil, José Adolfo da Silva Gordo 
vinha burlando ostensivamente as leis 
bancárias do país, comprometendo os 
recursos captados pelo seu grupo em 
empresas próprias. Por isso, o Banco 
Central teria 'sugerido" que ele ven-
desse suas instituições. 

De acordo com informações não 
oficiais, o Itaú-América pagou Cr$ 
420 milhões pela parte de Silva Gor-
do no Português do Brasil, no Portu-
guês de Investimento e na Financeira 
Fidelidade. A Sociedade Financeira 
Portuguesa - detentora das restantes 
30% de ações do Português do Brasil 
- continua participando do grupo 
originado da transação, detendo 5% 
de seu capital social. 

O novo banco chama-se simples-
mente Banco Itaú S.A. e é agora o 
segundo banco comercial privado do 
país, logo abaixo do Banco Brasileiro 
de Descontos - Bradesco. Possui cerca 
de 469 agências espalhadas pelo país 
- número superado somente pelo 
Banco do Brasil - e um total de Cr$ 
3 bilhões de depósitos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

A má herança de 200 anos 

Qual teria sido a origem da má 
distribuição da renda no Brasil 

e quem seria responsável por ela? 
Resposta: A renda nacional é efe-

tivamente mal distribuída, mas o 
atual governo nem concorda com essa 
situação e nem é o responsável por 
ela, pois se trata de uma "herança de 
mais de 200 anos de crescimento \ 

Essa e outras conclusões sobre a 
atual situação econômica do país são 
do ministro Reis Velloso, na semana 
passada, num almoço do Clube dos 
Repórteres Políticos do Rio. Respon-
dendo a várias questões, o ministro 
do Planejamento falou sobre a posi-
ção do governo diante do capital es-
trangeiro, da dívida externa e da si-
tuação econômica geral do país. 

Por que a distribuição da renda é 
uma "herança de 200 anos" e não de 
300 ou até mesmo 400 anos, quando 
começou a colonização portuguesa? 
O ministro não esclareceu. Para ele 
também de nada adiantaria fazer ho-
je uma distribuição perfeita da renda 
nacional, já que tlse os 50 bilhões de 
dólares do nosso Produto Nacional 
Bruto fossem distribuídos equitativa-
mente, alguns ficariam muito pobres 
e a grande maioria dos pobres não re-
solveria seus problemas \ Em outras 
palavras: seria o mesmo que distribuir 
a miséria. Se a explicação do ministro 
do Planejamento pode ser considera-
da um verdadeiro sofisma por al-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Explicações de Reis Velloso: 
1) se a renda nacional fosse melhor 
distribuída, seríamos todos pobres; 
2) a dívida externa está hoje entre 

9 e 10 bilhões de dólares. 

guns, para outros ela pelo menos dei-
xa o governo numa posição inatacável 
em relação ao problema da má distri-
buição da renda, pois 1) nem o gover-
no e responsável por ela (é uma "he-
rança de 200 anos") e 2) nem o go-
verno pode promover hoje uma me-
lhor distribuição da riqueza nacional, 
pois a riqueza do pais ainda não é 
suficiente (se a distribuição fosse per-
feita, "seríamos todos pobres"). Qual 
a solução? Reis Velloso apontou 
uma alternativa de desenvolvimento 
que, ao mesmo tempo, cuide de ele-
var a renda nacional e distribuí-la, ca-
minho que o país escolheu. Para o 
ministro, a solução não se encontra 
na fórmula adotada há dois anos "por 
certo país da América do Sul", que 
elevou os salários em 100%, pois, se-
gundo ele, o que se dá ao assalariado 
por um lado, se retira por outro. (É 
provável que o ministro tenha queri-
do se referir ao Chile, onde, há cerca 
de dois anos atrás, com a subida de 
Salvador Allende ao governo, ini-

Carne: os grandes 
e os pequenos 

Delfim acusa 22 pequenos frigoríficos. 
Delfim é acusado de defender 

os grandes frigoríficos. 

Oministro Delfim Netto cortou na 
semana passada o crédito oficial 

de 22 pequenos frigoríficos da região 
centro-sul do país. A medida, que se 
estende automaticamente aos crédi-
tos desses grupos nas organizações fi-
nanceiras privadas, equivale na práti-
ca a uma sentença de morte para os 
estabelecimentos punidos. E, de acor-
do com a nota oficial distribuída pelo 
gabinete do ministro sobre o assunto, 
"originou-se de uma denúncia do pró-
prio Sindicato do Frio que criou uma 
comissão de ética para fiscalizar o 
cumprimento do acordo contra a es-
peculação do mercado da carne". En-
tre as irregularidades cometidas pelos 
frigoríficos punidos estariam fraudes 
fiscais, especulações altistas no mer-
cado, descumprimento de normas sa-
nitárias. 

Delfim explica 

Segundo o ministro da Fazenda, a 
medida foi tomada principalmente 
em defesa do consumidor brasileiro. 
"A coisa é simples" - disse. "O go-
verno e os frigoríficos - através do 
Sindicato da Classe - realizaram um 
entendimento para fornecer ao varejo 
a carne do dianteiro ao preço de Cr$ 
3,50 e a came de traseiro a Cr$ 5,00 
o quilo. Para cumprir este entendi-
mento, os frigoríficos precisam pagar 
pelo boi em pé um preço em torno de 
Cr$ 63,00 a arroba. Acima deste 
nível, só pode pagar o frigorífico que 
descumpre as exigências sanitárias e 
frauda as notas fiscais de compra do 
boi. A maioria dos frigoríficos, gran-
des ou pequenos, vem mantendo os 
termos do entendimento, facilitando 
a estabilização do preço do boi no 
interior, num nível reconhecidamente 
remunerativo para a atividade pecuá-
ria. Ora, deixar livres os poucos espe-
culadores para perturbar o mercado é 
que é inadmissível. Daí as medidas 
que o governo adotou, duras realmen-
te, mas perfeitamente justas". 

Nem todos, porém, concordam 
com esta lójgica do ministro da Fazen-
da. José Mario Junqueira de Azevedo, 
presidente da Associação dos Criado-
res de Nek>re do Brasil, por exemplo, 
acha que a insólita punição foi dada 
unicamente para beneficiar os gran-
des frigoríficos. "O Ministério da Fa-

cio u-se um programa de distribuição 
progressiva da renda, de nacionaliza-
ção de uma grande parte da economia 
e aceleração da reforma agrária. Uma 
das primeiras medidas adotadas por 
Allende foi a de elevar o salário-mí-
nimo no Chile de 12 para 20 escudos-» 
mensais.) 

Reis Velloso acha que o caminho 
escolhido pelo Brasil promoverá uma 
melhor distribuição da riqueza, com-
patibilizando-a com o desenvolvimen-
to e com a economia de mercado, 
"pois não se pode correr o risco de 
arrebentar o sistema". 

Na conversa do ministro com a 
imprensa, novamente uma nrecente 
tradição se confirmou: a de haver 
sempre certas diferenças entre os da-
dos divulgados pelas autoridades do 
governo sobre o montante da dívida 
externa. "Oficialmente, afirmou Reis 
Velloso, segundo dados do Banco 
Central, até 30 de setembro do ano 
passado a dívida externa brasileira era 
de 8,8 bilhões de dólares" e atual-

mente ela situa-se entre 9 e 10 bi-
lhões de dólares. Entretanto, há um 
mês, por exemplo, num outro almoço 
realizado na sede da Confederação 
Nacional das Indústrias, o ministro 
Delfim Netto fez um retrospecto da 
economia brasileira durante o ano de 
72, dizendo que "terminamos o ano 
com uma dfâda talvez próxima de 10 
bilhões de dólares". Se essa cifra era 
para o ano passado, e se já estamos 
em março, como a dívida poderia es-
tar atualmente entre 9 e 10 bilhões 
de dólares? A única explicação para 
o fato parece ser a pouca importância 
que os ministros devem dar para uma 
diferença de 1, 2 ou 3 bilhões entre 
os números que divulgam e o verda-
deiro montante da divida. De qual-
quer forma. Reis Velloso qualificou a 
divida de "poupança externa de que 
precisamos para impulsionar o desen-
volvimento econômico". O ministro 
considera que a estabilidade política 
brasileira constitui um fator essencial 
para que o país consiga obter os re-
cursos externos necessários ao seu de-
senvolvimento, atraindo capitais que 
poderiam estar deslocados para ou-
tros pontos do mundo. "Antes, expli-
cou, lutávamos para obter emprésti-
mos a prazos de oito anos; hoje con-
seguimos facilmente prazo de 15 
anos, e o Brasil só não recebe mais 
empréstimos estrangeiros porque não 
quer". 

zenda resolveu punir os estabeleci-
mentos que pagam a arroba a Cr$ 
68,00 mas vendem a carne ao consu-
midor pelo preço de tabela. Ora, não 
diminuindo o preço da carne entre-
gue ao mercado, fica sem sentido ar-
gumentar que a medida beneficia o 
consumidor. O verdadeiro beneficia-
do é o frigorífico que, pagando me-
nos por sua matéria-prima, o boi, po-
de lucrar mais. É o que tem aconteci-
do sistematicamente, como em 1971, 
quando o Ministério da Fazenda, es-
tabelecendo as cotas de exportação 
em 70 mil toneladas, bem abaixo das 
exportações do ano anterior, que 
atingiram 115 mil toneladas, forçou 
uma queda no preço do boi. Mas a 
medida teve vigência durante apenas 
60 dias, tempo suficiente para os im-
portadores adquirirem bois gordos e 
baratos e terem, posteriormente, lu-
cros formidáveis". 

A queixa é frágil em vários pontos 
("os frigoríficos punidos podiam pa-
gar mais pela arroba porque sonega-
vam impostos" — diria qualquer téc-
nico do governo). Mas, de fato, os fri-
goríficos banidos pelo ministro da 
Fazenda representam muito pouco na 
indústria frigorífica brasileira como 
um todo: nem 5% do total de abate 
segundo estimativas oficiais. O único 
;om alguma expressão econômica, o 
Matei - Matadouro Eldorado, de 
Campo Grande, Mato Grosso, com 12 
mil cabeças por mês, contraditoria-
mente, é um dos maiores contribuin-
tes dos cofres do município e do Es-
tado. Nenhum dos 22 atua na expor-
tação de came considerada atualmen-
te o filézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mignon desta indústria no 
Brasil. E, finalmente, é sintomático 

?|ue a denúncia contra os pequenos 
rigoríficos tenha partido do próprio 

sindicato de classe que tem na presi-
dência um diretor do grupo Swift-
Armour, o maior exportador de carne 
do país e, consequentemente, o mais 
interessado em dobrar os pecuaristas. 

Por enquanto parece que a única 
observação segura que pode ser feita 
em relação à medida adotada pelo Mi-
nistério da Fazenda é que o barulho 
criado em torno dela pode ter sido 
muito maior que o alvo atingido, uma 
vez que os frigoríficos punidos estão 
na faixa da chamada "arraia miúda", 
sem possibilidades de interferir no 
mercado nacional da carne. 

O Brasil, o dólar 
e o petróleo 

Um dos reflexos da crise do dólar para o 
Brasil: em 73, só com a importação de petróleo, 

o país poderá gastar US$ 800 milhões. 

Já se pode prever que, com a des-
valorização do dólar e com o 

consequente aumento dos preços de 
petróleo, o Brasil, que é grande im-
portador de petróleo cru, será atingi-
do, com repercussões desfavoráveis 
na sua balança de pagamentos. 

Apesar de a situação brasileira ser 
bastante diferente da dos EUA - onr 
de o petróleo é a principal fonte de 
energia - a produção nacional de pe-
tróleo não é suficiente para abastecer 
as necessidades internas crescentes, 
tendo o país de importar atualmente 
cerca de 2/3 de petróleo cru. A ex-
pansão de nosso consumo é devida 
principalmente à excessiva preferên-
cia dada ao transporte rodoviário, 

3ue absorve 65% da carga transporta-
a no país, índice muito acima dos 

encontrados em todos os países de-
senvolvidos. Nos Estados Unidos este 
índice é de 25%; no Japão, de 20%; 
na Alemanha Ocidental, 18%; na Rús-
sia, 4%. Nestes países existe uma 
maior participação de outros meios 
de transporte, principalmente ferro-
via e hiorovia, que têm relação carga 
transportada/combustível muito mais 
ecònomica. * 

Produção diminuiu 

A taxa de crescimento do consu-
mo de combustível no Brasil se eleva 
de 10 a 12% por ano, enquanto o 
índice da produção petrolífera acusa 
uma estabilidade em torno de 4%. Es-
se desequilíbrio da relação produ-
ção/consumo é devido à baixa capaci-
dade de expansão da produção nacio-
nal. Enquanto a produção de 1972 
foi de 61 milhões de barris, um 
pouco inferior a de 1971 (62 milhões 
de barris), as importações cresceram 
sensivelmente de 1971 para 1972, 
passando de 150 milhões a 180 mi-
lhões de barris em 1972. Estima-se 
que, para 1973, teremos de importar 
cerca de 200 milhões de barris. O 
Brasil importa a maioria de suas ne-
cessidades de petróleo do Oriente Mé-
dio, o que pode agravar sua situação, 
pois as desvalorizações do dólar ame-
ricano nesses últimos 14 meses leva-
ram os países-membros da Organiza-
ção dos Países Exportadores de Pe-
tróleo - OPEP - a exigir uma com-
pensação pela perda do poder de 
compra verificada em suas receitas 

petrolíferas. O preço do barril de pe-
tróleo em 1970 foi de US$ 2,11, au-
mentou para US$ 2,66 em 1972 e pa-
ra US$ 2,89 em 1973. Com a recente 

Sueda do dólar, o preço do barril po-
erá se aproximar de US$ 4,00. Isso 

significa que as despesas acarretadas 
pelas importações brasileiras, que em 
1972 foram de 520 milhões de dóla-
res, poderão aumentar para USS 800 
milhões este ano. Essa saída de divi-
sas terá repercussões desfavoráveis so- \ 
bre a balança de pagamento. Futura- x 

mente a situação poderá piorar, pois 
estima-se que o consumo de combus-
tível no Brasil para 1980 se elevará a 
1.300 mil barris, contra 240 milhões 
de barris aproximadamente no ano 
passado. Para 1980, a previsão é de 
que o país irá gastar 2 bilhões de dó-
lares somente com a importação de 
petróleo. 

Quanto às alternativas internas, 
mesmo que a exploração dos poços 
submarinos da plataforma continen-
tal de Sergipe provoque um aumento 
de 10% no total da produção brasilei-
ra, não há, de acordo com a Petro-
brás, perspectivas a longo prazo de 
um aumento mais significativo na 
produção petrolífera. Também, se-
gundo a empresa estatal, os esforços 
empreendidos para diversificar a pro-
dução — através da exploração da pla-
taforma submarina ou do xisto betu-
minoso — demonstraram ser bastante 
onerosos e demorados. A opção feita 
foi pela exploração de campos petro-
líferos no exterior, através da Braspe-
tro, subsidiária da Petrobrás. Já exis-
tem três projetos concretizados: o da 
Colômbia, onde a Petrobrás se asso-
ciou à Tenessee Colombie S/A -
TENNECOL - com a participação de 
50% do capital realizado; o do Ira-
que, onde se associou à empresa esta-
tal Irak National Oil Company -
INOC; e, finalmente o de Madagascar, 
onde se associou, há duas semanas 
com a Chevron Overseas Petroleum 
Corporation, da qual adquiriu 50% da 
participação com igualdade de direi-
tos e obrigações e podendo dispor li-
vremente do petroleo e gás natural 
que vierem a ser descobertos. Mas 
não se sabe se esse é o caminho de 
evitar uma futura crise energética no 
país ou livrá-lo de uma crescente de-
pendência do combustível vindo do 
exterior. 
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Os mortos na embaixada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA Volkswagen 
da carne 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
complexo industrial de nove em-
presas alemães do setor da car-

ne, o Norddeut sches ViehUnd Fleisch-
kontor, investirá mais de 1 bilhão 
de marcos (2 bilhões e 250 milhões 
de cruzeiros) nos próximos três anos 
no Brasil, na execução de um projeto 
"tão gigantesco quanto o da Volks-
wagen no setor automobilístico" para 
a implantação de frigoríficos em São 
Paulo, Goiás, Pará, Mato Grosso e no 
Triânçulo Mineiro. O grupo alemão 
também irá desenvolver na Amazônia 
o maior projeto agropecuário do 
mundo. 

O objetivo é criar uma infra-estru-
tura industrial visando exportar carne 
industrializada para os países do Mer-
cado Comum Europeu e que atingirá 
um total de 300 mil toneladas de car-
ne industrializada em três anos. "As 
primeiras máquinas para instalação 
do grande centro agropecuário na 
Amazônia chegaram ao país e deve-
rão ser realizadas experiências com 
pastagens artificiais e novos processos 
de inseminaçao para que possamos 
obter em cinco anos duas gerações de 
bovinos, ao invés de uma", segundo 
explicou o industrial Herbert Will -
presidente do complexo alemão. 

O projeto prevê fusões, compras 
de frigoríficos brasileiros e constru-
ções de outros, principalmente em 
Goiás. O grupo alemão já está em ne-

Uma solução original foi encon-
trada pelos países-membros da 

Organização Internacional do Café -
OIC - a fim de evitar o agravamento 
das divergências entre países produto-
res e consumidores: a prorrogação, 
por màis um ano, de um acordo que 
está suspenso há meio ano. 

A "solução provisória" foi sugeri-
da pelo diretor-executivo da OIC - o 
brasileiro Alexandre Beltrão - e 
aprovada em reunião de emergência 
da Junta Executiva da OIC, reunida 
durante a semana passada, em Lon-
dres. Brasil, Estados Unidos, Canadá, 
Alemanha Ocidental, Colômbia, El 
Salvador, Grécia e OAMCAF (grupo 
de nações africanas de língua france-
sa, lideradas pela Costa do Marfim) 
aceitaram a proposta, que deverá ser 
referendada em maio por uma reu-
nião plenária de todos os países pro-
dutores e consumidores. 

O atual Acordo do Café, cuja vi-
gência termina em setembro próxi-
mo, está suspenso desde outubro de 
72, sobretudo porque o grupo de paí-
ses consumidores, liderados pelos Es-
tados Unidos, se negou a aceitar um 
reajuste nos preços do café para com-
pensar a primeira desvalorização do 
dólar em 1971 - uma vez que a co-
mercialização mundial opera com 
moeda norte-americana. Desde então, 
os países produtores, organizados em 
torno de princípios comuns - como 
o de sustentar os preços do produto 
no mercado internacional — decidi-
ram controlar a oferta, através do sis-
tema de quotas restritas. O mercado 
do café ainda foi afetado pelas gea-
das, secas e ferrugem que atingiram a 
safra brasileira, no ano passado, pre-
nunciando um agravamento da escas-
sez mundial de café, e provocando' 
uma subida nos preços do produto 
que chegaram ao final do ano, às co-
tações mais elevadas dos "últimos 10 
anos. Assim, mesmo fora do Acordo 
do Café, o esforço dos países produ-
tores é no sentido de se conseguir 
uma política coordenada de exporta-
ção, em lugar de uma destrutiva guer-
ra de preços. 

A nova desvalorização do dólar 
veio fortalecer a união política dos 
produtores, sendo que um dos itens 
exigidos por eles para a renegociação 
do Acordo do Café é a inclusão da 
chamadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cláusulaouro, isto é, em vir-
tude da instabilidade do dólar, os 
produtores querpm incluir no Acordo 
um mecanismo de reajuste automá-
tico dos preços, que seria proporcio-
nal à perda do poder de compra da 
moeda norte-americana. 

gociações para a compra do frigorí-
fico Irmãos Coelho em Mato Grosso, 
onde também serão adquiridas terras 
para a criação de gado. Por outro la-
do, mantém conversações com o gru-
po Bordon (um dos maiores do país) 
e o frigorífico Caiapó de São Paulo e 
Goiás para a comercialização da car-
ne. 

A Norddeutsches Vieh UndFleisch-
kontor já opera no Brasil há quatro 
anos, comprando carne para a venda 
na Europa, onde possui vasta rede de 
venda direta ao consumidor. Agora 
está tratando de diversificar suas ati-
vidades com a criação de uma infra-
estrutura no norte e centro-oeste para 
permitir um abastecimento constante 
sem as oscilações do mercado interna-
cional dos preços. Quanto ao sul do 
Brasil, segundo os alemães, deverá se 
transformar num gigantesco mercado 
de compra do produto industrializa-
do, quando a carne produzida por 
suas instalações atingir os resultados 
esperados. 

A alta de preços que ocorre atual-
mente no mercado internacional da 
carne levou o grupo alemão a esco-
lher o Brasil como principal objetivo 
do investimento de um bilhão de dó-
lares, o que tornará o país, segundo 
Herbert Will, o maior fornecedor de 
carne do mundo, dentro de cinco 
anos. 

Na verdade, o que se vai votar em 
Londres, dentro de dois meses, é a 
proposta de prorrogação do Acordo 
do Café, por mais um ano, para que 
os produtores e consumidores te-
nham mais tempo de discutir as bases 
de renegociação de um novo instru-
mento que possa controlar o mercado 
cafeeiro. O atual Acordo, devido à 
sua própria inoperância, está suspen-
so. Como a proposta de prorrogação 
não inclui mecanismos de defesa de 
quotas e controle dos preços, o que 
vai ficar prorrogado é a suspensão dos 
mesmos por mais um ano, a partir de 
30 de setembro. Durante esse tempo, 
a coordenação de defesa do mercado 
controlado pelos produtores poderá 
resistir às pressões baixistas dos con-
sumidores, desde que os primeiros 
continuem respeitando quotas de 
oferta bastante rígidas. Esse será um 
duro teste para a união política dos 
produtores. 

Na reunião da semana passada em 
Londres, novas dificuldades para a 
manutenção da união dos produtores 
surgiram quando o México ameaçou 
abandonar a frente dos produtores, 
por considerar que o sistema de quo-
tas rígidas esta impedindo que ele 
obtenha maiores receitas com o café 
num momento em que os preços atin-
gem níveis recordes. Este problema 
foi aparentemente superado quando 
seis países latino-americanos - entre 
eles o Brasil e o México — "concorda-
ram em estabelecer contatos perma-
nentes com o objetivo de fazer chegar 
ao mercado, de forma ordenada, as 
quantidades de café que este reque-
rer, visando uma sustentação de pre-
ços reais", segundo diz a nota firma-
da conjuntamente por eles. 

Enquanto isso, ã diretoria-executi-
va da OIC prepara-se para encami-
nhar, nos proximos 18 meses, o pro-
blema da comercialização mundial do 
café em novas bases. De um lado es-
tão os consumidores, que só aceitam 
negociar um acordo que, segundo 
eles, atenda à nova configuração do 
mercado, onde a escassez não com-
porta mecanismos de quotas, pois 
assim os preços caminhariam para 
níveis muito elevados, tal como acon-
teceu recentemente, quando os pre-
ços médios foram os maiores de todo 
o século, superando até a alta provo-
cada pelas geadas brasileiras de 1953. 
De outro lado estão os países produ-
tores, que lutam pela sustentaçao dos 
preços, considerando que a alta verifi-
cada não foi suficiente para ajustar as 
duas desvalorizações sofridas pelo dó-
lar que, junto com a crescente infla-
ção mundial, não foi capaz de repor o 
antigo poder de compra do café. 

Setembro Negro, 
a organização criada 
depois do massacre 

de guerrilheiros 
palestinos na Jordânia, 
em setembro de 1970, 

volta ao ataque. 

Primeiro, há duas semanas, foi a 
derrubada de um Boeing da avia-

ção comercial líbia por caças israelen-
ses, resultando na morte de 106 civis. 
O segundo atentado a acrescentar no-
vos elementos de drama à situação do 
Oriente Médio foi a invasão da embai-
xada da Arábia Saudita em Kart um, 
no Sudão, na quinta-feira passada. 
Até a noite do dia seguinte, esse novo 
ato já tinha causado três mortes. 

Sete guerrilheiros da organização 
Setembro Negro invadiram a embai-
xada durante uma festa de despedida, 
oferecida ao encarregado de negócios 
norte-americano. George Curtis 
Moore, que assumia os assuntos nor-
te-americanos no Sudão, até o reiní-
cio de relações diplomáticas entre 
Washington e Kart um. Estavam pre-
sentes ainda o novo embaixador, Cleo 

The New York Times: 
Thieu não está 

disposto a 
participar do que 
foi, basicamente, 
um acordo entre 

Washington e Hanói. 

\ decisão mais importante da Con-
X%ferência Internacional sobre o 
Vietnã, encerrada sexta-feira em Pa-
ris, talvez tenha sido a resolução esta-
belecendo que ela será novamente 
convocada caso ainda desta vez não 
se alcance a sua finalidade - o cum-
primento do cessar-fogo no Vietnã. 

Uma prova de que a conferência 
parece ter fracassado em garantir os 
meios para se chegar à paz no Vietnã 
poderia estar no fato de que um dos 
signatários do documento final, o mi-
nistro do Exterior do Canadá, assinou 
sob condição. Se até o final do mês o 
mecanismo criado pela conferência 
não der condições de funcionamento 
à Comissão Internacional de Controle 
do cessar-fogo, da qual o Canadá faz 
parte, os canadenses se retirarão dela. 

No Vietnã, grandes dificuldades 
tiveram que ser vencidas. No início 
da semana, os norte-vietnamitas 
anunciaram a suspensão da entrega de 
novos prisioneiros .de guerra, como 
represália à continuação dos ataques 

Enquanto a luta 
continua matando 

inocentes, os chefes 
de estado do Oriente 

Médio utilizam 
intermediários para 
suas conversações. 

Aembaixada de Israel nos Estados 
Unidos negou que a primeira-mi-

nistra Golda Meir tenha-se encontra-
do, na semana passada, na capital 
americana, com o rei Hussein da Jor-
dânia, que estava passando férias na 
Flórida e deu um pulo a Washington 
no momento em que ali se encontra-
va a chefe do governo israelense. As 
especulações se basearam nas declara-
ções do rei, no início de fevereiro, 
quando, em visita oficial aos EUA, re-
velou que poderia firmar a paz em 
separado com Israel, com algumas 
concessões que o governo de Telaviv 
tem-se negado a fazer até agora. 

Enquanto o presidente da Comis-
são de Relações Exteriores da Câma-
ra, Thomas Morgan» revelava que não 
haveria neçociações entre Israel e os 
governos arabes, nem nas próximas 
semanas nem nos próximos dois me-
ses, o Congresso americano aprovava 

Noel, os encarregados de negócios da 
Jordânia, da Bélgica (Guy Eid), e os 
embaixadores da Arábia Saudita, 
URSS, França e Inglaterra. 

Os embaixadores desses três últi-
mos países não foram mantidos como 
reféns. Ao mesmo tempo que algu-
mas informações asseguravam que ti-
nham fugido, pulando o muro da em-
baixada, outras insinuavam que os 
próprios guerrilheiros os teriam liber-
tado. 

Logo após a tomada da embaixa-
da, os membros do comando da orga-
nização Setembro Negro divulgaram 
uma nota, onde expunham suas seis 
exigências, em troca da vida dos 
cinco reféns: 1) libertação de Abu 
Daud, líder de um comando de Al 
Fatah (guerrileiros palestinos), e de 
16 de seus companheiros, presos no 
mês passado na Jordânia; 2) liberta-
ção do ex-major Rafeh Al-Hidawi, 
condenado recentemente por conspi-
rar contra o Estado jordaniano, assim 
como de outros militares presos na 
Jordânia; 3) libertação de $0 presos 
na Jordânia, suspeitos de serem guer-
rilheiros palestinos, presos também 
na Jordânia; 4) libertação de Sirhan 
Sirhan, assassino de Robert Kennedy; 

sul-vietnamitas a posições do GRP no 
Sul (O Pravda noticiou 12 mil viola-
ções do cessar-fogo, e o Diário do Po-
vo, de Pequim, 10 mil). Os norte-
americanos suspenderam, em respos-
ta, novas retiradas de tropas; esta si-
tuação ameaçava ficar congelada in-
definidamente até que na quinta-feira 
foi feito o anúncio da libertação dos 
142 prisioneiros pelo norte - com 
atraso de uma semana em relação ao 
prazo original. 

Com a assinatura do documento 
da Conferência Internacional, no dia 
seguinte, ficou claro que a reunião 
serviu para uma formalização do que 
desejavam as duas partes mais impor-
tantes da questão, os norte-america-
nos de um lado, e os norte-vietnami-
tas e o GRP do outro. Das discussões, 
percebeu-se que Saigon, conforme 
observou o New York Times, "está 
pouco disposta a participar do que 
foi basicamente um acerto entre Ha-
nói e Washington para afastar os nor-
te-americanos da guerra". Quando a 
parte principal deste acordo, do pon-
to de vista norte-americano - a devo-
lução de todos os prisioneiros de 
guerra — estiver cumprida, então terá 
chegada a hora de "deixar o Vietnã 
para uma solução vietnamita", con-
forme o mesmo New York Times. Na 
verdade, é isso que recomenda basica-
mente o documento assinado na con-
ferência: "As partes reconhecem os 

a legislação de ajuda ao exterior, que 
inclui ajuda militar e econômica a Is-
rael, nos valores, respectivamente, de 
300 milhões de dólares e de 50 mi-
lhões. Ao mesmo tempo, a assembléia 
da Organização Internacional da 
Aviação Civil, da ONU, condenava Is-
rael por ter derrubado um avião de 
passageiros sobre o deserto do Sinai, 
por 105 votos a um e duas abstenções 
(somente Israel votou contra a conde-
nação). 

Uma semana antes de Golda Meir, 
estivera em visita oficial a Washing-
ton o assessor do presidente Sadat pa-
ra assuntos de segurança nacional, 
Hafez Ismail. O emissário egípcio dei-
xou claro que o Egito mantinha sua 
posição de repelir conversações com 
Israel sobre uma possível solução da 
crise no Oriente Médio. O desejo dos 
Estados Unidos é que o Egito e Israel 
mantenham conversações com base 
em. um intermediário - possivelmen-
te os próprios EUA - e cheguem a 
um acordo provisório para a reabertu-
ra do Canal de Suez, como primeiro 
passo para um acordo de paz. De 
Washington, Ismail foi a Bonn, onde 
tratou, como em outras capitais (dos 
Estados Unidos, da URSS e da Ingla-
terra), da possibilidade de conseguir a 
paz no Oriente Médio. 

5) libertação de todas as mulheres 
árabes presas em Israel; 6) libertação 
de membros do grupo guerrilheiro ur-
bano Baader-Meinhof, presos na Ale-
manha Ocidental, "por apoiarem a 
causa palestina". 

Quando se esgotou o prazo de 24 
horas, para que suas exigências fos-
sem satisfeitas, os guerrilheiros esten-
deram-no para as 15h da sexta-feira 
(hora do Rio de Janeiro). Durante to-
do o prazo fixado, Nixon manteve-se 
firme em sua decisão de não aceitar, 
o que qualificou de "exigências chan-
tagistas". Na sexta-feira, em uma en-
trevista coletiva afirmou que faria tu-
do para libertar os diplomatas seques-
trados, "mas não aceitaremos chanta-

?ens. Não podemos e não queremos 
azê-lo". 

Nenhuma das exigências dos se-
questradores foi atendida até sexta-
feira à tarde, e logo no começo da 
noite as agências noticiosas informa-
vam a morte de George Curtis Moore, 
Cleo Noel - os dois que foram os 
primeiros a serem amarrados quando 
os guerrilheiros invadiram a embaixa-
da - e o encarregado de negócios da 
Bélgica, Guy Eid. 

direitos básicos do povo sul-vietnami-
ta, e pedem a todos os países do 
mundo para respeitarem os direitos 
da população vietnamita". 

A julgar pelo que tem ocorrido, 
ninguém parece mais interessado no 
cumprimento desde ponto do que o 
Governo Revolucionário Provisório. 
Denunciando repetidamente as viola-
ções do cessar-fogo, o GRP parece an-
sioso em ver criada a condição funda-
mental para que os norte-americanos 
se retirem do Vietnã. 

A delegação norte-vietnamita na 
comissão militar quadripartite deci-
diu retirar seus membros das comis-
sões de Hué e Da Nang, como protes-
to contra a falta de segurança e o pés-
simo alojamento fornecido a seu pes-
soal. De sua parte, os norte-america-
nos resolveram suspender o trabalho 
de retirada das minas colocadas nas 
águas dos portos de Hanói e Hai-
phong, e não esclareceram quando o 
trabalho seria reiniciado. 

Enquanto tudo isso se passava, em 
Paris um personagem solitário chega-
va à conclusão de ter perdido uma 
viagem de Nova York à capital fran-
cesa, além de dias inteiros no ócio. 
Tratava-se do secretário-geral das Na-
ções Unidas, Kurt Waldheim, cuja as-
sinatura no documento final da con-
ferência foi vetada pelo Vietnã do 
Norte e pelo Governo Revolucionário 
Provisório. 

Só restam 
os balões 

^ » á é tempo de unificar a pá-
V tria. Reunamo-nos e conver-

semos, quanto antes melhor". Usan-
do expressões que poderiam ser inter-
pretadas còmo uma ameaça não mui-
to velada a Chiang Kai-shek, o vice-
presidente do Comitê Nacional da 
Comissão Consultiva do Povo Chinês, 
Fu Tso-Yi, convidou os chineses de 
Formosa a visitarem a China, "para 
observar e visitar familiares e ami-
gos". 

Depois que Formosa foi expulsa 
da ONU, e depois que os EUA tam-
bém reconheceram a China, pratica-
mente retirando seu apoio a Formo-
sa, Chiang Kai-shek ficou desampara-
do. Continua falando em nome dos 
700 milhões de chineses, e esbrave-
jando contra o comunicado "absur-
do" que Nixon assinou em Pequim. 
Mas suas ações contra Mao, ultima-
mente, limitam-se ao envio de pro-
saicos balões de propaganda antico-
munista ao litoral chinês. 

Se Chiang Kai-shek não atender 
aos sutis apelos chineses, reunindo-se 
com eles "em conversações públicas 
ou secretas para tentar reunificar a 
China", ele poderá vir a ter sérios 
problemas, a se acreditar nas previ-
sões de Fu Tso-Yi: "Quanto tempo 

B)derá Formosa confiar nos Estados 
nidos? Certamente não muito". 

A prorrogação 
do desacordo 

Represálias e violações 

Conversações 
via Washington 
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Peronismo: eleição 
em ritmo de Siesta 

Às vésperas das eleições presidenciais, 
as primeiras desde 1963. Richard Gott.do 

Guardian, traça um perfil da Argentina 

ÍNDIOS 

O motim da tribo de 
Touro Sentado 

em Joelho Ferido zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Squaw: índia norte-americana; ge-
ralmente empregado depreciativa-
mente. Squaws ézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA como geralmente 
um branco se refere às índias nos Es-
tados Unidos, especialmente se é 
habitante da região norte ou noroeste 
do país. Talvez mais especialmente 
ainda se residir no Estado de Dakota 
do Sul. Em Dakota do Sul, o Estado 
de McGovern, além do monte Rush-
more - famoso por ostentar, esculpi-
das na rocha, as faces de Washington, 
Jefferson, Lincoln e Roosevelt - há 
várias reservas indígenas. Nelas vivem 
dezenas de milhares de índios, em sua 
maioria Sioux, de tribos descendentes 
da de Touro Sentado (Sitting Buli), 
assassinado em 1890. Desde a segun-
da metade do século passado, os 
Sioux - assim como todas as outras 
tribos norte-americanas - têm sofri-
do toda espécie de discriminações e 
massacres, além de terem perdido 
quase todas as suas terras. 

Foi um grupo de cerca de 200 
índios de uma das reservas de Dakota 
do Sul, a de Pine Ridge, que invadiu, 
na semana passada, uma cidadezinha 
(Wounded Knee, Joelho Ferido), nu-
ma ação que pode ser o início de uma 
grande campanha nacional por parte 
de índios norte-americanos. 

Os índios, membros do Movimen-
to de Libertação índio, invadiram a 
cidade, tomaram 11 pessoas como re-
féns, e fizeram uma série de exigên-
cias ao governo dos EUA. Queriam, a 
princípio, que os senadores democra-
tas Edward Kennedy e William Ful-
bright comparecessem a Pine Ridge, 
"para ver as condições em que vivem 
os 11.350 índios" da maior reserva 
do país, com cinco mil quilômetros 
quadrados. Quem se entrevistou com 
eles foi o senador George McGovern, 
que conseguiu a libertação dos reféns, 
mas não a devolução da cidade. 

A luta do MLI é pela melhoria das 
condições de vida dos 660 mil índios 
que vivem atualmente nas reservas e 
pelo pagamento das indenizações pe-
las terras que o Estado lhes tomou. 
Os Oglala-Sioux, por exemplo, "cede-
ram" 52 mil kmz de boas terras de 
Dakota do Sul e Dakota do Norte ao 
governo norte-americano, em 1878, e 
até hoje não viram a cor do dinheiro 
da indenização. Para se ter uma idéia 
melhor da extensão da área "cedida": 
o Estado do Rio de Janeiro tem 
pouco mais de 42 mil km2. 

Enterrem meu coração na curva 
do rio, livro de Dee Brown lançajlo 
recentemente no Brasil (OPINIÃO 
n.° 11), relata alguns massacres que 
os índios sofreram, a partir do mo-
mento que suas terras foram desco-
bertas pelos brancos. Fala, por exem-
plo, do extermínio de 600 mil índios 
do leste dos EUA, e quase 300 mil do 
oeste. Conta também que, logo após 
o assassinato de Touro Sentado, a ca-
valaria norte-americana matou mais 
de 200 guerreiros, squaws e crianças,, 
no mesmo local em que o grande che-
fe Sioux tinha tombado. 

Mas a "grande caminhada para o 
oeste norte-americano" não se limi-
tou a extermínios de índios, agres-
sões e roubo de terras: muitos ca-
chimbos da paz também foram fuma-
dos, nas grandes ocasiões em que 
eram celebrados frágeis tratados de 
paz. Acontece que esses acordos nun-
ca eram cumpridos, como explicou o 
velho chefe Nuvem Vermelha: "Eles 
nos fizeram muitas promessas, mas 
nuAca as cumpriram, menos uma: 
prometeram tomar nossa terra e to-
maram". 

CORÉIA DO SUL 

Constituição e 
fraudes dão vitória 
a Park Chung Hee 

Os meios legais de que dispõe Park 
Chung Hee, presidente'da Coréia do 
Sul, para conseguir maioria absoluta 
na Assembléia Nacional, fariam inveja 
a muitos governantes que ainda não 
encontraram soluções ideais para ofi-
cializar disfarçadas ditaduras. De 
acordo com a lei marcial imposta pe-
lo presiidente, em outubro do ano 
passado, dos 219 membros que com-
põem o Parlamento coreano do sul, 

apenas 146 são escolhidos através de 
eleições gerais. Os outros 73 parla-
mentares são designados pelo presi-
dente, garantindo-lhe uma sólida e 
tranquila maioria. 

Como se isso não bastasse, à medi-
da que iam sendo divulgados os resul-
tados parciais das eleições da semana 
passada, as acusações de que houve 
fraude foram aumentando. Os resul-
tados quase finais das apurações in-
dicavam que o Partido Republicano 
Democrático, presidencial, já tinha 
garantidas 71 cadeiras, o Novo Parti-
do Democrático, oposicionista, 51, os 
independentes, 19, e o Partido Demo-
crático Unificado, uma. Quando esses 
dados foram divulgados, ainda falta-
vam os resultados de dois dos 37 dis-
tritos que elegerão mais quatro parla-
mentares. 

Com os 71 já eleitos, mais os 73 
que serão constitucionalmente esco-
lhidos por Park, e mais dois, pelo me-
nos, dos quatro que dependem do 
término das apurações, o presidente 
garantirá facilmente sua maioria abso-
luta: 146. 

A lei marcial que alterou a Consti-
tuição, permitindo esse singular mo-
delo de "eleição", impôs ainda a dis-
solução da Assembléia Nacional (ago-
ra reaberta com poderes reduzidos), o 
fechamento temporário das universi-
dades, a extinção dos partidos polí-
ticos (que também voltaram muito 
mais fracos) e a censura à imprensa. 

Quanto às alterações na constitui-
ção, uma das mais importantes é a 
que permitirá que Park continue no 
poder até 1984, através de mais duas 
re-"eleições", com mandato de seis 
anos cada. Park é presidente desde 
1961 e, na última vez que foi reelei-
to, em 1971, a oposição já fez acusa-
ções de fraude eleitoral. 

EUA 

Os casos da ITT 
e de Watergate 

acabam na Casa Branca 

Nomes falsos e homens cuidadosa-
mente maquilados usando desajeita-
das perucas ruivas de baixa qualidade 
são alguns dos ingredientes de uma 
complicada história de espionagem e 
suspense norte-americana. 

Segundo graves denúncias do jor-
nal The Washington Post, os dois 
maiores escândalos políticos da histó-
ria dos EUA atual - o caso de espio-
nagem no Hotel Watergate e o caso 
da International Telephone and Tele-
graph (ITT) - estão relacionados, 
tendo como seguro elo de ligação a 
Casa Branca. 

O episódio do Hotel Watergate, 
que foi sede do Comitê Nacional do 
Partido Democrata, resultou na pri-
são de cinco espiões, dois dos quais 
ex-assistentes de Nixon. Financiados 
pelo Comitê para Reeleição do Presi-
dente, espionavam a convenção de-
mocrata, numa clara tentativa de ani-
quilamento da candidatura McGo-
vern. Quanto à ITT, ela conseguiu li-
vrar-se da lei antitruste que a proibia, 
inicialmente, de manter a Hartford 
Fire Insurance como subsidiária, de 
uma maneira não muito honesta: con-
tribuiu com 400 mil dólares para a 
campanha de Nixon. 

Agora, a grave revelação feita pelo 
The Washington Post ha alguns dias: 
Howard Hunt, o homem que coman-
dou a espionagem à convenção demo-
crata, tentou encobrir o escândalo da 
ITT, no começo do ano passado, obe-
decendo ordens diretas da Casa Bran-
ca. Usando uma peruca ruiva e devi-
damente armado do nome — falso — 
Edward Hamilton, Hunt foi à casa de 
Dita Beard, em Denver, para conven-
cê-la a desmentir tudo o que havia 
revelado sobre a ITT. 

Dita Beard é a personagem central 
do escândalo da ITT. Como funcioná-
ria da empresa, consta que é de sua 
autoria um memorando em que reve-
la a doação feita aos republicanos, em 
troca da não-aplicação da lei antitrus-
te. Na ocasião da visita de Hunt, este 
pertencia à equipe que promovia a 
Campanha de Reeleição do Presiden-
te. Na proposta que fez a Dita Beard, 
estava implícito que ela deveria decla-
rar publicamente que tudo não passa-
ra de um "lamentável engano*, ten-
tando assim salvar a imagem de Ni-
xon e da ITT. 

Nada foi revelado, até agora, so-
bre os poderosos métodos de persua-
são de mr. Hunt, mas o fato e que a 
sra. Beard concordou e fez o desmen-

tido, sete dias após a estranha visita. 
Na época em Washington, a surpresa 
foi avassaladora, pois já fazia três se-
manas que o escândalo tinha sido di-
vulgado e, durante esse período, Dita 
Beard não tinha sequer insinuado que 
ele não fosse verdadeiro. 

EUROPA 

Quinze milhões de 
operários em greve 

em três países 

Uma greve de cerca de 15 milhões 
de trabalhadores europeus praticamen-
te paralisou a França, Inglaterra, e 
principalmente a Itália* na semana 
passada. 

Na Itália, os trabalhadores exigem 
melhorias salariais, mas têm também 
um outro objetivo, a longo prazo: in-
citar o governo a adotar medidas con-
tra a inflação e o subdesenvolvimen-
to, e realizar reformas nos setores da 
habitação, saúde e outros campos. A 
enorme série de greves deflagrada pe-
las três grandes confederações traba-
lhistas italianas atingiu 14 milhões de 
trabalhadores: camponeses, motoris-
tas de ônibus, ferroviários, médicos e 
empregados de bares e restaurantes. 

Em Londres, 400 mil funcionários 
públicos em greve paralisaram esco-
las, hospitais, ferrovias, o metrô, a 
companhia de gás e os serviços sanitá-
rios, além das comunicações maríti-
mas e aéreas. A grande greve ocorreu 
após a publicação de um documento 
onde se anunciam as características 
da segunda fase do plano do governo 
de Heath, que pretende introduzir 
medidas antiinflacionárias, restringin-
do preços e salários. 

Em Paris, uma greve de superviso-
res do tráfego aéreo e pilotos fez com 
que os militares assumissem o contro-
le dos aeroportos. Mesmo assim, a 
greve de uma semana reduziu consi-
deravelmente os vôos internacionais e 
de cabotagem: o número de entradas 
e saídas no aeroporto de Orly, por 
exemplo, foi reduzido de 600 para 
144, atingindo especialmente a em-
presa aérea estatal, Air France. Os su-
pervisores do tráfego aéreo e os pilo-
tos exigem melhores salários e o direi-
to legal à greve. 

O movimento dos franceses foi 
aprovado pela Federação Internacio-
nal de Pilotos e inspirou outros cole-
gas europeus: a associação belga de 
controle de tráfego aéreo já iniciou 
uma operação tartaruga, exigindo me-
lhorias salariais e de condições de tra-
balho. Essa decisão dos pilotos de 
Bruxelas pode dificultar ainda mais 
os vôos internacionais na Europa, 
pois muitos vôos para Paris foram 
desviados para a Bélgica, devido às 
greves nos aeroportos franceses. 

GRÉCIA 

Quando o "imposto 
de renda" resolve 
ensinar jornalismo 

Há países em que ações policiais 
nem sempre são realizadas por poli-
ciais. Na Grécia, por exemplo, quem 
invade redações de jornais são os fun-
cionários do imposto de renda. Pelo 
menos foi o que aconteceu ao diário 
Vrathyni, de Atenas, na semana pas-
sada, quando sua redação foi invadida 
por funcionários da Fazenda acompa-
nhados, obviamente, de elementos da 
polícia política. 

Revelando graves preocupações 
com as finanças do jornal, os invaso-
res reviraram gavetas até de colunis-
tas, não deixando de dar meticulosa 
busca na casa do editor, George Atha-
nassiadis, onde aproveitaram e exami-
naram também sua correspondência 
pessoal. 

Além dos motivos meramente fis-
cais, a invasão ao Vrathyni foi uma 
resposta à cobertura do jornal às re-
centes manifestações estudantis. Há 
pouco tempo, Athanassiadis, o velho 
jornalista de 61 anos, correspondente 
de guerra na Segunda Guerra Mun-
dial, foi chamado ao gabinete do vi-
ce-premier Styliano Pattakos, para 
uma lição de jornalismo: 'Tentaram 
me ensinar como publicar as notícias 
e comentários sobre os distúrbios es-
tudantis". 

As 10 para as 7 as ruas estão qua-
se desertas. É um típico subúr-

bio da classe média baixa de Buenos 
Aires. Quarenta anos atrás poderia ter 
sido uma cidadezinha rústica ou uma 
cidade de respeitável vizinhança. 

Hoje é difícil descobrir suas ori-
gens. Tem um aspecto decadente 
gasto: amplas ruas arborizadas em 
formações regulares, com pavimenta-
ção de pedras redondas, e poucas ca-
sas têm mais de um ou dois andares. 
Algumas são usadas como oficinas de 
carros que se espalham pela calçada e 
pela rua. Mas em sua maior parte é 
uma área residencial. 

Vagamos por ali à noite na expec-
tativa de algum conflito. Aqui, um 
grupo de policiais ao lado de seus ca-
valos, com um ar fora de época. Ali 
policiais com seus carros estacionados 
e com suas armas à mostra e oficiais 
preocupados consultando seus reló-
gios. 

Meu companheiro é um peronista 
revolucionário. Não se trata de um fa-
nático, é apenas um pai de família 
comum, de meia idade, que abando-
nou o seu lugar de economista das 
Nações Unidas, passando a ganhar a 
metade de seu salário. Agora emprega 
a maior parte de suas horas trabalhan-
do para a "libertação nacional da Ar-
gentina". É um exemplo típico de 
milhares de profissionais, homens e 
mulheres, que aplaudiram ativamente 
quando Perón foi derrubado em 
1955, e agora estão tentando reparar 
o que fizeram então trabalhando du-
ro para o seu retorno definitivo. 
Acreditam que a revolução é necessá-
ria e possível. 

A primeira afirmação é verdadei-
ra. A secunda é uma questão de opi-
nião. Ha quatro anos a Argentina ex-
plodiu. Nas ruas da maior cidade in-
dustrial, Córdoba, estudantes e traba-
lhadores se amotinaram e derrubaram 
um governo - foi o cordobazo de 
maio de 1969, um acontecimento tão 
significativo na Argentina como a re-
volta de maio de 1968 na França. 

Aconteceu uma vez; pode aconte-
cer de novo este ano, em escala nacio-
nal. Os revolucionários acreditam que 
o Santo Graal est£ ao seu alcance. Às 
5 para as 7 as ruas parecem subita-
mente cheias, principalmente de jo-
vens de ambos os sexos aparentemen-
te surgidos do nada. Carregam faixas 
e empunham bandeiras argentinas, 
brandem bastões, gritam alegres slo-
gans e cantam versos grosseiros. Ne-
nhuma tradução faria justiça ao vigor 
dos seus sentimentos, mas a mensa-
gem principal é breve e clara. 

Os manifestantes estão longe de 
acreditar que os militares permane-
çam por muito tempo com o seu po-
der intacto, e demonstram um entu-* 
siasmo indisfarçado pelo método da 
guerrilha urbana, em geral, e pela sua 
manifestação, peculiar à Argentina, 
de assassinato político de personali-
dades.. As jovens com suas calças jus-
tas e shorts de verão têm um ar irre-
sistível e os jovens policiais acham 
graça. 

O principal movimento de guerri-
lha urbana na Argentina, com filia-
ções peronistas indisfarçadas, é o dos 
Monto neros — uma referência históri-
ca a um £rupo de gaúchos nacionalis-
tas do século XIX, que lutaram con-
tra a dominação do país por Buenos 
Aires e o capital britânico. Os moder-
nos Montoneros ficaram pela primei-
ra vez em evidência quando assalta-
ram um arsenal, no Campo de Mayo, 
em abril de 1969, um mês antes do 
cordobazo. 

Na semana passada houve um ou-
tro assalto espetacular a um quartel 
em Córdoba, embora isso possa ter 
sido obra do ERP (Exército Revolu-
cionário do Povo), um grupo guerri-
lheiro trotskista que tem diferenças 
ideológicas com os Montoneros mas 
conserya uma relação tática operacio-
nal. 

Os Montoneros têm-se especializa-
do em eliminar líderes sindicais ricos 
e corruptos que colaboraram com o 
governo militar e traíram a causa pe-
ronista. Há uma corrente que acha 
que o assassinato político não é uma 

tática eficiente. Mas, no caso da Ar-
gentina, não há dúvida de que as ati-
vidades dos Montoneros sabotaram 
efetivamente as tentativas feitas pela 
ditadura militar de subornar líderes 
sindicais proeminentes, que deviam 
sua posição à. habilidosa manipulação 
de suas credenciais peronistas. 

A estratégia militar foi perturba-
da, além disso, pelo assassinato, em 
1970, do ex-presidente Aramburu, 
pelos Montoneros. Aramburu era um 
homem que as Forças Armadas gosta-
riam de ter apoiado como candidato 
a presidente. A maior parte dos assas-
sinatos de importantes generais e dos 
sequestros de homens de negócios es-
trangeiros tem sido obra dos guerri-
lheiros trotskistas. 

Às 7 horas chegamos ao nosso 
destino: o estádio de futebol do bair-
ro. O ambiente era opressivo. Ônibus 
alugados estavam chegando, velhos 
monstros de onde saíam gritos e de 
cujas janelas eram agitadas faixas. En-
quanto passávamos pelas borboletas, 
fomos cuidadosamente revistados pa-
ra ver se éramos agentes provocadores 
com armas ocultas. 

A demonstração tinha sido organi-
zada pelo Movimento da Juventude 
Peronista e apelos veementes haviam 
sido feitos por um comportamento 
comedido e para que os slogans polí-
ticos se limitassem aos da Frente de 
Libertação Peronista que está partici-
pando da campanha eleitoral. 

Ainda existe alguma preocupação 
de que o entusiasmo verbal indevido 
a favor da luta armada se reflita 
desfavoravelmente no movimento ori-
ginal ocasionando a sua proscrição. 
Mas os apelos foram ignorados e des-
de o começo é patente que esse en-
contro de massas vai expressar sua 
completa solidariedade com os movi-
mentos guerrilheiros. 

£ uma curiosa situação surrealista. 
Fora, a polícia patrulha: representan-
tes fortemente armados de um regime 
militar aparentemente forte e inflexí-
vel, praticantes de torUiras. Dentro, 
uma multidão de cerca de 20 ou 30 
mil pessoas, aparentemente coesa so-
bre a questão da violência revolucio-
nária. 

Às 8 horas, todos estão em clima 
de grande emoção. Ouvem-se apitos, 
rufam os tambores, e os mais jovens e 
entusiasmados pulam ao ritmo de 
seus slogans, uma técnica de demons-
tração que é nova para mim e pode 
muito bem ser a contribuição pero-
nista à concepção da política como 
carnaval. 

Mas o espetáculo foi o que os or-
ganizadores tinham prometido que 
seria: "uma autêntica fiesta popular". 
Mas, como um homem que anota os 
seus sonhos de manhã, tomei a pre-
caução de rabiscar algumas anotações 
no verso de um envelope, do qual 
aproveitei este pensamento relevante: 

Ao permitirem eleições livres e a 
correspondente campanha política, 
os militares argentinos deixaram que 
o gênio escapasse da garrafa Na Ar-
gentina, como talvez em nenhuma 
outra parte, a aliança entre estudan-
tes e trabalhadores tornou-se uma 
realidade. E, fato único, os intelec-
tuais argentinos da esquerda-revolu-
cionária estão ligados a um movimen-
to de massa O movimento peronista 
na Argentina não é fácil de definir, 
mas duas coisas são certas: é total-
mente argentino e, a cada dia que 
passa, caminha visivelmente para a es-
querda. 

Ao observar essas crianças expres-
sando seu entusiasmo pelos Montone-
ros e seu desprezo pelas eleições, per-
gunta-se se os militares podem real-
mente permitir que as eleições se rea-
lizem. Porcjue, se os peronistas ganha-
rem, o pais será levado muito longe 
no. caminho da esquerda. 

Contudo, um dos slogans canta-
dos diz: "se houver eleições continua-
remos companheiros, se não houver 
eleições seremos todos Montoneros". 
Aconteça o que acontecer, a Argenti-
na parece estar equilibrada* Fragil-
mente, num banir de pólvora de di-
mensões consideráveis. 
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A nova "invasão"americana do Vietnã 
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o momento em que se encerra 
1^1 em Paris a conferência interna-

cional sobre o Vietnã, é interessante 
fazer um balanço sobre a retirada dos 
americanos desse país. Ou mais preci-
samente sobre a partida das tropas, 
pois, ao ^nesmo tempo, milhares de 
civis vindos dos Estados Unidos che-
gam ao Vietnã do Sul. 

Desde o ano passado pode-se en-
contrar na imprensa americana e no 
jornal em inglêszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Saigon Post anúncios 
desse gênero: "A companhia Page 
Communications Engineers Inc. pro-
cura técnicos de nacionalidade ameri-
cana formados em alguma escola das 
forças aéreas americanas" {Saigon 
Post de l.° de" fevereiro). Essa em-
presa tem sua sede nó Hotel Majestic 
de Saigon, que pertence ao governo 
sul-vietnamita. 

Por seu lado, a Federal Electric 
Corporation, do grupo ITT, procura 
"um operador de rádio que tenha ter-
minado uma escola civil ou militar. 
Experiência militar mínima desejável 
de um ano de direção de mísseis ou 
FAA" ( Boston Globe, 4 de feverei-
ro). Essa empresa publicou também 
no Los Angeles Times do mesmo dia 
um anúncio convocando pessoal para 
um centro de comunicações: "seria 
desejável uma experiência em opera-
ções administrativas ou militares du-
rante os últimos doze meses" — preci-
sa o anúncio. 

Quanto à sede americana da com-
panhia Page, que pertence ao grupo 
Northrop, ela precisa de "técnicos de 
radar com experiência militar" e 
anuncia que recrutará, "em futuro 
próximo outros técnicos (PMEL) que 
tenham trabalhado na força aérea" 
(Providence Independant de 4 de fe-
vereiro). No mesmo dia, a NHA Inc. 
procurava, através do Los Angeles Ti-
mes, pilotos de avião e de helicóptero 
para o Vietnã, sendo que estes últi-
mos deverão pilotar UH-1 ou Be 11-
204, 205 e 206. 

Em janeiro, o boletim da base aé-
rea de Kelly, Texas, anunciava que 
havia na base de Bien-Hoa dez lugares 
para oficiais instrutores. A base pro-
curava também cinquenta "civis vo-
luntários gara uma missão temporária 
no Vie tnãen t re os lugares 'civis" 
havia, por exemplo, os de superinten-
dente para reparos de armantento ele-
trônico, especialistas em manutenção 
de veículos e de aviões, um especialis-
ta em pesquisa de informaçoes, um 
empregado de escritório encarregado 
das mesmas atividades. 

Existem no Vietnã milhares de es-
pecialistas "civis" desse tipo. Para 
não violar formalmente os acordos de 
Paris, os técnicos militares que for-
mam os soldados de Saigon e se en-
carregam da manutenção e dos repa-
ros do material (principalmente ele-
trônico e de aviaçao) são substituídos 
por "civis" sob contrato, que são 
quase sempre antigos militares, às ve-
zes desmobilizados no próprio Viet-
nã. 

Esse plano, revelado ao Congresso 
americano pelo Pentágono desde o 
dia 20 de julho de 1972, muito antes 

do reinício das negociações Kissin-
ger-Le Duc Tho, deve ser aplicado du-
rante pelo menos dois anos. Ele prevê 
o envio de dez mil pessoas, o que cus-
tará 150 milhões de dólares por ano. 
Cinco mil desses "civis" já chegaram 
ao Vietnã, desde dezembro passado. 

Os "novos conselheiros" 

Para se ocupar desses novos "con-
tratados", quase sempre pagos pelo 
Pentágono, o escritório dos assessores 
militares no quartel-general america-
no em Saigon (uma centena de asses-
sores dirigidos por um especialista em 
logística, o major-general John E. 
Murray) deveria se instalar no quartel-
general do antigo "Pentágono do 
Oriente". A metade desses assessores 
é encarregada de vigiar as atividades 
comunistas. 

Um novo departamento foi tam-
bém criado dentro da embaixada em 
Saigon, que é a mais importante mis-
são diplomática americana no exte-
rior. Esse departamento é denomi-
nado Reconstruction and Resettle-
ment (Reconstrução e Reorganiza-
ção) ou R & R,e é dirigida por um 
novo assessor do embaixador, o ex-
coronel George D. Jacobson. Confor-
me o New York Times, ela lembra, 
por sua organização e seus objetivos, 
o antigo programa de "pacificação" 
WHAM ("ganhar os corações e os es-
píritos") e é destinada a distribuir a 
ajuda americana. 

Seu pessoal é composto de 250 
membros, ex-militares ou técnicos em 
pacificação, principalmente todos os 
especialistas civis de nível superior do 
CORDS (Civil Operations and Rural 

Development Support — Escritório 
de Apoio às Operações Civis e ao De-
senvolvimento Rural). Eles trabalha-
rão em pequenos grupos nas provín-
cias. Sua logística sera assegurada pe-
la Air America, a companhia aérea da 
CIA. Entre esse pessoal encontram-se 
antigos "conselheiros", como Albert 
I. (Buck) Kotzebue, aue já está há 
quatro anos na província de Kien-
Hoa, no Delta. Paralelamente quase 
mil pessoas trabalham no programa 
de ajuda ao desenvolvimento (AID)i 
elas estão em contato com os serviços 
especiais. 

Diplomatas sem família 

Finalmente, para completar a no-
va implantação americana, quatro 
consulados (três dos quais novos) fo-
ram instalados em Danang, Nhatrang, 
Bien-Hoa. e Cantho, as sedes das qua-
tro regiões militares. Uns 50 diploma-
tas que falam vietnamita foram cha-
mados com urgência das embaixadas 
em que serviam, sem poderem levar 
consigo as famílias. Eles foram distri-
buídos por esses quatro consulados 
para uma permanência que pode du-
rar seis meses. 

Se se acrescenta a esses programas 
a ajuda financeira e material de Wa-
shington a Saigon, o peso dos Estados 
Unidos no Vietnã permanece conside-
rável. Ele não pode deixar de influen-
ciar a situação política num sentido 
favorável, evidentemente, ao general 
Thieu. As prisões em que se encon-
tram um grande número daqueles que 
se dizem partidários da "terceira for-
ça'" não são financiadas por dinheiro 
americano? 

Camboja : uma situação especial 
Enquanto em Paris representantes 

de 12 governos discutiram durante 
uma semana o reforço das garantias 
de uma paz efetiva no Vietnã do Sul, 
no Laos e Camboja, as condições para 
um cessar-fogo diminuíram sensivel-
mente. No Laos, a continuidade dos 
bombardeios americanos às zonas 
controladas pelos comunistas e a insa-
tisfação dos grupos direitistas diante 
do acordo feito há dias pelas três fac-
ções políticas em que o país está divi-
dido tornaram quase nulas as esperan-
ças de uma pacificação. No Camboja, 
a inexistência de uma simples predis-
posição para negociações torna a paz 
neste país ainda mais distante. 

Jacques Decornoy 

£ 1 problema do Laos é uma coi-
sa, o problema do Vietnã é 

outra, o do Camboja é um terceiro, 
completamente diferente, e impossí-
vel de solucionar simplesmente por 
um compromisso. Não se trata de 
aparecermos como os promotores da 
guerra, mas a opinião pública interna-
cional deve saber que nós prosseguire-
mos na luta que nos foi imposta, em 
vez de aceitar uma paz fictícia e que 
irá contra a nossa dignidade". Este é, 
em resumo, o pensamento reafirmado 

eilos responsáveis pelo Governo Real 
nido do Camboja (GRUNC), atual-

mente em Pequim, e aprovado pelos 
chefes de grupos que agem clandesti-
namente, no interior do país. 

Estes responsáveis estão conscien-
tes dos problemas surgidos a propósi-
to da continuidade dos combates no 
Camboja, depois da assinatura de tra-
tados de paz no Laos e Vietnã, pondo 
fim, pelo menos formalmente, aos 
combates militares nestes dois países. 
Mas eles afirmam também que não 
lhes foi possível uma escolha. Ainda 
segundo suas próprias palavras, o 
'Verdadeiro problema cambojano" é 

o de que a "agressão norte-americana 
até agora não chegou a um fim". No 
começo de fevereiro passado, o 
príncipe Sihanouk abriu claramente a 
porta a discussões, declarando que 
estava disposto a negociações com 
Henry Kissinger, assessor especial do 
presidente Richard Nixon para assun-
tos de segurança internacional. Mas 
segundo alguns líderes do GRUNC, 
esta porta foi fechada pelos norte-
americanos, tornando impossível um 
contato de qualquer espécie entre 
ambas as partes. Nestas condições, 
nenhuma solução é tida como prová-
vel a curto prazo, uma vez que de 
uma parte, Washington continua a 
ignorar a existência do governo che-
fiado por Sihanouk, ao mesmo tempo 
em que este continua a reivindicar 
plenos poderes sobre o Camboja, e 
afirma que somente ele representa a 
"plena legalidade" no país. "Nós so-
mos um movimento revolucionário 
legal"» afirma um dos principais diri-
gentes do GRUNC. 

As palavras de ordem dos adversá-
rios do regime encabeçado pelo gene-
ral Lon Nol, chefe do governo em 
Phnom Penh, continuam inalteradas, 
desde a divulgação do manifesto de 
cinco pontos de março de 70, exigin-
do o fim da agressão norte-americana, 
a dissolução do governo de Lon Nol 
e o reconhecimento de que existe no 
país, "apenas um governo e um 
Exército*. Nestas condições, dizem 
os líderes do GRUNC, a situação no 
Camboja é completamente diferente 
da do Vietnã e do Laos. Eles afirmam 
que só depois da suspensão dos ata-

ues aéreos norte-americanos aos re-
utos controlados pelos adeptos de 

Sihanouk, é que será possível a aber-
tura de negociações, que por sua vez 
não terão um caráter dennitivo, en-
quanto "não for revisada toda a estra-
tégia dos EUA em relação ao Cambo-
j a •  

Washington no entanto mantem-
se sempre fiel aos termos do comuni-
cado sino-americano de Xangai assi-

nado no ano passado, durante a visita 
de Nixon à China que foi recebido 
com alívio pela equipe do marechal 
Lon Nol, à qual ele trouxe uma gran-
de satisfação pois Nixon reafirmava 
seu apoio ao regime de Phnom Penh. 

Ausência de interlocutores 

Os dirigentes do GRUNC estimam 
que a história de sua luta apesar de 
ela ser mal conhecida no estrangeiro, 
não deixou de construir nos últimos 
20 anos uma realidade que, segundo 
eles, ninguém pode negar. Para os 
adeptos de Sihanouk, trata-se de um 
combate começado em 1954 que é 
preciso terminar. O golpe de estado 
de 1970,constituindo sem dúvida um 
fenômeno muito grave, foi encarado 
apenas como mais uma da série de 
conspirações que atribuem a elemen-
tos pró-americanos. Sua intenção é 
que a nova situação a ser instaurada 
deve colocar o país ao abrigo deste 
tipo de incerteza para o futuro. Daí a 
recusa de qualquer tipo de compro-
misso com os "traidores". À lista tra-
dicional destes últimos, e compreen-
dendo principalmente os nomes de 
Lon Nol e Sirik Matak, veio se juntar 
recentemente o do antigo general In 
Tam. 

Este foi nomeado pouco após a 
visita à Phnom Penh do vice-presiden-
te Agnew, conselheiro presidencial 
encarregado de fazer contatos even-
tuais com o GRUNC. Ele acaba po-
rém de pedir demissão pois não obte-
ve a liberdade de ação que exigia. De 
qualquer maneira,o GRUNC tinha re-
cusado ̂ dialogar com um homem jul-
gado "superantinacional, supercor-
rupto, e superfascista". Diria-se que 
esse tipo de qualificativo foi utilizado 
no passado pela FNL vietnamita 
quanto ao general Thieu. Mas os res-
ponsáveis do GRUNC recusam qual-
quer assimilação e qualquer compara-
ção entre seu problema e a questão 

do Vietnã do SuL Acham que ao 
"promover" In Tam, os americanos 
apenas mostram que não têm nenhu-
ma nova personalidade a apresentar, 
pelo simples motivo que não há nin-
guém. Igualmente qualquer idéia de 
uma hipotética terceira força é rejei-
tada em nome de uma análise seme-
lhante. 

O mesmo é verdade quanto a 
eventuais eleições propostas por Lon 
Nol. Aceitar tal plano, dizem os res-
ponsáveis do GRUNC, seria cair nu-
ma armadilha ao reconhecer de uma 
certa maneira o regime de Phnom 
Penh. Mas este se depara com dificul-
dades cada vez maiores: não tem mais 
controle perfeito, nem mesmo da ca-
pital onde a situação se deteriora ca-
da dia. 

Por que então não tomar Phnom 
Penh militarmente? Os dirigentes do 
GRUNC dizem que o problema é pri-
meiro político e que é preciso que a 
população se organize bem politica-
mente. Eles, apesar disso, prometem 
que os ataques vão continuar, as "zo-
nas liberadas" dos campos vão se es-
tender e se consolidar, o isolamento 
da capital vai aumentar com a cres-
cente ruptura das vias de comunica-
ção, em particular da artéria vital que 
constitue o Mekong. 

Quanto à situação internacional: a 
cooperação entre os movimentos re-
volucionários indochineses é reafir-
mada, a ajuda chinesa e norte-coreana 
continua intacta e a atitude de Paris e 
de Moscou é sempre julgada em ter-
mos que vão de uma tristeza serena a 
uma amargura aberta. Em resumo, 
afirmam os dirigentes do GRUNC, já 
que Nixon não dá nenhuma mostra 
de querer virar a página do Camboja, 
o combate vai continuar com sua es-
pecificidade que faz com que tal 
questão não seja levantada na confe-
rência internacional de Paris. A guer-
ra continuará, dizem os adeptos de 
Sihanouk,se Washington assim o deci-
dir. , 

GRÉCIA 

O desafio 
estudantil 
ao Governo 

Aalgumas semanas do sexto ani-
versário do golpe de estado mili-

tar de 21 de abril de 1967, a agitação 
estudantil, que prossegue sem trégua 
há quase um mês em Atenas e em 
Salonica, coloca o regime grego dian-
te de um sério desafio. 

Foram vãs todas as medidas ofi-
ciais para sufocar ou ao menos limitar 
esta agitação. O que no começo não 
passava de um movimento difuso de 
descontentamento, transformou-se, 
sob o efeito da repressão, numa força 
de oposição política que goza de um 
apoio crescente por parte da popula-

As primeiras manifestações do 
movimento de contestação estudantil 
datam de janeiro de 1972. Ocorreram 
após as tímidas medidas de "liberali-
zação" anunciadas no fim de 1971 
por Papadoupoulos, primeiro minis-
tro-regente. Este declarava na ocasião 
que alguma coisa tinha mudado na 
Grécia. Os estudantes foram os pri-
meiros a querer se aproveitar desta 
"liberalização" para ampliar as liber-
dades que lhe são "outorgadas". Con-
tudo, a agitação que surgiu nas uni-
versidades foi julgada intolerável pelo 
regime: em maio de 1972, a polícia 
reprimia violentamente este movi-
mento nascente em favor das liberda-
des universitárias. A agitação ressur-
giu em novembro quando Papadou-
poulos concedeu aos estudantes auto-
rização para eleger novas diretorias 
em suas associações corporativas. Na 
verdade, estas eleições, que sob a 
pressão das autoridades foram macu-
ladas de graves irregularidades, estão 
na origem dos incidentes atuais. 

Os estudantes de fato pediram, no 
fim de janeiro, a renovação destas 
mesas diretoras realizando eleições 
realmente livres. Sobre esta exigência 
fundamental, outras reivindicações 
vieram enxertar-se depois, a fim de 
assegurar a participação efetiva dos 
estudantes na gestão das universida-
des. Os estudantes reclamam, parti-
cularmente, a abolição de um decreto 
de 1969 que dá ao governo o poder 
de nomear os conselhos de adminis-
tração dos estabelecimentos de estu-
dos superiores;exigem também a par-
tida dos "comissários do governo pa-
ra estudos superiores, especializados 
na "manutenção da ordem", dotados 
de verdadeiros poderes discricionários 
- e a retirada dos campi universitá-
rios dos policiais "disfarçados em es-
tudantes . 

Os estudantes não se limitam mais 
em contestar a ação do governo nas 
universidades. Criticam também a po-
lítica geral do regime, exigindo o re-
torno dos militares às casernas, o fim 
da ditadura da junta de oficiais que 
governa o país e a luta contra o fas-
cismo. As manifestações aliás ultra-
passaram os recintos universitários. 
Pela primeira vez desde o golpe de 
estado de 1967 os atenienses assisti-
ram a um espetáculo que se acredita-
va pertencer ao passado: o espanca-
mento dos manifestantes em pleno 
centro de Atenas. 

A radicalização do movimento de 
contestação é em grande parte o re-
sultado da extrema brutalidade da re-
pressão efetuada pelas brigadas anti-
motins criadas para substituir os poli-
ciais considerados demasiadamente 
brandos. A anulação dos sursis, redu-
zindo penas de cerca de uma centena 
de estudantes presos,que ficaram as-
sim à mercê dos tribunais militares, 
provocou por outro lado a solidarie-
dade de uma parte do corpo docente 
que até agora tinha ficado alheia aos 
protestos. 

Diante de uma população que não 
consegue compreender como, após 
seis anos de reinado incontestado, os 
militares cheguem ao ponto de massa-
crar seus proprios filhos, os coronéis 
de Atenas detrontam-se com um dile-
ma: se cederem às exigências dos jo-
vens, perderão a face;se reforçarem a 
repressão, estarão sabotando os esfor-
ços empreendidos para dar credibili-
dade ao regime. Em ambos casos, ar-
riscam-se a sair perdendo. 
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As cinco forças do grande debate 
Na França, cinco grandes corren-

tes políticas disputaram domingo o 
primeiro turno das eleições legislati-
vas do país, uma das mais significati-
vas da vida política francesa do pós-
guerra. Pela primeira vez, as esquer-
das — por meio de uma frente ampla 
liderada por socialistas e comunistas 
— tèm possibilidades reais de obter 
maioria no Legislativo francês. No 
próximo fim de semana será realizado 
um segundo turno, quando ficará de-
finida a nova composição da Assem-
bléia Nacional. 

No primeiro turno, em que quase 
todos os partidos disputam isolada-

mente os votos do eleitorado, ficarão 
eliminados todos os candidatos que 
não obtiverem pelo menos 10% dos 
sufrágios em suas circunscrições. No 
próximo fim de semana, com um nú-
mero menor de candidatos, espera-se 
que grupos como os trotskistas ve-
nham a apoiar a coalizão do PC e PS, 
havendo ainda a possibilidade de que 
os reformadores venham a votar em 
candidatos da maioria governista. 

Neste estudo apresentamos dados 
sobre a formação e composição dos 
cinco grandes grupos políticos que 
têm maiores chances eleitorais e que 
terão influência decisiva no novo Par-
lamento francês. 

MAIORIA GOVERNISTA 

Quando, 
o poder 
não ajuda 

Entre os partidos que formam a 

maioria na França, o único que 
merece verdadeiramente esse nome é 
a UDR (Union des Démocrates pour 
République ou União Democrática 
Republicana). Os outros dois são me-
ras agremiações provenientes de en-
tendimentos eleitorais. A UDR é o se-
gundo partido da França quanto ao 
número de adeptos, perdendcrapenas 
para o Partido Comunista. 

Um ^ apelo dos líderes gaullistas 
lançou à rua, numa tarde de maio de 
1968, um milhão de parisienses. É 
dessa base popular que o general De 
Gaulle tirava a sua legitimidade. É na-
quilo que em outros países é chama-
do de "maioria silenciosa" que a 
UDR recruta os seus efetivos. Estes 
são variáveis, em geral pouco organi-
zados, à exceção de alguns grupos de 
"companheiros" sempre prontos a re-
constituir as redes dos maquis e, às 
vezes, saudosos da clandestinidade da 
Resistência. 

O atual ministro Robert Poujade, 
no seu tempo de secretário-geral do 
partido, deu-lhe uma vida mais autô-
noma. Seu sucessor, René Tomasini, 
tentou relançar o espírito de militân-
cia e criar laços mais íntimos entre os 
quadros regionais e a direção parisien-
se. Ele teve muitas dificuldades e , 
no mês de setembro, pediu demissão 
por motivo de saúde. 

Seu sucessor, Alain Peyreíitte, 
não mostrou muito entusiasmo em 
aceitar o posto. A sua designação, 
que todo mundo sabe que foi deseja-
da por Pompidou, mostra a relativida-
de da noção de democracia no seio da 
UDR. 

Republicanos independentes 

"O mar de lama" que correu em 
71 e 72 então não atingiu o partido 
de Giscard d'Estaing, os republicanos 
independentes. Seus efetivos sendo 
incomparavelmente menos numero-
sos que os da UDR e seus quadros 
gozando de uma situação pessoal 
mais folgada, o partido ficou livre da 
tentação. 

Esse partido de quadros nasceu da 
divisão do Centro Nacional sobre a 
política argelina do general De Gaul-
le. Força considerável durante a IV 
República, os independentes foram 
ardentes partidários dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Algérie fran-
çaise" {slogan dos que pretendiam 
manter a Argélia sob o domínio fran-
cês). 

Durante os últimos anos, os repu-
blicanos independentes caminharam 
pela via estreita que separa uma peri-
gosa assimilação ao gaullismo de uma 
ruptura com o partido dominante. 

Não se deve esquecer que esse par-
tido visa bem mais do que a eleição 
de um grupo parlamentar numeroso. 
Seu objetivo e a candidatura do seu 
presidente à suprema magistratura do 
país. 

Os republicanos independentes 
sempre tentaram reagrupar seus anti-
gos partidários/ O CDP (Centro De-
mocracia e Progresso), por sua vez, 
nunca abandonou a esperança de re-

encontrar um dia os irmãos separados 
da democracia cristã. Quantas vezes 
Lecanuet teve ocasião de perceber, 
em discursos pronunciados por Fon-
tanet, um convite discreto para jun-
tar-se novamente aos seus amigos de 
outrora e de renovar os laços do tem-
po do Movimento Republicano Popu-
lar. 

O CDP não tem militantes. Ele se 
afirma como um partido de técnicos. 

Até hoje não conseguiu seu objeti-
vo de provocar em torno de si uma 
cristalização da corrente centrista. 
Criado artificialmente pela vontade 
de Pompidou, o CDP nunca conse-
guiu ter uma existência real. Com 68 
candidatos, ele vai tentar finalmente 
ter uma existência própria. 

O CDP tem ainda que enfrentar o 
problema dos reformistas. Se estes 
entrarem para a maioria, se se torna-
rem necessários, não irão disputar a 
precedência àqueles que esperam há 
quatro anos? 

A maioria que conheceu horas di-
fíceis quando Poniatowski punha em 
perigo sua coesão ou quando a bata-
lha interna pelas investiduras torna-
va-se por demais rude enfrenta agora 
as eleições de 4 e 11 de março mais 
unida do que se poderia pensar. Não 
é mais tempo de contestação nem de 
lutas fratricidas. O perigo, a inquieta-
ção e também as injunções governa-
mentais obrigam a cerrar fileiras. 
(Noel-Jean Bergeroux) 

PARTIDO COMUNISTA 

A virtude 
está na 
diferença 

Segundo os seus estatutos, o Par-
tido Comunista Francês é o par-

tido da classe operária da França. 
"Ele reúne os operários, os campone-
ses, os intelectuais, todos aqueles que 
querem trabalhar pelo triunfo da cau-
sa do socialismo e do comunismo". 
Sua ação está baseada no marxismo-
leninismo e sua organização interna 
se inspira nos princípios enunciados 
por Lenin para forjar um instrumento 
revolucionário. Entre 1920, data do 
seu nascimento pela cisão do movi-
mento socialista francês, e hoje, o 
PCF certamente não fez a revolução, 
mas tornou-se a mais poderosa orga-
nização política do país. Esse parti-
do, diferente dos outros" em razão 

De acordo com uma pesquisa, assim é formado 
o eleitorado de cada um dos quatro maiores 

grupos políticos franceses, de acordo com sexo. 
idade, profissão, religião e local de moradia: 

em porcentagem 

SEXO Maioria Comunistas Social istas Reformadores 

Masculino 43 58 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— 57 
Feminino 57 42 — 43 

IDADE Maioria Comunistas Socialistas Reformadores 

21 - 34 anos 25 34 24 30 
3 5 - 4 9 anos 28 26 50 32 
50-64 anos * 23 24 — 21 
65 em diante 24 24 26 17 

PROFISSÃO Maioria Comunistas Socialistas Reformadores 

Agricultores 17 2 53* 18 
Pequenos empresários 10 5 — 11 
Profissionais liberais 7 2 31** 9 
Empregados 15 15 — 22 
Operários 24 52 16 20 
Inativos 27 24 — 20 

RELIGIÃO Maioria Comunistas Socialistas Reformadores 

Católicos praticantes 28 18 38 — 

Católicos não praticantes 17 47 — — 

Praticantes ocasionais 50 28 — — 

Outros 5 24 62 — 

LOCAL DE MORADIA Maioria Comunistas Socialista Reformadores 

Comunidades rurais 37 14 — - — 

Cidades com menos de 20 
mil habitantes 17 14 — — 

Cidades de 20 a 100 mil 
habitantes 12 18 -xutsrponljihfedaZVUTSRQPONMLJIFEDCBA-

Cidades com mais de 100 mil 
habitantes 22 28 — — 

Aglomeração parisiense 12 26 — — 

* Inclui também os pequenos empresários do comércio da indústria 
e empregados, f **) Inclui industriais, f ***) inclui também católicos 
não praticantes. 
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de sua forma de organização fundada 
sobre o "centralismo democrático" e 
sobre uma disciplina muito rígida, in-
tegrou-se no entanto no sistema polí-
tico "burguês" da democracia repre-
sentativa que se baseia na conquista 
eleitoral e na tradição francesa da to-
mada do poder pela via parlamentar. 

Essa escolha não é partilhada por 
todas as formações marxistas, como o 
prova a nova força dos trotskistas, pa-
ra os quais a campanha eleitoral e a-
penas um meio de fazer propaganda. 

A integração na vida política na-
cional não foi sempre fácil pois, du-
rante muito tempo, o PCF era consi-
derado por muitos, tanto à esquerda 
quanto a direita, como um "partido 
estrangeiro", por causa de sua fideli-
dade inquebrantável, de sua quase 
submissão, em relação ao Partido Co-
munista da URSS e ao governo de 
Moscou. 

Depois de ter saído do seu ostra-
cismo por ocasião da Frente Popular, 
nos anos de 1934 a 1938, ele voltou 
ao isolamento após a assinatura do 
pacto germano-soviético de 1939. Se 
a conduta heróica de seus militantes 
durante a Resistência reabilitou-o bri-
lhantemente, depois da libertação a 
guerra fria entre o oriente e o ociden-
te lançou-o novamente no gueto, de 
1947 até a morte de Stálin, em 1953, 
e principalmente até o Congresso do 
PC da URSS, em 1956. Mas, em 
1968, sua "desaprovação" à interven-
ção militar na Tchecoslováquia indi-
cou uma certa vontade de emancipa-
ção em relação a Moscou. 

Maurice Thorez dominou com sua 
personalidade marcante a vida do 
PCF. Ele dirigiu com mão firme o 
partido, com o apoio dos sucessivos 
delegados da Internacional, de 1930 
até sua morte, em 1964, a não ser 
durante os anos da guerra, que ele 
passou na União Soviética. O comu-
nismo francês não escapou do contá-
gio do stalinismo e deu muitos exem-
plos dos métodos políticos que, em 
seguida, condenou (mas sem abando-
na-los, segundo seus adversários). 

O PCF procurou sempre justificar 
o seu título de partido da classe ope-
rária e de organização de massa. Seu 
êxito quanto a isso é indiscutível. Ele 
diz que tem atualmente 450 mil 
membros inscritos (em 1947 ele tinha 
800 mil), mas cálculos menos otimis-
tas lhe atribuem cerca de 300 mil 
membros. A verificação é evidente-
mente impossível, tanto para o PCF 
como para os outros partidos. Sua in-
fluência se estende a outras organiza-
ções de massa, a começar pela CGT 
(Confederação Geral do Trabalho), a 
mais poderosa das centrais sindicais. 
Georges Séguy, secretário-geral da 
CGT, também faz parte do Politburc 
do PCF. 

Em 1946, quando seu prestígio 
eleitoral estava no ponto máximo, ele 
reuniu 28,6% dos sufrágios, e em 
1948, quando este prestigio chegou 
ao ponto mínimo, ele obteve 18,9% 
(o número de deputados comunistas 
caiu então de 142 para 10). 

Em 1967 o PCF obteve 22,46% 
dos votos, e em 1968, um ano difícil, 
obteve 20,03% (33 deputados). O 
partido tem atualmente 17 senadores, 
dirige 1.100 municípios e possui cer-
ca de 26 mil cargos eletivos locais: 
sua implantação eleitoral é sólida e 
antiga, principalmente nos seus redu-
tos do norte, da região parisiense, do 
centro e do sudeste. Os dirigentes co-
munistas alegam, com razão, que o 
atual sistema de votação prejudica o 
seu partido e preconizam o sistema 
da representação proporcional. Em 
matéria eleitoral, a política do PCF é 
a da presença em toda parte e em to-
das as votações. 

Partido de oposição, cuja vocação 
parece ser a de canalizar as reivindica-
ções dos mais desfavorecidos, o PCF 
já fez parte da maioria — na época da 
Frente Popular (1938) - e também 
fez parte do poder, depois da liberta-
ção. Em 1973, os seus dirigentes -
principalmente os que subiram os de-
graus da hierarquia depois da guerra 
- aspiram a governar, a pôr em práti-
ca as teses que defendem há muito 
tempo. 

Georges Marchais, secretário-geral 
desde dezembro do ano passado (mas 
que na realidade dirige o PCF desde 
que Waldek Rochet foi afastado, por 
doença, em 1969), Roland Leroy, 
Paul Laurent, René Piquet e muitos 
outros dirigentes gostariam de conti-

nuar a atuação de Maurice Thorez, 
François Billoux, Mareei Paul, que fo-
ram ministros, em 1938. 

Para chegar hoje ao poder, o PCF 
precisa do apoio das outras facções 
da esquerda e principalmente do Par-
tido Socialista. A estratégia de união 
das forças democráticas, lançada por 
Waldek Rochet e continuada por 
Marchais, permitiu, no dia 27 de ju-
nho do ano passado, a assinatura de 
um programa comum de governo. Pa-
ra chegar a isso, os comunistas pres-
sionaram durante muito tempo os so-
cialistas a revisar algumas de suas po-
sições. Principalmente no que se refe-
re ao pluralismo dos partidos em regi-
me socialista, às liberdades, à constru-
ção da Europa e às nacionalizações. 
(André Laurens) 

PARTIDO SOCIALISTA 

A união 
que custou 
a chegar 

Em 1905, a família socialista con-
seguia sua unidade, reunindo nc# 

seio da Seção Francesa da Internacio-J 

nal Socialista (SFIO) o Partido Socia-
lista Francês de Jean Jaurès e o Parti-
do Socialista da França, de Jules 
Guesde. Em 1920, houve o rompi-
mento no congresso de Tours; a 
maioria do partido decidiu aderir à 
III Internacional e, um ano depois, 
passou a se chamar Partido Comunis-
ta. 

Várias vezes, desde a cisão, os diri-
gentes da SFIO sonharam em refazer 
a unidade da família socialista. No 
poder de 1936 a 1938, depois de 
1944 a 1951 e enfim de 1956 a 1958, 
a SFIO representou a "terceira for-
ça", ao lado do MRP (democracia 
cristã francesa, hoje extinta) durante 
toda a IV República. Paralelamente, 
de partido das massas transformou-se, 
envelhecendo, em partido de tecno-
cratas. 

Exaurido, desacreditado pela sua 
incapacidade de resolver o problema 
da Algéria, assim como pela caução 

ãue deu à V República (criada por De 
aulle), o Partido Socialista viu surgir 

outras forças que também se diziam 
socialistas e democráticas, como o ) 
PSU (Partido Socialista Unificado), 
em 1958, e depois as associações po-
líticas (grupos de socialistas indepen-
dentes) procuraram criar uma nova 
organização. 

Uma tentativa séria de reunificar 
o socialismo francês, a "grande fede-
ração", procurou reunir, além da 
SFIO, os radicais, as associações e o 
MRP, mas fracassou. Em 1965, Fran-
çois Mitterrand, o homem das asso-
ciações, tentou reunir somente a 
SFIO, os radicais e as associações (a 
"pequena federação") e constituir 
uma maioria graças a uma aliança 
com o Partido Comunista, com o no-
me de Federação de Esquerda Demo-
crática e Socialista (FGDS). 

O relativo sucesso do "candidato 
único da esquerda" face ao genneral 
De Gaulle, em dezembro de 1965, 
permitiu à FGDS, que ele presidia, fa-
zer progressos e obter 116 cadeiras 
nas eleições legislativas de 1967. Mas, 
com a derrota de junho de 1968, por 
ocasião do plebiscito promovido por 
De Gaulle, após as manifestações de 
maio), os diversos componentes da 
Federação se separaram. 

Apos outra tentativa frustrada de 
Mitterrand de reagrupar as associa-
ções e a SFIO, por ocasião do con-
gresso de Alfortville, em maio de 
1969, surgiu um primeiro "novo Par-
tido Socialista", em julho de 1969, 
cujo primeiro secretário foi Alain Sa-
vary. 

Deixando de lado o PSU, sempre 
desconfiado diante de todos estes 
processos de reagrupamento, Mitter-
rand renovou lentamente seus laços 
com outros grupos socialistas e orga-
nizações de esquerda independentes. 
A tão esperada fusão realizou-se final-
mente em junho de 1971, por ocasião 
do congresso de Epinay-sur-Seine, 
quando foi oficialmente lançado o 
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PS, ao mesmo tempo em que Fran-
çois Mitterrand foi eleito seu secretá-
rio-geral. Desde então, acelerou-se o 
processo de renovação socialista. Os 
dirigentes do "novo Partido Socialis-
ta" procuraram principalmente refor-
• çar sua estruturação antes de concluir 
uma aliança com o Partido Comunis-
ta, na base de um programa comum, 
assinado a 26 de junho de 1972 e que 
serviria de plataforma eleitoral para a 
"União de Esquerda" (do PC e PS) 
para as eleições de domingo passado. 

Desconfiados, os socialistas se per-
guntaram então se não tinha havido 
uma certa precipitação e se não ti-
nham ido longe demais. Mas o rápido 
início da luta eleitoral não lhes dei-
xou tempo para meditar sobre estas 
questões. Desde então, as sondagens 
de opinião lhes fizeram esquecer até 
mesmo suas preocupações com uma 
possível absorção pelos comunistas, 
no decorrer da campanha eleitoral. 
(Thierry Pfister) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

REFORMADORES 

A espera 
da briga 
dos outros 

movimento reformador, surgido 
a 3 de novembro de 1971 em 

Saint-Germain-en-Laye, no pavilhão 
Henrique IV, mais exatamente no 
próprio quarto em que nasceu o rei 
Luiz XIV, encarna todas as esperan-
ças centristas na próxima batata elei-
toral. 

Já existia uma associação para a 
formação do Movimento Reforma-
dor, e que era a continuação, com um 
nome novo, da Associação para Uma 
Alternativa Democrática de Progres-
so, reagrupando representantes do 
Partido Radical, do Partido Socialis-
ta, do Centro Democrata de outras 
"forças mais difíceis de serem defini-
das. Encontravam-se aí, de certa ma-
neira, os defensores de uma bandeira 
vacilante - a do centrismo majoritá-
rio, a da grande federação dos mode-
rados e da terceira força, sonho tan-
tas vezes perseguido. 

No final de 1969, Jean-Jacques 
Servan-Schreiber passara à direção do 
Partido Radical e seria um dos princi-
pais responsáveis por uma nova tenta-
tiva de reagrupamento, encarnando 

muitos a possibilidade de uma 
? distribuição das forças políticas no 

centro, centro-esquerda e, até mes-
mo, talvez, na esquerda. O conieUdo 
inovador, decididamente reformista 
e, por vezes, audacioso do manifesto 
Céu e Terra, que adotou na primavera 
de 1970 como programa de seu novo 
partido, despertou o interesse e a 
curiosidade do mundo político. 

Em fevereiro de 1970, Felix Gail-
lard, antigo presidente do partidozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ta-
dical, já havia feito uma declaração 
sobre uma "conjunção de reformado-
res". Entre "reformistas", rótulo já 
gasto, e "revolucionário", designação 
zelosamente apropriada por outros 
grupos, o termo reformador, novo de 
certa forma, convinha ao movimento 
assim como um frasco novo a uma 
bebida antiga. 

Em outubro de 1971, no final do 
congresso em que foi eleito presiden-
te de seu partido, Servan-Schreiber se 
comprometeu oficialmente com o 
processo que deveria levar ao reagru-
pamento dos reformadores. 

Os grupos contratantes 

Por parte do Partido Centro-De-
mocrata, os numerosos contatos esta-
belecidos nas semanas anteriores leva-
riam a uma resposta afirmativa. Ape-
sar da convicção de certos dirigentes 
em defender a tese de aliança com o 
Partido Radical, essa decisão vinha 
marcada por uma certa prudência. 

A 3 de novembro de 1971, o pro-
grama que instituía o Movimento Re-
formador foi tornado público. Qua-
tro grupos participaram ue sua elabo-
ração: o Partido Radical, o Centro-
Democrata, o Partido Social Demo-
crata e o Centro-Republicano, resul-
tante de uma dissidência já antiga do 
Partido Radical» 

O Partido Centro-Republicano e o 
PSD entraram no Movimento porque 
Lecanuet não queria se defrontar so-
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zinho com Servan-Schrei6er. Esse não 
é especialmente bem-visto por seus 
associados. Schreiber não aprecia o 
anticomunismo exacerbado dos diri-
gentes do Partido Social-Democrata, 
especialmente de seu secretário-geral, 
Auguste Lecoeur. Assim, ele imporá 
suas condições: quanto ao Centro-Re-
publicano, só aceitará Duraflour; em 
relação ao PSD não reconhecerá — 
pelo menos durante algum tempo -
ninguém, visto que se oporá à entrada 
de um representante deste grupo no 
bureau nacional 

Outros pequenos partidos, fora do 
Movimento Reformador, mantêm-se 
na espera, entre eles o Movimento 
Progresso e Liberdade, proveniente 
do gaullismo e o Partido Liberal Eu-
ropeu. Embora tenham alguns correli-
gionários, especialmente entre os do 
Partido Centro-Republicano, estes 
não têm, no caso, condições de falar 
muito alto. 

Sendo essas as forças reunidas, sua 
coexistência não apresentará dificul-
dade: há dois grandes grupos que se 
equilibram e dois pequenos, muito sa-
tisfeitos de pertencerem a essa alian-
ça 

A ambição de Schreiber é de iní-
cio grande: ele deseja reagrupar todos 
os centristas, garantir sua participa-
ção no Partido Radical e depois vol-
tar-se para a esquerda e os socialistas. 
Com isso, o Partido Radical poderia 
vir a ser muito mais considerado do 
que quando membro da Federação da 
Esquerda Democrata e Socialista 
(FGDS), entre 1965 e 1968. 

A adoção dessa estratégia consti-
tui talvez uma virada na carreira polí-
tica de Schreiber. Maurice Faurê, que 
o precedeu na direção do partido, re-
provaria o que considerava como erro 
básico: a inversão da ordem de priori-
dades. Para ele seria necessário come-
çar por se aliar com a esquerda, vol-
tando-se depois para o centro. O Mo-
vimento Reformador existe mas ne-
nhum dos grupos que o constitui res-
ponde totalmente por suas posições. 
Lecanuet, por exemplo, é capaz de 
durante uma entrevista com a im-
prensa não pronunciar nenhuma vez 
o nome de "reformador". Ele não 
perde uma ocasião para se afastar dis-
cretamente das iniciativas do presi-
dente do Partido Radical. 

A cada instante Lecanuet força 
um pouco sua posição, dá um passo à 
frente e espera; Schreiber se assusta, 
corrige e enfim admite. Assim, passa-
se, dia a dia, de um pequeno desen-
tendimento a uma reconciliação, de 
um grande ódio a um desmentido so-
lene . Schreiber se encontra cada vez 
mais distante de suas primeiras inten-
ções e do conteúdo inicial do Mani-
festo. (N.J.B.) 

EXTREMA - ESQUERDA 

Em busca 
do acordo 
perdido 

Após a explosão de maio de 1968, 
o esquerdismo mudou lentamen-

te de natureza. Em 1969 e 1970, o 
movimento esquerdista foi dominado 
pelos maoístas de Aiain Geismar, rea-
grupados na Esquerda Proletária. De-
pois da dissolução desse grupo pelo 
governo, em maio de 1970, as duas 
correntes rivais da nova extrema-es-
querda, maoístas e trotskistas, se en-
gajaram em processos políticos diver-
gentes. 

Os trotskistas - e mais particular-
mente a Liga Comunista de Alain Kri-
vine - optaram por construir, com a 
esquerda do Partido Comunista, uma 
força coerente que participasse de 
madeira constante da vida política do 
país. Logo se tornaram rivais do PSU 
(Partido Socialista Unificado) que, 
desde maio de 68, aspirava a tornar-se 
o denominador comum dos grupos 
que nasceram após as lutas no Quar-
tier Latin. 

Divisão sempre 

Essa rivalidade se reflete na prepa-
ração das atuais eleições, pois ne-
nhum acordo foi feito entre os gru-
pos trotskistas e o partido de Michel 
Rocard (PSU). Mas três grupos trots-
kistas tentaram uma frente comum, 
repartindo em fatias iguais as circuns-

crições eleitorais. Esse acordo deveria 
incluir a Organização Comunista In-
ternacional (OCI), a Luta Operária e ! 
a Liga Comunista, mas só pôde ser 
feito entre Luta Operária e a Liga Co-
munista 

As posições desses três partidos: 
• OCI. a partir de 1968, a OO tem 
um movimento de juventude, a Alian-
ça dos Jovens pelo Socialismo (AJS). 
A OCI-AJS é favorável a uma frente 
única operária com o Partido Socialis-
ta e o PCF. Com apenas 20 candida-
tos, o grupo apóia, nas outras circuns-
crições, os candidatos que aderiram 
ao programa comum da União da Es-
querda, excluindo porém os radicais 
de esquerda que não são considerados 
como fazendo parte do "movimento 
operário". 
• Luta Operária: encarna uma cor-
rente trotskista que, em 1940, recu-
sou-se a aderir aos comitês franceses 
para a IV Internacional. Sucede a 
Voz Operária, dissolvida em 1968. Há 
vários anos, a Luta Operária está dis-
cutindo com a Liga Comunista uma 
eventual fusão das duas organizações. 
Está presente em 171 circunscrições e 
apóia os candidatos de Alain Krivine 
nas outras. A recíproca é verdadeira. 
• Liga Comunista: é a seção francesa 
da IV Internacional, que também foi 
dissolvida em 1968. Tem 92 candida-
tos e está travando uma dura polêmi-
ca com a OCI-AJS, desde a ruptura 
das negociações para a frente comum. 
A Liga qualifica a OCI de "extrema-
direita da extrema-esquerda" 

O circo eleitoral 

Participando das atuais eleições, 
os trotskistas não representam sozi-
nhos o conjunto dos "esquerdistas". 
As outras correntes, embora despre-
zando as urnas, se esforçam por pros-
seguir suas atividades políticas, embo-
ra prejudicados pelo atual contexto 
eleitoral. Recusando um jogo que elas 
consideram fraudulento, pronun-
ciam-se pela abstenção. Uma equipe 
foi constituída sob a designação-slo-
gan de Contra a Ordem Social, Abs-
tenção e que denuncia o "circo elei-
toral". 

Dessa equipe fazem parte a Es-
querda Marxista e a Organização Co-
munista Libertária. A Esquerda Mar-
xista reúne militantes vindos de diver-
sos grupos, como Poder Operário, Lu-
ta Operária e Cahiers de Mai. São, de 
certa maneira, herdeiros da revista 
Socialisme ou Barbcrie. Seus militan-
tes acham que o movimento revolu-
cionário atual é prisioneiro de ideolo-
gias do passado ou de "sucedâneos 
herdados do stalinismo, como o 
maoísmo", mas que as atuais lutas so-
ciais começam a quebrar os esquemas 
pré-fabricados e tornam necessária a 
elaboração de uma nova estratégia. 

Além desses dois grupos, outras 
organizações de extrema-esquerda 
também são pela abstenção: a Organi-
zação Revolucionária Anarquista, o 
movimento Revolução e os grupos 
chamados de "pró-chineses". 

Os maoístas 

Preferindo chamar-se "marxistas-
leninistas", os adeptos franceses de 
Mao Tsé-Tung estão divididos em fac-
ções rivais. Os atuais maoístas rejei-
tam as perspectivas de Alain Geismar 
e de seus partidários reagrupados no 
movimento Cause du Peuple (Causa 
do Povo). Os grupos maoístas mais 
conhecidos são o PCMLF (Partido 
Comunista Marxista-Leninista da 
França) e a UCF (União dos Comu-
nistas da França). 

Os mais afastados das preocupa-
ções eleitorais continuam sendo os 
militantes da Cause du Peuple, que 
não se situam em referência a nenhu-
ma força política organizada. Sua ú-
nica preocupação atual é conseguir 
lançar o jornal Libération. Esse mo-
vimento chega assim ao fim de um 
processo que transformou uma orga-
nização política particularmente ati-
vista em um movimento de opinião 
que tem como suporte essencial o se-
manário La Cause du Peuple, e se be-
neficia do apoio de intelectuais céle-
bres como Maurice Clavel e Jean-Pãul 
Sartre. 

Passou o tempo em que os maoís-
tas pretendiam "instalar a luta de 
classes nas fábricas". Da lição de 
maio de 68, conservaram sobretudo o 
famoso "direito à palavra" e procu-
ram implantar uma imprensa verda-
deiramente do povo. Dentro dessa 
perspectiva é que eles criaram a agên-
cia de informações APL (Agence de 
Presse Libération)Yr.P.y zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Perdn: vencer é certo,  
assumir é o problema 

Mareei Niedergang 
ão haverá segundo escrutínio. 

w P I A 11 de março, o povo argen-
tino votará em massa no peronismo. 
Eu estou convencido. Mas uma coisa 
é chegar ao poder e outra é assumir o 
poder. Então eu digo: primeiro o go-
verno, e, um mês depois, o poder". 

O general Juan Domingo Perón, 
que nos recebeu em seu hotel pari-
siense, aparentemente não tem a me-
nor dúvida de que o movimento pero-
nista, que dirige e inspira, será nova-
mente o senhor dos destinos da Ar-
gentina após as eleições gerais de 11 
de março. 

Um ponto parece estabelecido, a 
uma semana do escrutínio que os 
chefes das Forças Armadas argentinas 
prometeram solenemente respeitar, 
quaisquer que sejam os resultados. 
Perón, do qual se informava ter con-
cluído um compromisso com o gene-
ral Lanusse para regressar a Buenos 
Aires em novembro último, queimou 
todas as pontes que o poderiam ligar 
ao governo argentino. Não tem senão 
palavras extremamente duras para 
qualificar os homens atualmente no 
poder em Buenos Aiiss. E ironiza a 
respeito da inteligência e da compe-
tência dos chefes militares, que afir-
ma conhecer melhor do que ninguém. 
"Fui professor da escola de guerra em 
Buenos Aires. De 1910 a 1945 estive 
na carreira militar. Assim posso dizer 
que vi todos eles passarem. Estes ofi-
ciais de cavalaria são bons sem dúvida 
para montar um cavalo, mas para o 
resto Se se tratasse de formar 
uma equipe para os Jogos Olímpicos! 
Mas se trata de governar. Porém, devo 
reconhecer que alguns são menos im-
becis que outros". 

O imperialismo de lá 

Aos 77 anos, o antigo presidente 
conserva um estado físico surpreen-
dente, e sem dúvida guardou o essen-
cial do charme que o conservou na 
Casa Rosada de 1945 a 1955. Pergun-
to se não fez um tratamento, durante 
sua recente permanência em Bucares-
te, com um célebre especialista em 
gerontologia. "Não creio nestas curas 
de rejuvenescimento", diz. "A única 
maneira de conservar a forma é viver 
sadiamente, como eu faço". 

Depois, num tom subitamente sé-
rio, continua: "O que eu constatei 
durante minha estadia na Romênia 
foi a manifestação do imperialismo 
do leste. O imperialismo anglo-saxão, 
que nós na América Latina devemos 
enfrentar, é talvez mais sutil. É essen-
cialmente econômico e financeiro. O 
outro imperialismo é mais visível, 
mais militar. Porém, na verdade, os 
dois imperialismos se juntam atual-
mente, como ladrões de mercado. A 
coexistência pacífica não se faz em 
benefício dos povos. Mas os povos, 
sempre mais informados, estão cada 
vez menos dispostos a se deixarem 
explorar. O problema número um do 
mundo moderno é este. De hoje ao 
ano 2.000, os homens deverão decidir 
se desejam regular as questões coloca-
das pela superpopulação, ou através 

I da razão, ou da violência Aceitar a 
guerra entre os senhores e os espolia-
dos do planeta, ou organizar uma me-
lhor distribuição das riquezas produ-

| zidas por toda a humanidade. Esta-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
j mos na hora dos reagrupamentos con-
I tinentais. Vocês têm o Mercado Co-
! mum. Nós devemos concretizar a co-

munidade latino-americana. Muitos 
progressos já foram feitos neste senti-
do. Repito que a América Latina do 
ano 2.0QQ será unida ou dominada". 

Urjia posição antiga 

Dezoito anos após sua partida for-
çada da Casa Rosada, Peron gosta de 
se referir à época sobre a qual pode 
dizer "meu governo". "Foram anos 
sofridos. Mas tenho hoje o sentimen-
to de ter sido um precursor. Esta ter-
ceira posição que temos defendido é 
a do terceiro mundo, que rejeita os 
dois imperialismos. Durante 10 anos, 
de 1945 a 1955, a Argentina foi livre 
e soberana. Hoje, é toda a América 

| Latina que c^ve se libertar e se inte-
: grar num mundo que não depende de 

qualquer imperialismo". 
Mas como? Pela razão ou pela 

força? Pouco após sua partida de 
Buenos Aires, em dezembro último, 
Perón afirmou que lançaria ele mes-
mo as bombas "se tivesse 50 anos me-
nos". Foi este um gesto de humor? 

"De início, responde ele, os 50 
anos de mais eu os tenho, e nada pos-
so mudar. É verdade que toda revolu-
ção, para se realizar, deve escolher en-
tre duas vias: a do sangue e a do tem-
po. Se a revolução é pressionada, é o 
sangue. Eu, pessoalmente, prefiro a 
paciência Sou um pacifista Sou um 
leão herbívoro. Mas o que quis dizer 
com esta história das bombas, que o 
governo de Buenos Aires aproveitou 
tanto, é que compreendo e partilho a 
revolta da juventude. Esta revolta vio-
lenta, estas ações de guerrilha não 
passam de uma resposta à violência 
das autoridades. Creio que não se ti-
nha fuzilado ninguém na Argentina 
por um século. Durante meu governo, 
quando Lanusse, então capitão, foi 
condenado por subversão, a metade 
dos meus ministros queria fuzilá-lo. 
Eu me opus, reclamando o respeito à 
lei. Mas eles, os militares, depois que 
chegaram ao governo, o que fizeram? 
Fuzilaram uns 40 oficiais e subofi-
ciais em 1956. Civis em número inde-
terminado foram mortos sem julga-
mento. Fizeram Trelew (prisão no sul 
da Argentina), onde prisioneiros polí-
ticos foram friamente executados. 
Criaram brigadas especiais, patrulhas 
parapo li ciais para a repressão. Aceita-
ram a tortura. As prisões estão cheias, 
foi preciso construir novas. A de Gra-
nadero é uma prisão flutuante, onde 
as condições de vida são, no meu en-
tender, insuportáveis". 

"Nao sou covarde" 

Perón não esqueceu a maneira pe-
la qual foi tratado pelas autoridades 
argentinas durante sua permanência 
de três semanas em Buenos Aires, no 
ano passado. 

Eles tentaram me comprar. Emis-
sários do governo vieram a Madri pa-
ra me fazer promessas. Eles queriam 
me entregai; o corpo de Evita. Queri-
am pagar os atrasados de meu soldo. 
Eu queria Evita, e considerava* que 
eles me deviam o soldo. Mas recusei o 
resto. Então o governo começou a di-
zer que eu era muito covarde para de-
cidir ir a Buenos Aires. Havia um 
risco para mim, ir a Buenos Aires e 
me colocar entre as mãos deles. Mas 
fui, e não me arrependo de nada. Dis-
seram que minha viagem foi um re-
vés. Não estou de acordo. Se tivesse 
que fazê-la de novo, a faria exatamen-
te da mesma maneira. Consegui em 
dois dias reagrupar formações políti-
cas que divergiam há anos. Dei minha 
contribuição à reconciliação dos ar-
gentinos. Isto é o essencial. Agora vo-
cês sabem porque gritam os argenti-
nos: "Campora al gobierno, Perón al 
poder"! E são os mais jovens, os mais 
decididos, os mais entusiastas, os que 
gritam. 

Este revolucionário, este precur-
sor de uma política em favor do ter-
ceiro màndo tem pelo general Alfre 
do Stroessner, presidente do Para 
guai, simpatias que chocam os verda 
deiros revolucionários argentinos. Pc 
rón se explica: "Com Stroessner, tra 
ta-se de uma questão de lealdade dt 
minha parte. Ele me foi fiel nas hora; 
sombrias, eu lhe devo uma recompen-
sa. De qualquer modo, tenho relaçõe« 
particularmente afetivas com o Para-
guai. Não se esqueça de que tenhe 
um passaporte paraguaio. Mas se: 
bem onde estão os dirigentes popula 
res da América Latina. Estes sãc 
meus verdadeiros amigos de hoje". 

Qualquer que seja o resultado da: 
eleições de 11 de março, Perón quei 
ir a Pequim. Esta é uma viagem que 
planeja há longo tempo, e que o açor 
do de cessar-fogo no Vietnã fez adiar 
Parece convencido de que a experiên 
cia chinesa é rica de ensinamentos pa 
ra a América Latina. "Mao signifia 
de início o conceito da libertação dí 
nação, o que nós também procura 
mos". 

É bem o Perón que fez o roteirc 
dos ditadores amigos após a sua que 
da, e que hoje cita Disraeli: "Os po 
vos não têm amigos nem inimigos 
Não têm senão interesses comuns" 



Filipinas: o suicídio de uma democracia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Depois de analisar, num primeiro artigo, as 
causas e os objetivos que levaram o presidente 
Ferdinand Marcos a decretar a lei marcial nas 
Filipinas, Patrice de Beer revela como agem 
os grupos guerrilheiros no interior do país. 

Il-Uma dupla insurreição zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ÁSI A 

As novas 
preocupações 
do Japão 

Rober t  Gui l l ain zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
governo japonês deseja que o 

tratado de paz e amizade entre o 
Japão e a China, previsto no acordo 
de reconciliação de setembro último, 
entre os dois países, seja concluído o 
quanto antes. Uma declaração neste 
sentido foi feita há dias, diante da 
Dieta (Parlamento japonês), pelo mi-
nistro das Relações Exteriores, Ohira. 
O problema poderá ser abordado pelo 
novo embaixador do Japão em Pe-
quim, Ogawa, quando ele tiver assu-
mido seu posto no fim de março. 
Ohira também reafirmou sua inten-
ção de estabelecer relações diplomáti-
cas com o Vietnã do Norte o mais 
breve possível. 

Estas declarações, feitas logo após 
a viagem de Kissinger a Pequim, con-
firmam a impressão de que, diante do 
novo progresso das relações sino-ame-
ricanas, o Japão se sente obrigado 
também a apressar sua ação diplomá-
tica. 

Os resultados da viagem de Kissin-
ger a Pequim e a Tóquio foram rece-
bidos na capital japonesa com uma 
real satisfação. Vê-se a confirmação 
de uma certa colaboração sino-ameri-
cana na solução do problema indo-
chinês e que é motivo de satisfa-
ção em Tóquio. Acredita-se igualmen-
te que, apesar do silêncio mantido so-
bre o assunto, haverá também um 
progresso, dentro em breve, quanto 
ao problema de Taiwan, devido a 
uma certa retirada das forças america-
nas que ocorrerá após a abertura dos 
^escritórios de ligação" chineses e a-
mericanos em Washington e em Pe-
quim. 

A China tem pressa de ir ao en-
contro dos EUA. Recentemente, 
Chou En-lai dizia ao ministro da In-
dústria do Japão, Nakasone, como 
era forte, segundo ele, a pressão mili-
tar soviética nas fronteiras chinesas, 
acrescentando que o perigo de guerra 
ainda não estava afastado. Segundo 
observadores japoneses^ Chou En-lai 
demonstrou uma flexibilidade sem 
precedentes para consolidar a aproxi-
mação com os americanos, ao aceitar 
que o escritório de ligação chinês em 
Washington seja aberto sem que antes 
tenha sido fechada a embaixada de 
Chiang Kai-shek em Washington. 

Por mais benvindos que sejam em 
Tóquio estes progressos no degelo a-
siático, as reações japonesas, contu-
do, deixam transparecer uma certa a-
preensão. Sem dúvida, os japoneses 
recebem com satisfação as reiteradas 
declarações de Kissinger quanto à 
manutenção do papel privilegiado do 
Japão na Ásia. Mas prèvêem também 
que, nas deliberações de Washington, 
a China Popular agora vai ocupar 
um lugar crescente. 

No plano econômico, a abertura 
em Pequim e em Washington destes 
escritórios de ligação, que têm impor-
tante papel comercial, revela aos ja-
poneses o risco que irão correr agora 
de sofrerem séria concorrência no seu 
comércio com a China. Sem dúvida, o 
comércio sino-japonês atualmente é 
10 vezes mais importante que o co-
mércio sino-americano. Mas teme-se 
que, nos próximos anos, os america-
nos se aproveitem da superioridade 
de sua técnica para vender fábricas, 
ferramentas ou patentes a uma China 
ansiosa por elevar seu nível industrial. 

O Japão parece contudo ter ado-
tado uma outra orientação: equilibrar 
uma aproximação sino-japonesa com 
uma aproximação russo-japonesa. 

Para os EUA não há desequilíbrio 
entre sua aproximação com Pequim e 
sua aproximarão com Moscou. O Ja-
pão, ao contrario, constata a irritação 
crescente de Moscou diante dos pro-
gressos da aproximação sino-japone-
sa. Atualmente é quase impossível ao 
Japão fazer novos avanços em direção 
à China sem equilibra-loS" com um 
idêntico movimento em direção à 
URSS. Este avanço contudo é difícil 
enquanto não forem acertadas as 
questões relativas à posse das ilhas 
Kourilas do Sul, cuja soberania é dis-
putada por ambos os países, e à parti-
cipação japonesa no desenvolvimento 
da Sibéria. 

U N inoy, se você continuar a se 
comportar como tem feito 

até agora, não poderei mais segurar 
meus homens, e não respondo pelo 
que acontecer"! 

"Se meus homens encontrarem 
seu cadáver numa valeta, eu já̂  não 
poderei fazer mais nada para detê-los, 
e então qualquer coisa poderá aconte-
cer à sua mulher ou a seus filhos". 

Este diálogo não faz parte de ne-
nhum filme policial. Ele aconteceu 
em 1970 no palácio de Malacanang 
entre o presidente Marcos e o senador 
BenignozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ninoy Aquino. Uma semana 
mais tarde, os três filhos do casal pre-
sidencial partiam para a Inglaterra on-
de prosseguiriam seus estudos. E em 
dezembro último madame Marcos foi 
ferida a faca por um oposicionista e-
xaltado durante um comício. 

Uma concepção tão indecente da 
política simboliza bem a crise que 
permitiu que o presidente e o Exérci-
to conquistassem plenos poderes na 
"nova sociedade". A pedra angular 
do novo regime é a Constituição, que 
foi solenemente adotada pela Con-
venção Constitucional no dia 30 de 
novembro de 1972, oficialmente a-
presentada ao chefe de Estado a 1? 
de dezembro, e finalmente promulga-
da a 17 de janeiro, após ter sido ado-
tada pejas "Assembléias dos Cida-
dãos". É significativo que durante a 
campanha eleitoral o presidente te-
nha dado ao Exército uma ordem por 
escrito para que "permitisse e encora-
jasse a discussão pública e livre". An-
tes de »22 de setembro esta liberdade 
de discussão parecia muito natural. 

O "período de transição" 

A nova Constituição prevê um re-
gime parlamentar unicameral (um só 
Parlamento). O primeiro-ministro de-
terá o Poder Executivo. O chefe de 
Estado não será mais submetido às 
disposições da lei fundamental de 
1935, segundo a qual - como aconte-
ce nos Estados Unidos - o presidente 
da República não pode ser reeleito 
mais de duas vezes seguidamente. 

O texto, que deverá ser apresenta-
do aos eleitores, sofreu profundas 
modificações após a proclamação da 
lei marcial. Por exemplo, os capítulos 
que diziam respeito aos assuntos es-
trangeiros e aos partidos políticos, 
votados antes de 22 de setembro, fo-
ram rejeitados em seguida. O mais im-
portante é que o caráter democrático 
deste texto está falsificado pela ado-
ção - graças a uma forte pressão da 
administração - do artigo 17, que 
instituiu um "período de transição". 
No decorrer deste período, o presi-
dente acumula aos seus poderes tam-
bém os do primeiro-ministro. A dura-
ção foi limitada até junho de 1976 e 
será mantida discretamente pelo pre-
sidente Marcos, que exercera seus po-
deres até a "convocação de uma As-
sembléia para eleger um presidente e 
um primeiro-ministro interino", que 
poderão então organizar novas elei-
ções. A reunião da Assembléia provi-
sória também está sob controle do 
chefe de Estado e todas as decisões 
tomadas com base na lei marcial se-
rão analisadas. 

Como os constituintes puderam 
concordar com um texto que punha 
fim ao regime parlamentar e que, se-
gundo as próprias palavras do presi-
dente do Comitê sobre as medidas 
transitórias, pode durar "20 dias ou 
20 anos"? Sem dúvida eles levaram 
em consideração as "advertências dis-
cretas" que foram feitas ao juiz Bar-
rera, um dos 15 constituintes que vo-
taram "não". Este antigo membro da 
Corte Suprema observou que somen-
te aqueles constituintes que votaram 
a favor do artigo 17 poderão ocupar 
cadeiras na Assembléia transitória na 
companhia dos antigos membros par-
lamentares. Além disso, os membros 
da Convenção foram autorizados a 
votar uma gratificação de 216 mil pe-
sos por ano para aqueles que partici-
parem da Assembleia provisória. An-
tes a gratificação era apenas de 50 mil 
pesos. Enfim, o chefe de Estado de-
clarou na televisão que, mesmo no ca-
so de a nova Constituição ser rejeita-
da, a lei marcial será mantida. 

O presidente Marcos é considera-
do por uns como um dos melhores 
juristas das Filipinas, por outros co-
mo um dos mais sutis homens políti-
cos do país, além de compreender 
muito bem a mentalidade de seus 
compatriotas. Ele agiu até agora com 

refinada habilidade. Será isto sufi-
ciente para pôr fim aos problemas so-
ciais e economicos que enfraquecem 
a sociedade e à dupla insurreição que 
abala o poder: a do Novo Exército 
Popular (1 MPA) e a dos muçulmanos? 

É muito difícil saber o que repre-
senta exatamente o NPA, cuja impor-
tância é diminuída ou exagerada de 
acordo com os imperativos políticos 
do momento. Antes da ordem do to-
que de silêncio, os comunistas — se-
gundo as autoridades — estavam às 
vésperas de tomarem Manilha de as-
salto. Hoje, o governo anuncia que a 
infra-estrutura do NPA foi arrebenta-
da. A imprensa publicou fielmente al-
gumas dezenas de incidentes durante 
os quais mais de 60 guerrilheiros fo-
ram mortos e 1.300 se renderam. É 
possível atravessar as províncias de 
Pampanga e de Tarlac, ao norte de 
Manilha, sem perceber que se está no 
centro de região dos Huks (como se 
chamam os revoltosos comunistas a-
pós a Segunda Guerra Mundial). Na 
província de Isabela, situada a cente-
nas de quilômetros ao norte da capi-
tal, a penetração de estranhos estava 
proibida, sob a alegação de que os vô-
os estavam interrompidos por "razões 
climáticas". 

Após o sucesso das operações mi-
litares do NPA em 1969 e 1970, em 
Pampagna e em Tarlac, a maioria das 
atividades do movimento foram 
transferidas para Isabela, permane-
cendo contudo nestes lugares, nú-
cleos guerrilheiros. Esta longínqua 
província é atravessada por um rico 
vale repleto de culturas de arroz, em 
Cagayan, mas toda a sua parte orien-
tal é arborizada, montanhosa e de di-
fícil acesso. Foi nesta região — último 
reduto da resistência contra os ameri-
canos em 1902 - que os chefes do 
PC e do NPA estabeleceram suas no-
vas bases. 

"A situação no vale de Cagayan é 
semelhante a do Vietnã em 1961 ou 
1962", nos declarou o general Ra-
mos, chefe da polícia. Os comunistas 
dispõem, segundo ele, de mil guerri-
lheiros uniformizados, apoiados ativa-
mente por 10 mil habitantes e organi-
zações que reúnem perto de 100 mil 
pessoas. Este número é bastante ele-
vado se considerarmos que a popula-
ção total da província atinge a casa 
dos 700 mil. Não contando com as 
crianças de idade inferior a 10 anos, o 
NPA é apoiado por mais de 20% da 
população adulta de Isabela. No cen-
tro de Luçon, a proporção é de 14%. 
O terceiro centro de atividades comu-
nistas e também o mais recente se si-
tua na região de Bicol, qiie reúne as 
províncias a sudeste de Luçon, princi-
palmente a de Camarines do Sul. A 
força policial realizou operações mili-
tares nas outras ilhas, como por e-
xemplo nas de Panay, Negros e Min-
danao,e também nas regiões de Da-
vao, ao sul, e nas de Agusan, ao nor-
deste. 

O senador Aquino teve, como a 
maioria dos seus colegas, contatos 
com os comunistas. Ele contava com 
as atividades dos comunistas para re-
forçar sua posição, mas era muito am-
bicioso e anticomunista para fazer 
parte deste movimento. Aquino nos 
contou em 1971 a seguinte anedota: 
um dia, um oficial lhe disse que os 
guerrilheiros estavam muito firmes ta-
ticamente. Ele percebeu então que 
faltavam na sua biblioteca alguns li-
vros sobre tática militar, provavel-
mente roubados por um antigo em-
pregado seu que tinha passado para o 
lado dos Huks. Aquino enviou-lhe en-
tão um bilhete pedindo os livros de 
volta. Um dia, quando estava no Par-
lamento, Aquino encontrou este jo-
vem com os seus livros embaixo do 
braço. O senador ofereceu-lhe um 
emprego fora de Luçon caso ele dei-
xasse os comunistas. "É muito tar-
de", lhe respondeu seu antigo criado, 

mostrando-lhe seu revólver. Na corc^ 
nha estavam gravados vários sinais in-
dicando o número de vítimas mortas 
por ele. 

Além da boa organização e da ha-
bilidade de nadar nas águas tumultua-
das da política filipina, o PC e o NPA 
têm também uma boa formação ideo-
lógica graças principalmente ao seu 
secretário-geral, o general Amado 
Guerrero. Ele tem hoje 33 anos e foi 
professor universitário; seus adjuntos 
militares são o lugar-tenente Victor 
Corpus, que desertou em 1971 do 
Exército oficial, e o "comandante" 
Dante, autêntico chefe camponês. 
Suas cabeças foram postas a premio a 
50 mil, 75 mil e 150 mil pesos filipi-
nos, respectivamente. "O PC, escre-
veu Guerrero no seu livro A Revolu-
ção Democrática do Povo, luta com 
ardor para aplicar a verdade universal 
do marxismo-leninismo e o pensa-
mento de Mao Tsé-Tung às condições 
concretas das Filipinas". 

Para combater a "ditadura Esta-
dos Unidos-Marcos", escreveu o jor-
nal clandestino do PC, Ang Bayan (O 
Povo), no seu número de 18 de outu-
bro, é preciso dirigir a luta revolucio-
nária e organizar uma "frente unida 
antifascista" com a pequena burgue-
sia e com a burguesia nacionalista, co-
mo também com as organizações reli-
giosas e as minorias nacionais. É pre-
ciso também por outro lado distribuir 
as terras para os camponeses. "As 
condições de uma luta revolucionária 
no campo — diz ainda o jornal - au-
mentaram pela tomada do poder pela 
ditadura Estados Unidos-Marcos. Os 
campos de.batalha podem agora se es-
tender por todo o país. De agora em 
diante será possível lançar algumas o-
perações militares limitadas em zonas 
urbanas, partindo do campo para to-
mar as cidades". 

Se a situação não é assim tão favo-
rável como pretendem os guerri-
lheiros por causa * da intensificação 
das operações de manutenção da or-
dem e da recuperação — talvez mo-
mentânea - do prestígio do presiden-
te Marcos, o regime parece continuar 
impotente para acabar com a insurrei-
ção comunista. Reunidos nas monta-
nhas, os guerrilheiros podem esperar 
uma conjuntura mais favorável, isto 
é, um momento no qual a "nova so-
ciedade" venha a conhecer suas pri-
meiras dificuldades. 

No dia 21 de outubro de 1971 
centenas de mulçumanos tomaram de 
assalto a cidade de Marawi, capital da 

Srovíncia de Lanao do Sul, na ilha de 
lindanao. Foram necessários dois 

dias de violejitos combates para que 
eles fossem expulsos pelas forças poli-
ciais. Marawi e uma cidade de 70 mil 
habitantes, um aglomerado de cons-
truções de madeira à margem de um 
grande lago, no meio de uma paisa-
gem selvagem. Não existe nenhuma 
indústria, e a maior parte das ruas 
não são calçadas. O Exército e as for-
ças policiais acampam na cidade e ao 
redor dela. O coronel Zafra, coman-
dante do LANCAF (Lanao Civic Ac-
tion Force), estabeleceu seu posto de 
comando no campus da Universidade 
de Mindanao, dê  onde pode ver toda 
a cidade. Um mês após os incidentes, 
esta ainda está praticamente abando-
nada. A escola estava destruída, os 
cristãos tinham fugido e os muçulma-
nos pareciam considerar os soldados 
como ocupantes. A atmosfera era 
tensa e as ruas se esvaziavam ao me-
.nor barulho. A polícia estava desar-
mada pois seu chefe tinha comanda-
do a revolta. 

O LANCAF nada tem de "civil" 
além do nome. É na verdade uma for-
ça de dois mil homens armados encar-
regados de estabelecer a calma entre 
os muçulmanos, que, segundo as pró-
prias palavras do coronel Zafra, são 
por natureza agitadores - pouco co-
rajosos . - primitivos, traidores e faná-

ticos". Este desprezo pelos muçulma-
nos por parte dos seus compatriotas 
filipinos pode ser comprovado em 
Manilha, onde ouve-se dizer às vezes 
que "o único muçulmano honesto é 
muçulmano morto . 

Os muçulmanos foram os únicos 
que resistiram à colonização espanho-
la e americana, mas, nos últimos 40 
anos, eles sucumbiram a uma "corri-
da para o sul", preconizada pelo ex-
presidente Quezon, que, parafrasean-
do os pioneiros do faroeste america-
no, gritava em seus discursos: "Go 
south, young man (Vá para o sul, jo-
vem)"! Os camponeses das regiões su-
perpovoadas emigraram em massa pa-
ra Mindanao, expulsando os muçul-
manos, e se apoderaram de suas terras 
pela força ou com o argumento de 
que eles não possuíam títulos de pro-
priedade. Minoritários no país de seus 
antepassados, reagrupados em três re-
giões - Lanao, Cotabato e as ilhas 
Sulu - desprezados pelo governo cen-
tral, os muçulmanos recentemente vi-
ram cair sobre suas cabeças os terro-
ristas cristãos, originários do norte 
das Filipinas, os llagas (ou ratos). 
Massacres e represálias fizeram mais 
de mil mortos e centenas de milhares 
de refugiados em menos de dois anos. 
O equilíbrio precário que se tinha es-
tabelecido em algumas regiões foi 
quebrado. Contra os llagas aparece-
ram os "barracudas", terroristas mul-
çulmanos, enquanto nascia o MJM 
(Movimento pela Independência? 
Mindanao) e seus "camisas negra^ . 
No dia 7 de janeiro foi proclamada a 
independência da República Real de 
MiRdanao e Sulu, compreendendo as 
ilhas de Mindanao e de Palawan e o 
arquipélago de Sulu. 

Uma crise subterrânea 

A essas lutas se juntaram òs con-
flitos entre políticos locais, em cada 
comunidade, e entre os dois grupos 
separados pela língua e pela religião. 
Por exemplo, uma das causas dos 
combates que fizeram várias centenas 
de mortos na província de Cotabato 
foi a campanha empreendida pelo 
Partido Nacionalista do presidente 
Marcos para controlar a região. 

"Eu sou filipino e condeno o ata-
que contra Marawi, mesmo que tenha 
sido organizado por meus correligio-
nários muçulmanos" - declarou-nos 
o professor Mamitua Saber, vice-pre-
sidente da Universidade de Mindanao. 
"Os militares acham que a situação é 
de calma porque não houve mais inci-
dentes. Mas o ressentimento contio*"» 
nos corações das pessoas e se 
volve uma segregação de fato. O que 
é necessário, antes de tudo, é extin-
guir o fosso existente entre as duas 
comunidades" - acrescentou ele. Es-
se é aliás um dos objetivos do presi-
dente Marcos em Mindanao, sendo 
que o outro é a manutenção da "paz 
e da ordem". Mas, depois da implan-
tação da lei marcial e da repressão, 
esse segundo objetivo parece ser o ú-
nico alcançado até o momento. 

Sem uma verdadeira revolução das 
mentalidades, a crise muçulmana só 
poderá recrudescer. Novos combates 
já estão causando vítimas no arquipé-
lago de Sulu, onde o Exército sofreu 
pesadas perdas, ao mesmo tempo que 
elementos maoístas se infiltram em 
Mindanao, onde tentam estabelecer 
bases. As autoridades acusam a Malá-
sia de fornecer ajuda e treinamento 
aos guerrilheiros. O Exército, engaja-
do na luta em duas frentes, ocupado 
com numerosas tarefas civis desiie a 
implantação da lei marcial, terá mui-
to trabalho se os combates se esten-
derem ou se a agitação social renas-
cer. 

(Próximo artigo: Dominação 
Americana). zxvutsrponmlihgfedcbaVUTSQPONMLJIHFEDCBA
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As novas preocupações zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

exterior, pois com a ajuda desses paí-
ses poderemos desenvolver nossa eco-
nomia e infra-estrutura da melhor 
maneira possível". 

Acredita-se que o futuro das rela-
ções qpm os EUA dependa da exe-
cução dos acordos de Paris. Quanto a 
isso, o primeiro-ministro Pham Van 
Dong afirmou que o Vietnã do Norte 
"respeitará e procurará executar com-
pletamente os acordos, e fará tudo 
para que os outros signatários façam 
o mesmo". 

Ao mesmo tempo, os líderes nor-
te-vietnamitas parecem convencidos 
de que não haverá uma reunificação 
dos dois Vietnãs num futuro pró-
ximo, mas disseram-me que "o acor-
do abriu novas perspectivas para a vi-
tória da revolução democrática nacio-
nal no sul", acrescentando: "não faz 
sentido a insinuação de que pretende-
mos instalar umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA regime comunista no 
sul. Isso nunca foi nosso objetivo. 
Um regime nacional e democrático é 
o suficiente. Para que isso aconteça, 
apoiaremos tudo que possa ser feito 
para assegurar liberdades democráti-
cas, harmonia nacional e uma vida 
melhor, como estabelecem os acordos 
de Paris. Faremos tudo para evitar o 
reinicio das hostilidades, mas o peri-
go é que Thieu, apoiado por alguns 
círculos norte-americanos, procura 
novos meios de recomeçar a guerra. 
Thieu e um punhado de outros não 
conseguem sobreviver sem guerra, e 
por isso estão tentando ficar com as 
bases norte-americanas. Isso é muito 
perigoso e faremos tudo para evitá-lo, 
pois precisa continuar alta a bandeira 
da paz. Com uma estrutura de paz e 
democracia no sul, a reunificação pa-
cífica virá por si mesma. O ponto cru-
cial é o respeito aos acordos e sua 
execução". 

Notei muita preocupação entre as 
autoridades norte-vietnamitas - pelo 
menos até a visita de Kissinger — com 
relação ao que acontecerá depois que 
os EUA retirarem suas tropas e os pri-
sioneiros de guerra forem todos liber-
tados. Todos os líderes com quem. 
conversei citaram o exemplo dos 
franceses após a assinatura dos acor-
dos de Genebra, em 1954. Assim que 
receberam seus prisioneiros e retira-
ram suas tropas do norte do paralelo 
17 lavaram as mãos: não cumpriram 
as cláusulas políticas do acordo, espe-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Pham Van Dong 

cialmente as que se referiam a liber-
dades democráticas no sul e eleições 
para um governo unificado. Será que 
os EUA também não cumprirão suas 
responsabilidades? Todos se fazem 
essa pergunta angustiante. 

Outro problema que está interes-
sando muito aos diplomatas estran-
geiros em Hanói é como a China e a 
URSS encaram a perspectiva de um 
enorme investimento norte-america-
no na RDV, através das reparações, 
com os subsequentes e inevitáveis 
vínculos a longo prazo: manutenção 
dos equipamentos e fornecimento de 
peças de reposição. Essa é uma ques-
tão teórica, por enquanto, pois ainda 
não se estabeleceu um acordo real so-
bre qual será a ajuda e sobre como 
será efetuada. Há diplomatas que 
acham que a URSS e a China respira-
rão aliviadas por não terem que arcar 
com a maior parte da reconstrução, já 
que gastaram muito com o suprimen-
to de materiais bélicos durante a 

guerra. Por outro lado, há os que ar-
gumentam que, sendo socialistas, a 
China e a URSS terão um interesse 
comum em evitar o enfraquecimento 
dos laços do Vietnã do Norte com o 
mundo socialista. Alguns norte-viet-
namitas responsáveis com quem dis-
cuti essa segunda hipótese considera-
ram-na "absurda e ridícula". Qual-
quer insinuação de que as reparações 
norte-americanas enfraqueceriam as 
ligações da RDV com os países socia-
listas é rejeitàda vigorosamente. 

Quanto ao alegado distanciamen-
to norte-vietnamita dos países socia-
listas, colhi várias declarações de au-
toridades da RDV, entre as quais, a 
do próprio Pham Van Dong:4 Insisti 
remos na livre utilização de quaisquer 
somas atribuídas, e estamos absoluta-
mente decididos a continuar senhores 
em nosso próprio país". Confirman-
do esse ponto de vista, o ministro de 
Educação Superior, Ta Quang Buu, 
formado em Oxford, fez um comen-
tário que coincide com o de outros 
ministros que entrevistei: "A guerra 
não nos afastou de nossos princípios 
socialistas, absolutamente. Pelo con-
trário, reforçou-os. Nossos estudantes 
são educados dentro do espírito de 
que são os continuadores da constru-
ção de uma sociedade socialista". To-
das as pessoas com quem falei expres-
saram o mesmo sentimento: é com-
pletamente inconcebível a idéia de que 
a participação do mundo ocidental na 
reconstrução do país poderia, de al-
guma forma, desviar o Vietnã do Nor-
te ideologicamente para o ocidente. 

Para o futuro alívio da situação 
no sul, os norte-vietnamitas atribuem 
uma grande importância à formação 
do Conselho Nacional de Reconcilia-
ção e Concórdia e ao papel dos neu-
tralistas dentro do Conselho. Segun-
do altas autoridades do governo da 
RDV, "esse Conselho, que se formará 
para resolver questões muito comple-
xas num prazo de 90 dias após a assi-
natura do acordo, é de extrema im-
portância. Exigimos que as três ten-
dências essenciais no Vietnã do Sul 
(Governo Revolucionário Provisório, 
neutralistas - a "terceira força" ' - e 
Saigon) sejam representadas e que a 
terceira força desempenhe um papel 
importante dentro do Conselho. Sem 
a inclusão da terceira força não have-

Os israelenses e a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
» 

"Operação Vietnã" 
Para Israel, a situação nunca esteve tão boa 

como hoje. Com base na força, chegou-se ao 
impasse, à "paz". Agora Israel não pensa em 
negociar. Por Sol Stern, do New Statesman. 

Wilfred Burchett, de OPINIÃO -
com exclusividade para a América La-
tina - e The Guardian (de Londres£ 
conversou em Hanói durante 75 mi-
nutos com o primeiro-ministro da Re-
pública Democrática do Vietnã 
(RDV), Pham Van Dong, além de ter 
entrevistado outras autoridades do 
Vietnã do Norte. Neste artigo, co-
menta as futuras relações do Vietnã 
com outros países e a "reconstrução 
a partir do nada", citando sempre as 
declarações dos líderes norte-vietna-
mitas. 

Aminha impressão é de que 0 país 
todo esta envolvido num enor-

me esforço de reconstrução, com a 
mesma energia e o mesmo espírito de 
auto-sacrifício demonstrados durante 
a guerra. Como já disse Pham Van 
Dong, "tudo deve ser construído a 
partir do nada". Além dos problemas 
com a reconstrução, os norte-vietna-
mitas estão-se preparando para rela-
ções e contatos amplos com o mundo 
exterior, para encerrar o isolamento e 
o semi-isolamento existentes desde a 
fundação da República Democrática 
do Vietnã (RDV), há mais de 27 
anos. Essas relações, obviamente, não 
se limitarão aos países socialistas e 
aos do terceiro mundo. Quanto à pro-
porção das contribuições para a re-
construção que virão dos países socia-
listas e não socialistas, nada se sabe 
enquanto não se constitua e funcione 
a Comissão Econômica Conjunta 
RDV-EUA. O que se sabe é que a 
RDV não pretende "colocar todos os 
ovos no mesmo cesto". 

«Haverá relações com muitos paí-
1 acidentais e capitalistas, como o 
ao, por exemplo. A Alemanha 

Ocidental já está estudando as condi-
ções para o estabelecimento de rela-
ções diplomáticas e, em Paris, repre-
sentantes da Austrália e da RDV es-
tão negociando o reconhecimento di-
plomático. Quase toda semana um 
novo país manifesta o desejo de esta-
belecer relações com a RDV. E as re-
centes declarações dos líderes do 
Vietnã do Norte demonstram que es-
se desejo é recíproco: "Estamos inte-
ressados na cooperação com o Japão 
em todos qs níveis, com a única con-
dição de que nossos interesses, direi-
tos e soberania sejam sempre respeita-
dos. Estamos prontos a explorar qual-
quer coisa que traga benefício mú-
tuo. Estamos dispostos a estabelecer 
relações com todos os países - Esta-
dos Unidos, Japão ou Austrália. Que-
remos relações normais com o mundo 

Opresidente Nixon deveria estu-
dar hebraico: Israel é a única de-

mocracia ocidental onde sua política 
do Vietnã recebeu comentários quase 
unanimemente favoráveis - ainda 
que isso ocorra por razões que têm 
mais a ver com o Oriente Médio do 
que com o Vietnã. No ano passado, 
durante o bombardeio e bloqueio do 
Vietnã do Norte, o ex-comandante da 
força aérea israelense, tzer Weizman 
(sobrinho de Chaim Weizman), lou-
vou o exemplo americano: "Tiro meu 
chapéu ao presidente Nixon. Ele tem 
coragem". Naquela ocasião, Weizman 
era o presidente do partido Hérut, da 
oposição direitista. Para que não se 
pense que a reação de Weizman foi 
um caso isolado e extremo, vale a pe-
na conhecer a reação do jornal Davar 
(órgão oficial do Partido Trabalhista) 
ao bombardeio de Hanói e Haiphong 
durante o Natal. Culpando a intrasi-
gência norte-vietnamita nas negocia-
ções de Paris pelas incursões dos 
B-52, o editorial do Davar chegou à 
seguinte conclusão: 

"O prolongamento dl guerra no 
Vietnã também adia as negociações 
sobre o conflito do Oriente Médio. 
Além do mais, prova que os Estados 
Unidos não chegarão a um acordo 
nos casos em que o comportamento 
da outra parte for cheio de truques. 
Assim, pode-se supor que Washington 
agirá da mesma forma no que diz res-

peito também ao Oriente Médio". 
O apoio de Israel a Nixon vai ago-

ra além de simples palavras. Enquan-
to as tropas norte-americanas eram 
retiradas, Jerusalém, que nunca teve 
relações diplomáticas com o Vietnã 
do Sul, dava total reconhecimento ao 
regime de Thieu, incluindo a troca de 
embaixadores. Esta foi uma iniciativa 
- sugeriram jornalistas israelenses -
inspirada por Washington, com o 
objetivo de fornecer assistência técni-
ca a Saigon através de um terceiro 
país, para preencher parte do vácuo 
criado pela retirada americana. Este 
gesto foi sem dúvida uma compensa-
ção parcial para o fluxo maciço de 
armas dos Estados Unidos para Israel, 
que só no ano passado atingiu a cifra 
de 500 milhões de dólares em arma-
mentos sofisticados, em grande parte 
obtidos com crédito fácil. 

Várias esquerdas revolucionárias 
em todo o mundo irão sem dúvida 
acrescentar este novo dado ao seu es-
auema simplificado do Oriente Mé-
dio, no qual os israelenses aparecem 
como Saigon e os guerrilheiros pales-
tinos como o vietcong. Contudo, a úl-
tima coisa que Israel deseja é servir 
como cabeça de ponte para o impe-
rialismo americano. O auto-interesse 
é a base sobre a qual se sustenta o 
julgamento israelense dos fatos viet-
namitas. Pouco tem a ver com afeto 
ou ilusões a respeito de Saigon. Sem 

dúvida, o Vietnã poderia até ser uma 
abstração. As pessoas em Israel estão 
preocupadas e com a credibilidade 
militar de seu principal fornecedor de 
armas e aliado político. Elas temiam 
que, se os americanos acabassem co-
mo "tigres de papel" no sudeste da 
Ásia, isto prejudicaria Israel estrategi-
camente. E aos que ponderam quanto 
às ações americanas no Vietnã, os is-
raelenses respondem dando de om-
bros: "Nós não podemos comprar 
Phantoms no supernjercado". 

Meta: deixar como está 

Há muita satisfação em Israel pelo 
resultado das negociações de Paris, 
não quanto aos detalhes específicos 
do acordo, mas por causa da força 
que sustentou a barganha. Tal resulta-
do, afirma-se, foi consequência não 
da corrosiva e sentimental "opinião 
mundial" - que os israelenses acredi-
tam estar voltada contra seus interes-
ses — mas de fatos militares criados 
no campo de batalha. Afirma-se até 
que Moshe Dayan comentou aprova-
doramente a frase de Kissinger, dita 
nas negociações de Paris, segundo a 
qual "não se deve esperar que ganhe-
mos nas negociações o que não con-
quistamos no campo de batalha". (A 
frase teria sido dirigida a um general 
americano, aparentemente desconten-
te com os termos de paz fixados por 
Kissinger.) Os israelenses acham que 
esta é uma lição que Hussein e Sadat 
ainda precisam aprender. Dayan pare-
ce acreditar que mesmo alguns de 
seus colegas do gabinete ainda não 
perceberam o exemplo a tirar do 
Vietnã. O ministro da Defesa israelen-
se está convencido de que o equilí-
brio estratégico apresenta-se de tal 
forma a favor de Israel que tomar 
qualquer iniciativa significa arriscar 
perder importantes vantagens. Dayan 
não está de forma alguma interessado 
em negociações, já que o máximo que 
Israel poderia obter de Hussein e Sa-

dat, neste estágio, mesmo se incluísse 
uma paz contratual, não compensaria 
o que Israel ganhou no campo de lu-
ta. Até um acordo temporário para o 
Canal de Suez, que ele perseguiu no 
passado, já não lhe interessa: Dayaa 
teme que isso poderia gerar pressões a 
favor de um acordo desvantajoso com 
Hussein. Logo depois da guerra dos 
Seis Dias, dizia-se que Israel estava 
apenas 44 esperando um telefonema 
de Hussein". No que diz respeito a 
Dayan, esta frase poderia ser refeita 
assim: "Hussein nem precisa se preo-
cupar em telefonar, até que esteja 
pronto a fazer concessões territoriais 
significantes". 

Posições semelhantes são defendi-
das por outro ex-general, Itzhak Ra-
bin, para quem Nixon entende e apre-
cia a linha dura israelense. Rabin é o 
pouco diplomático embaixador israe-
lense em Washington que, antes das 
eleições americanas, procurou con-
vencer os judeus americanos de ^ue a 
reeleição de Nixon e suas politicas 
vietnamitas eram essenciais à seguran-
ça israelense. Apesar de o governo is-
raelense ter distribuído uma branda 
negativa, Rabin nunca voltou atrás 
quanto ao que disse. Ao contrário, 
após a eleição de Nixon passou a afir-
mar publicamente que sua interven-
ção tinha sido lucrativa para Israel. 

Numa visita recente que fez a Je-
rusalém, Rabin apareceu várias vezes 
na televisão - com ares mais de mi-
nistro que de simples embaixador -
manifestando seu ponto de vista con-
trário a que se apresente qualquer no-
va proposta israelense a Washington 
este mes. 

O acordo no Vietnã provocara 
profunda apreensão em altos dirigen-
tes israelenses; em alguns setores ha-
via o temor de que, com o Vietnã 
fora da agenda, Nixon poderia pres-
sionar Israel em direção a um acordo. 
E a grande publicidade em torno da 
crise de energia americana levantara o 
espectro da susceptibilidade dos EUA 
a pressões vindas dos produtores de 

rá uma solução satisfatória A forma-
ção desse conselho tripartite é com-
plexa, mas confiamos em que seja 
possível, e faremos tudo para apoiá-
lo. Exigiremos que essa cláusula im-
portantíssima do acordo de Paris seja 
completamente executada". 

Um assunto que ninguém, em 
nível algum, quis discutir foi a força 
comparativa das relações entre a 
RDV e a China ou URSS: qual dos 
dois países mais contribuiu com o 
Vietnã do Norte, durante a guerra? 
Quando há-referência aos dois países 
em discursos e editoriais, a União So-
viética é sempre mencionada em pri-
meiro lugar, como pioneira da revolu-
ção socialista Mas nunca se referem 
aos tanques de um sem mencionar 
também os tanques do outro. Um ofi-
cial que me explicou como os Mig c 
os mísseis terra-ar SAM (Surface-Air 
Missile) soviéticos derrubavam os 
B-52 norte-americanos, durante os 12 
dias de ataque a Hanói, enfatizou 
também que os F- l l l dos EUA fo-
ram derrubados especialmente pelas 
baterias chinesas de 32 milímetros. O 
comandante de uma bateria anti-aé-
rea de 57 milímetros, depois de me 
explicar como ela foi formada em 
1966, com armas soviéticas, acrescen-
tou que, desde aquela época, a reposi-
ção de equipamentos foi feita com ar-
mamentos chineses do mesmo cali-
bre. De um modo geral, houve um 
aumento considerável da ajuda chine-
sa em armamentos e transporte. Na 
última vez em que estive na RDV, ha 
mais de três anos, 3/4 dos caminhões 
que se via nas estradas eram sovié-
ticos ou da Europa Oriental. Atual-
mente, 3/4 são chineses. Fui informa-
do que a alteração na proporção de 
caminhões soviéticos e chineses ocor-
reu nos últimos dois anos, quando a 
RDV recebeu 10 caminhões chineses 
para cada caminhão da URSS ou do 
bloco oriental. Mas os vietnamitas 
não discutem esses assuntos, com es-
tranhos, em termos de comparações 
ou em termos de ajuda soviética ver-
sus ajuda chinesa. Eles expressam sua 
gratidão em termos matematicamente 
iguais. Não é difícil prever que os 
vietnamitas gostariam de que a URSS 
e a China entrassem numa competi-
ção: um tentando dar uma contribui-
ção maior e mais efetiva do que o 
outro, na suprema tarefa de recons-
trução nacional. E ambos competin-
do com os EUA e outros países, re-
sultando num proveito máximo para 
seu país. 

petróleo árabe. A respeito de tudo is-
so, o embaixador Rabin ofereceu ga-
rantias tranquilizadoras. No mesmo 
momento em que o ministro do Exte-
rior, Abba Eban, e o vice-primeiro-
ministro, Yigal Allon, sugeriam que 
Israel poderia vir a lucrar se fosse um 
pouco mais flexível, Rabin afirmava 
que Israel tinha condições de conti-
nuar sendo intrasigente. 

Será difícil para o governo discor-
dar da linha Dayan-Rabin. Mesmo pe-
los padrões dos "pombos", as coisas 
nunca estiveram tão boas para Israel. 
Militarmente, o desnível entre Israel e 
os Estados árabes cresoe dia a dia As 
fronteiras estão praticamente seladas 
contra as incursões dos guerrilheiros 
palestinos, enquanto os comandos is-
raelenses podem atacar em território 
árabe sempre que desejem, como de-
monstraram na recente incursão con-
tra bases de guerrilheiros no Líbano. 
Os egípcios encontram-se num estado 
de desordem, e os sírios, após serem 
duramente castigados pela força aérea 
israelense, parecem agora mais conti-
dos. É verdade que a Setembro Negro 
ainda constitui uma ameaça nas capi-
tais européias, mas há crescentes indí-
cios de que os serviços de segurança 
israelenses estão lutando com toda 
dureza nesta guerra clandestina (al-
guns representantes da El Fatah em 
Roma, Paris e Chipre já foram elimi-
nados). E politicamente as guerrilhas 
palestinas nunca estiveram em pior 
forma. 

Tudo isso representa uma espécie 
de "paz" para Israel. Os elementos da 
linha dura israelense sustentarão 
que é tão boa, senão melhor, do que 
qualquer outra que Israel tenha co-
nhecido. E é uma paz conquistada, 
não por resoluções da ONU, por me-
diação de terceiros ou pela opinião 
mundial, mas pela força israelense. 
Minha impressão é que os israelenses 
afirmarão isso ao presidente Nixon, 
ele entenderá muito bem esta lingua-
gem, e concederá a Israel a maior par-
te do que o país está pedindo. 



OPINIÃO - A Confederação De-
mocrática (CODE), que congrega os 
partidos da oposição, por toda a cam-
panha eleitoral, vem frisando que o 
programa econômico do presidente 
Allende "é um fracasso". Exemplifica 
sua denúncia com a alta taxa inflacio-
nária do país, como também com o 
que chama de "desabastecimento na-
cional". Por sua vez, a "Plataforma 
da Vitória", programa eleitoral da 
Unidade Popular, diz que o Chile, 
economicamente, cresceu cerca de 
12% nos últimos dois anos. Como se 
explica tal contradição? 

Carlos Altamirano - Quando se 
fala em desenvolvimento econômico, 
tem-se de destacar, de início, a quem 
serve este mesmo desenvolvimento, 
em termos sociais. É claro, que, para 
os que tiveram suas fábricas passadas 
às mãos dos trabalhadores, as mãos 
da área social; para os que ficaram 
privados de seus latifúndios ou mes-
mo viram estatizadas suas empresas 
antes sob domínio do capital estran-
geiro, para estes a situação piorou. A 
"Plataforma da Vitória' leva em con-
ta, ao fixar a situação da economia 
chilena, o desenvolvimento das clas-
ses oprimidas anteriormente pela bur-
guesia, o grosso, enfim, da população, 
a real força produtiva do país. O Chi-
le, como qualquer país do mundo, só 
pode se desenvolver na medida que 
suas forças produtivas reais passam a 
controlar realmente a produção. Ou 
melhor, na medida que os trabalhado-
res vão tomando em suas mãos o con-
trole da economia nacional. Hoje os 
chilenos controlam o cobre, antes 
pertencente aos monopólios estran-
geiros. Hoje a taxa de desemprego de-
cresceu de tal forma que a alta do 
poder aquisitivo do proletariado e 
camponeses chega a ser um problema 
de ordem social para o governo. Um 
problema menor, é claro, mas que re-
flete as realidades alcançadas por nos-
so programa. Nos dois últimos anos, 
cresceram 48% as matrículas nos mais 
diversos níveis de ensino. E isto 
pouco significaria se o aumento não 
se desse, como se dá, para suprir as 
necessidades de setores da sociedade 
que jamais tiveram oportunidade de 
frequentar qualquer tipo de escola. 
Nestes dois últimos anos, o governo 
entregou cerca de 30 mil vivendas ao 
povo e outras 65 mil estão em fim de 
construção. E muita coisa mais teria 
de acrescentar, ainda que saiba que 
quase tudo está por se fazer. Agora, o 
que a direita não diz é que é respon-
sável por um dos mais profundos boi-
cotes econômicos que leva adiante 
contra o país. Que o desabastecimen-
to que tanto proclama é fruto de um 
mercado negro especulativo que ela 
tem sob controle. Que a inflação se 
deve à política monetária internacio-
nal em mãos do imperialismo, que 
nos nega empréstimos e contra nós 
dirige um cerco de vida ou morte. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A luta pelo poder 

OPINIÃO - A "Plataforma da Vi-
tória" diz que 1973 será "o ano do 
enfrentamento decisivo com o impe-
rialismo". Que significa este enfrenta-
mento para o partido governamental? 

Carlos Altamirano - Quando se 
fala em enfrentamento decisivo, não 
se quer dizer último enfrentamento. 
Este ano, como tudo indica, será 
quando se definirão as forças sociais 
conflitantes no país, como também 
se firmará o povo em sua luta pela 
derrota do imperialismo em nosso 
país. Derrotar o imperialismo não 
significa apenas nacionalizar as empre-
sas. É preciso conscientizar as massas 
da importância de tais atos. Neste as-
pecto, travamos uma guerra sem 
quartel. No país e no exterior. Como 
disse o presidente Allende, o Chile "é 
um Vietnã calado". Temos o respeito 
internacional. Mas temos um inimigo 
muito maior que é o boicote do capi-
talismo norte-americano. E este, no 
Chile, só será mesmo derrotado quan-
do os operários e camponeses assumi-
rem o controle político e tiverem em 
mãos o controle do processo iniciado 
pela Unidade Popular. Em outubro 
do ano passado, o imperialismo nor-
te-americano e a burguesia nacional 
tentaram derrubar o governo, reto-
mar o poder, numa atitude sediciosa 
que se propunha instalar nó país uma 
ditadura fascista Foram derrotados. 
Mas não denotados pela última vez. 
Novamente voltarão à carga, com a 
sedição, com a traição, o boicote, o 
mercado negro e as greves patronais. 
Logo que puderem. As conquistas de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O líder do PS chileno: 

'AVANZAR SIN TRANZAR* 
Em entrevista a Marcos Prado, para OPINIÃO, Carlos 

Altamirano, líder do Partido Socialista, ao qual 
pertence Allende, faz uma análise da crise chilena 

outubro foram muitas. Mas não fo-
ram as fundamentais. Para isto, para 
se chegar a estas conquistas funda-
mentais, ao socialismo enfim, tem-se 
de ter uma massa decidida contra os 
inimigos do país. E estes são o impe-
rialismo, a burguesia, o latifundiário, 
os setores que exploram os traba-
lhadores. 

Os democratas cristãos 

OPINIÃO - A democracia cristã, 
que é um partido que afirma ter bases 
populares, vem colaborando com o 
governo em sua luta antiimperialista? 

Carlos Altamirano - Reconheço 
que haja um considerável contingente 
de operários e camponeses sob a lide-
rança democrata-cristã. Por falta de 
melhor formação política, estão en-
grossando as fileiras de um partido 
contrário a seus interesses. Porque o 
que impera no PDC é a sua linha dire-
tiva E a linha diretiva do PDC, hoje, 
caminha lado a lado com o Partido 
Nacional. Pelo caminho do golpismo, 
da sedição, na tentativa de derrubar o 
governo da Unidade Popular Ambos 

únicos que têm dinheiro suficiente 
para sonegar são os capitalistas. Ne-
nhum trabalhador tem dinheiro sufi-
ciente para comprar uma só vez 50 
quilos de carne, tambores de azeite 
ou 100 pares de sapatos. Nenhum tra-
balhador tem garagem ou armazém pa-
ra estocar produtos sonegados. E por 
culpa desta sonegação e da especula-
ção capitalista, o povo se vê obrigado 
a fazer filas diante das lojas e mercea-
rias. Pela mesma razão, certos produ-
tos desapareceram praticamente dos 
armazéns. Porque os capitalistas pa-
gam mais por eles, e os comerciantes 
assim se dão à especulação. E isto se 
dá, ainda que a produção nacional te-
nha crescido. Ainda que a importação 
de certos produtos básicos tenha di-
minuído. Só a direita não quer ver — 
porque isto não interessa a ela, en-
quanto classe exploradora - que a 
produção nacional de leite, azeite, fa-
rinha, macarrão, açúcar, cigarros e pa-
rafina, por exemplo, sofreu, nos últi-
mos dois anos, aumentos que flutuam 
de 25 a 40%. Que nossa reforma agrá-
ria é a única, na história da humani-
dade, que resultou em aumento da 
produtividade, logo em seguida à sua 

'Avanzar sin 

têm uma mentalidade reacionária, 
ambos representam iguais interesses. 
Os interesses dos grandes monopólios 
e do imperialismo. Mais que isso. A 
democracia cristã, agora, serve aos 
critérios da extrema-direita. E isto 
não deve espantar a ninguém, porque, 
emborá sob uma aparência, uma más-
cara liberal, o Partido Democrata-
Cristão, em todas as épocas, sempre 
foi uma coletividade demagógica cujo 
objetivo final é manter o sistema ca-
pitalista. E, assim, é mais um instru-
mento do imperialismo. Um instru-
mento perigoso. Disfarçado em seus 
propósitos. Que só agora, no Chile, 
quando a situação se define, tem dis-
posição de mostrar seus reais interes-
ses. A democracia cristã sempre foi 
uma aliada do imperialismo. E prova 
disto é a atuação - inclusive do pró-
prio ex-presidente Frei — colabora-
cionista na tentativa golpista da ITT 
de impedir a posse do companheiro 
Salvador Allende, e que resultou no 
assassinato do general René Schenei-
der. 

OPINIÃO - O "mercado negro" 
existe de forma aparentemente incon-
trolável. Por que, até então, foi im-
possível minimizá-lo? 

Carlos Altamirano - O mercado 
negro de alimentos é mais uma tática 
da direita destinada a responsabilizar 
o governo e os partidos da Unidade 
Popular pelo "desabastecimento". É 
mais uma tática da direita para in-
compatibilizar o povo com o gover-
no. Em duas palavras, mercado negro 
é sonegação e, especulação: Ora, os 

tranzar 
significa que a 
esta altura do 
processo chileno a 
tarefa da Unidade 
Popular é voltar-se 
para o trabalho de 
massas, reforçando 
as formas de poder 
que trabalhadores 
desenvolveram por 
sua iniciativa".. . 
"Não se pode negar 
e nem evitar que 
ninguém, e nenhum 
trabalhador, seja 
privado do direito 
de participar dos 
diversos organismos 
de ação popular". 

realização. Isto graças aos esforços 
dos trabalhadores. Esforços que aca-
bam em mãos de um mercado negro 
sem escrúpulos, porque os aparatos 
de distribuição ainda estão sob o con-
trole da burguesia Uma burguesia 
que domina o Congresso e, no Parla-
mento, nega ao governo leis suficien-
tes para o combate à sonegação, à es-
peculação, ao mercado negro. No 
Chile, estamos presenciando como a 
direita especula e luta de forma baixa 
para não perder seus interesses. O que 
se pode fazer é dar instrumentos ao 
povo para que defenda e fortaleça 
seus próprios canais de distribuição 
de alimentos. A solução definitiva, já 
que o Congresso, em sua maioria, de-
fende os interesses dos monopólios, 
reside na criação de um mecanismo 

?[ue garanta o abastecimento de cada 
amilia dos trabalhadores. E isto não 

se consegue em 24 horas. Ou em dois 
anos. Ademais, não é no êxito econô-
mico que se abre um caminho polí-
tico. Não se pode resolver o "desabas-
tecimento" ou deter a taxa de infla-
ção em um país convulsionado pela 
luta de classes - a nível de uma situa-
ção revolucionária - com instrumen-
tos administrativos, burocráticos ou 
técnicos. Isto em se falando num as-
pecto mais genérico. E o que se pro-
cura no Chile como objetivo da Uni-
dade Popular é abrir um caminho po-
lítico. Até o socialismo. 

OPINIÃO - Em termos especí-
ficos, em termos de dinâmica políti-
ca, o aue significa "avanzar sin tran-
zar" ('avançar sem negociar"), na 

presente situação chilena? 
Carlos Altamirano - A esta altura 

do processo, a grande tarefa dos revo-
lucionários militantes ou não da Uni-
dade Popular é voltar-se em cheio aq 
trabalho de massas, na perspectiva de 
fortalecer a unidade do povo e, com 
isso, fazer crescer o poder popular. 
Esta tarefa consiste, no nosso caso, 
em impulsionar as formas embrioná-
rias do poder que os próprios traba-
lhadores conquistaram através dos 
Comandos Comunais (organizações 
de bairros), dos Cordões Industriais e 
dos Conselhos Comunais Campone-
ses. Os Comandos Comunais surgiram 
na crise de outubro como uma inicia-
tiva das próprias massas organizadas e 
«resultaram numa resposta concreta 
do povo frente à emergência do mo-
mento. Coordenavam as atividades de 
cada bairro, em sua vigilância contra 
a sabotagem e a ação dos sediciosos. 
Os Comandos são sementes do poder 
proletário e têm ilimitadas possibili-
dades em seu desenvolvimento baixo 
o propósito central de organizar os 
trabalhadores em setores geográficos, 
residenciais determinados. Com este 
objetivo, os Comandos criam canais 
de relação interna entre as organiza-
ções já existentes. Não se pode nem 
se deve negar a ninguém, a nenhum 
trabalhador o direito de participar de 
um Comando, pois os Comandos, pa-
ra um. bom funcionamento, jamais 
podem se dar ao sectarismo, ou à bu-
rocracia reformista. Porque os Co-
mandos Comunais são, em síntese, ao 
lado dos Cordões Fabris e Conselhos 
Comunais Camponeses, uma nova 
forma de exercício de poder pelos 
trabalhadores. E é com eles que se 
pode avançar, sem negociar, ate a vi-
tória final. 

OPINIÃO - A "Plataforma da Vi-
tória" afirrito que "substituir o velho 
sistema capitalista por um socialista 
exige agora uma mudança em nossas 
instituições administrativas, econômi-
cas e políticas". Frente a esta premis-
sa, qual é a posição do Partido Socia-
lista com relação às Forças Armadas, 
sem dúvida alguma, uma instituição 
administrativa do sistema capitalista 
chileno? 

As Forças Armadas 

Carlos Altamirano - A ação da? 
Forças Armadas por ocasião da greve 
patronal de outubro foi das mais pa-
trióticas e das mais identificadas com 
os interesses das massas. Nossos mili-
tares, legalistas por excelência, soube-
ram localizar os inimigos do país e se 
mantiveram leais à Constituição e ao 
interesse nacional. Agora, quando se 
fala em mudança das instituições, 
tem-se em mente que estas correspon-
dem à superestrutura da sociedade ca-
pitalista, e é obvio que foram criadas 
para defender o melhor funcionamen-
to possível deste sistema Para modi-
fica-las, destruí-las ou mesmo para 
que deixem de ser um obstáculo ao 
processo revolucionário, tem-se pri-
meiro que destruir suas próprias bases 
de sustentação. Com o surgimento de 
uma nova forma de produção e de 
novas relações de produção e proprie-
dade surgirão também como necessi-
dades imperiosas novas instituições 
de superestrutura no novo sistema 
econômico nascente. À instauração 
do socialismo se seguirá a implanta-
ção da legalidade socialista, da demo-
cracia socialista, da Justiça socialista, 
livre do nefasto cunho classista que se 
faz presente nos tribunais da atual 
Justiça burguesa. Mas isto não deve 
ser entendido como uma transforma-
ção mecânica de determinados orga-
nismos ou instituições superestrutu-
rais. É uma necessidade primordial re-
sultante da destruição das bases eco-
nômicas ejn que se assenta o poder 
burguês. E, no que diz respeito a isto, 
trata-se de uma questão intimamente 
ligada ao problema do poder, porque 
se trata de afastar uma classe domi-

nante, substituindo-a por outra na di-
reção do Estado, na direção e contro-
le da sociedade. 

OPINIÃO - Como a Unidade Po-
pular, em particular o Partido Socia-
lista, podè se considerar vitoriosa 
com relação ao movimento patronal 
de outubro, se a imprensa internacio-
nal, na época, divulgou que o movi-
mento paredista dos proprietários de 
camtn hão e de comerciantes fez com 
que o governo recuasse em suas posi-
ções, principalmente quando convoca 
militares à participação no gabinete 
civil ou mçsmo quando não toma me-
didas legais contra os grevistas desta 
chamada, pelo próprio presidente Al-
lende, "greve ilegal ? 

A direita fascista 

Carlos Altamirano — Antes de 
chegar à resposta desta pergunta, que-
ro deixar bem claro que se tem de ter 
muito cuidado com o que a chamada 
imprensa internacional diz do Chile. 
Se as informações têm base na "im-
prensa internacional da UPI" é bom 
que se saiba, de início, quem é a UPI 
e seus comparsas. A UPI é o patrão 
dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA El Mercúrio. E o El Mercúrio, o 
panfleto da direita fascista, do Partido 
Nacional. O porta-voz dos antipovo. 
Agora mesmo, a UPI, o El Mercúrio e 
seus comparsas espalham pelo mundo 
a infâmia de que no Chile se vende 
carne humana nos açougues. Isto, ou 
mais ou menos isto, noutros tempos, 
a Readers Digest disse dos soviéticos. 
Para a Readers Digest, "comunista 
russo comia criança'. Para a UPL no 
Chile, "se come carne humana". É as-
sim que o imperialismo age para ac 
desmoralizar. Estão de tal forma ^ 
sesperados que apelam para isto. E 
por coisas como estas é que se precisa 
tomar cuidado com o que certa im-
prensa internacional diz do Chile. É 
clart) que, quando assim falo, não es-
tou me referindo a uns tantos jorna-
listas honestos que aqui vêm para ver 
nossa realidade, e, ainda que discor-
dem dela vez por outra, são justos em 
suas observações. E, quase sempre, re-
conhecem a importância de nossa lu-
ta de libertação nacional e revolucio-
nária. No que diz respeito ao movi-
mento sedicioso de outubro, é bom « 
que se saiba que foi mais uma das 
tentativas golpistas da burguesia e do 
imperialismo para derrubar o governo 
e instalar uma ditadura fascista no 
país. Não foi por mera casualidade 
que a greve patronal teve início na 
mesma época em que o imperialismo 
norte-americano dirigia uma outra 
agressão ao Chile, promovendo o em-
bargo de nosso cobre, na Europa. A 
greve foi coordenada, assessorada e fi-
nanciada pelo capital estrangeiro e, 
além disto, com a colaboração direta 
de elementos da CIA. Pois bem, dk 
rante a greve sediciosa de outubroT 
burguesia mostrou como está bem 
preparada, ideológica e politicamen-
te. Soube converter cada questão nu-
ma arma a favor de seus interesses 
contra-revolucionários. Soube aplicar 
bem todos os elementos que tinha em 
mãos para chegar a seus objetivos que 
eram criar o caos, a desordem e pro-
porcionar um golpe de estado. O le-
ma dos patrões, naquele momento, 
era derrubar o governo a qualquer 
custo, era deter a transformação revo-
lucionária, era bloquear nosso avanç*o 
ao socialismo. Mas quais foram os re-
sultados desta intentona contra-revo-
lucionária? Em resumo, um rotundo 
fracasso da direita Na "batalha de 
outubro" triunfaram os trabalhado-
res. Os patrões queriam derrotar com 
a fome os trabalhadores e em troca 
receberam a resposta merecida Os 
trabalhadores .souberam dímonstrar 
sua consciência de classe neste mo-
mento de luta. Durante os 26 dias da 
greve patronal, controlaram, diri-
giram e mantiveram em funcionamen-
to a economia nacional. Nenhuma fá-
brica deixou de. funcionar, nenhum 
camponês deixou de ir ao campo. De 
forma muito concreta, os trabalhado-
res mostraram que os patrões não são 
necessários para fazer o país andar. 
Assim, outubro nos deu muitas li-
ções. Como assinalou o comunicado 
do Comitê Central do Partido Socia-
lista, de meu partido, logo após o fim 
da greve, no movimento de outubro, 
"o povo aprendeu em 26 dias muito 
mais que ao longo de tantos anos de 
lutas passadas. A classe operária, em 
outubro," ganhou em consciência de 
classe, ganhou em capacidade revoluci-
onária, ganhou em decisão vitoriosa e 
deu iim grande salto até o futuro so-
cialista do Chile. Soube localizar seus 
inimigos e mostrar sua disposição de 
luta". 
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Trinta e quatro anos depois de as-
censão ao poder do general Francisco 
Franco, a Espanha apresenta hoje 
uma das mais elevadas taxas de cresci-
mento econômico do mundo (10,7% 
em 1972 * ), ao mesmo tempo em 
que crescem as exigências de industri-
ais, padres, intelectuais e sindicatos 
no sentido de uma liberalização do 
regime surgido após a guerra civil es-
panhola, que, entre 1936 e 1939, 
opôs monarquistas e republicanos. 

Segundo Edouard Baibpl, do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L'Express, nos últimos 12 anos a ren-
da média per capita da Espanha qua-
druplicou, devendo, segundo cálculos 
oficiais, atingir um total de US$ 
2.500 (Cr$ 15 mil) em 1980. Em 
contraposição ao progresso econô-
mico, as rígidas estruturas de inspira-
ção fascista, implantadas por Franco 
em 1939, começaram a apresentar si-
nais de cansaço, com divergências 
dentro do governo, ao mesmo tempo 
em que a Igreja e os sindicatos au-
mentam sua agressividade contra o re-
gime. Neste ensaio do prof. Francisco 
Weffort, da Universidade de São Pau-
lo, uma análise da crise espanhola. 

Até há alguns anos atrás, compa-
rar Brasil e Espanha seria sinal 

de um pessimismo extremo. Talvez 
ainda o seja. Para muita gente, no 
Brasil, como no mundo todo, a Es-
panha depois da guerra civil não tem 
propriamente história. Ou se tem é 
uma história que poderia ser resumi-
da em duas ou três imagens sombrias. 
Ateir en Madrid e A Guerra Acabou, 

excelentes filmes dos anos 60, 
mostram isto melhor do que quase 
tudo o que já se escreveu a respeito. 
A guerra civil foi encaminhada de tal 
modo e em circunstâncias tão difíceis 
que, para os defensores da República, 
a única alternativa real terminou sen-
do a morte ou o exílio. Depois da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f ierra, o que se tem é a imagem da 
spanha submetida, congelada no 

passado, distante, inacessível a todos 
os que se recusam a aceitar a realida-
de da derrota. Franco fizera voltar 
atrás o relógio da História, era preciso 
trazê-lo de novo ao ponto de partida. 
Na busca desesperada de revanche, as 
oposições se desorientaram durante 
duas décadas. Era a perda de sentido 
de uma luta que se fazia em nome do 
futuro mas que não parecia capaz de 
outro estímulo senão a lembrança da 
República destruída e a dor de uma 
derrota dura demais para se admitir 
como real. 

Contudo, quando estes dois filmes 
estavam sendo produzidos, o trauma 
da guerra, a estagnação da Espanha e 
o revanchismo das oposições já eram zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«is do passado. No início dos anos 

a Espanha já estava produzindo o 
seu "milagre econômico : 9% de cres-
cimento anual entre 1957 e 1967 
com uma repercussão considerável 
na estrutura social do país. Em 1940, 
a Espanha tinha 21% da sua popula-
ção ativa na indústria e 27% no ter-
ciário, em 1967 estas porcentagens 
haviam passado de 38% a 34%, res-
pectivamente. Mais surpreendente e 
mais importante que isto: a Espanha 
estava produzindo também o seu 
"milagre político" através do movi-
mento das comisiones obreras e de 
outros movimentos de oposição que 
faziam renascer a esperança da demo-
cracia nas condições de um dos regi-
mes políticos mais autoritários do 
ocidente. Talvez a Espanha não tenha 
muito a nos ensinar no plano econô-
mico (todos nós sabemos muito bem 
o que são os "milagres econômicos" e 
como se produzem . . . ). Poderia 
contudo nos dizer alguma coisa sobre 
os "milagres políticos"? 

"Caudillo por gracia de Dios" 

Desde o fim da guerra civil até iní-
cios dos anos 50, a Espanha viveu seu 
período de estancamento. O país es-
tava praticamente isolado, primeiro 
pelas circunstâncias da Segunda Grân-
de Guerra, depois pelo boicote dos 
Estados Unidos e aa Inglaterra, que 
tentavam punir o regime franquista 
por suas alianças com Hitler. Mas o 
regime espanhol não apenas sobrevi-
veu à estagnação econômica (como o 
redime português sobrevive até hoje) 
e a pressão externa como encontrou 
uma política adequada às circunstân-
cias e às suas preferências pela ideolo-
gia nacionalista autoritária do "Esta-
do orgânico". O período de isolamen-

* O Brasil cresceu, segundo o 
presidente Medici, 10,4% no mesmo 
período. 

As alternativas do 
"milagre espanhol 

Taxas elevadas de crescimento econômico e regimes 
autoritários caracterizam, segundo alguns, o Brasil 

e a Espanha. Mas até que ponto vão as semelhanças? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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to é portanto também o período cha-
mado "de desarrollo autarquico. A 
exemplo do que ocorreu com o Brasil 
e com outros países à mesma época, 
o Estado era concebido como o prin-
cipal instrumento do processo de de-
senvolvimento, buscava estabelecer 
indústrias onde a empresa privada era 
incapaz de atuar e punha a ênfase na 
substituição de importações e nas in-
dústrias ligadas à defesa nacional. Mas 
nas circunstâncias de um país recém-
saído de uma guerra civil e submetido 
a um regime de tipo fascista, o pro-
cesso evidentemente teria que ser 
muito mais difícil e dramático que 
em qualquer parte. 

A Espanha havia tido um milhão 
de mortos na guerra civil, outro tanto 
se encontrava no exílio e boa parte 
do seu território estava praticamente 
arrasado. Além disso, Franco, "cau-
dillo de Espana por gracia de Dios", 
necessitava estabelecer sua própria 
concepção da ordem, e não parece ter 
pensado muito no preço que isto po-
deria custar. Para se ier uma idéia do 
caráter restaurador e autoritário do 
regime, basta lembrar que a reforma 
agrária da República foi anulada e as 
terras devolvidas a seus antigos pro-
prietários. Evidentemente, o peso 
mais forte do regime caiu sobre o mo-

Entre 1940 e 1950, 
aproximadamente, 

200 mil pessoas 
foram condenadas à 

morte e fuziladas 
pelas forças militares 
do regime franquista 

vimento operário: o contrato coletivo 
de trabalho foi abolido e a determina-
ção dos salários passou ao controle 
direto do governo, o direito de greve 
foi suprimido e as greves, catalogadas 
no Codigo Penal como rebelião con-
tra a autoridade do Estado. A repres-
são chegou a tais extremos que, entre 
1940 e 1950, cerca de 200 mil pes-
soas foram condenadas à morte e fu-
ziladas. Pode-se imaginar o que isto 
poderia significar num país onde a 
classe operária estava por volta de 1 
milhão e meio de pessoas e já parcial-
mente destruída pela guerra civil? 
Franco quebrava a espinha do movi-
mento operário e produzia assim uma 
profunda ruptura em sua história. O 
generalíssimo cortava o mal pela raiz, 
limpava o terreno para construir so-
bre ele sua própria concepção do Es-
tado, o "Estado orgânico". 

A Falange, sob a influência do ias-
cismo italiano, estabelecia em seu 
programa de 1934: "Concebemos a 
organização econômica da Espanha 
em termos de uma gigantesca união 
de produtores. Organizaremos a so-
ciedade espanhola sobre uma base 
corporativa por meio de um sistema 
de sindicatos verticais, distribuídos 
segundo os vários ramos de produção 
e a serviço da integridade econômica 
nacional". E Franco buscou cumprir 
à risca esta orientação. Deste modo, 
estabeleceu a Confederação Nacional 
Sindical (CNS), dividida de alto a bai-
xo em duas seções, uma para patrões 
outra para empregados, com ramos 
em cada província e em algumas cida-
des e áreas rurais. Uma enorme hie-
rarquia de 26 sindicatos verticais en-
globando as diversas atividades eco-
nômicas do país. 

Afora algumas diferenças formais, 
a CNS é muito parecida com a estru-
tura sindical brasileira que, como se 
sabe, foi estabelecida quase à mesma 
época e tem a mesma inspiração fas-
cista. Há contudo algumas diferenças 
que dão a medida do radicalismo do 
fascismo espanhol: primeiro, a sindi-

calização na Espanha é obrigatória; 
segundo, a CNS se estende até o in-
terior das empresas através dos enla-
ces e jurados, os únicos postos da es-
trutura sindical que são preenchidos 
por eleições diretasterceiro, os pos-
tos superiores da hierarquia são pre-
enchidos por eleição indireta ou por 
designação direta de Franco ou de 
seus prepostos. (Até os anos 60, mes-
mo as eleições de enlaces e jurados 
eram rigorosamente controladas em 
função da fidelidade dos candidatos à 
hierarquia. A partir de 1962, o con-
trole diminuiu e estas eleições pude-
ram contar com uma ampla participa-
ção das çposições, especialmente a 
partir de 1966). Uma ultima diferen-
ça importante em relação à estrutura 
sindical brasileira: a CNS espanhola, 
embora subordinada diretamente a 

1940 a 1953, o crescimento foi de 
apenas 10%), este foi o período de 
glória da Falange e de uma desorien-
tação e desarticulação generalizadas 
no campo das oposições. Dos parti-
dos da Repúblic£ aqueles que passa-
ram a compor o governo republicano 
no exílio (republicanos, socialistas e 
parte dos anarquistas, a "CNT polí-
tica") esperaram até o fim da Segun-
da Grande Guerra que o regime de 
Franco caísse sem seu esforço, ou 
melhor, esperaram que fosse derruba-
do pelas pressões da Inglaterra e dos 
Estados Unidos. Enquanto isto, den-
tro do país, parte dos anarquistas, a 
"CNT apolítica", e dos comunistas 
(PCE), se integravam à atividade do 
maquis. Através do jogo político e di-
plomático ou de armas na mão, o 
objetivo das oposições era um só: a 

Franco, foi formada pela Falange e 
constitui até hoje um de seus princi-
pais instrumentos de poder. É preciso 
entender bem o sentido destas dife-
renças todas: o regime franquista 
aproximou-se muito mais do modelo 
do Estado totalitário do que o Brasil 
do Estado Novo. A Espanha estava 
praticamente destruída pela guerra ci-
vil e Franco pretendia reconstruí-la a 
seu modo, ou seja, no âmbito do Es-
tado fascista. Assim, ele não podia 
nem queria deixar nada nem ninguém 
de fora. 

As oposições desarticuladas 

Embora o regime não tivesse al-
cançado nenhum êxito apreciável no 
plano econômico (em 13 anos, de 

derrubada imediata de Franco. Para 
as oposições (como também para 
Franco com suas centenas de milha-
res de fuzilamentos), a guerra civil 
continuou no bojo da Segunda Gran-
de Guerra e mesmo depois do térmi-
no desta. 

Mas a orientação revanchista dos 
partidos ligados à República não po-
dia negar nos fatos a realidade da Es-
panha submetida ao regime franquis-
ta e das transformações sociais e polí-
ticas que este introduzia no pais. A 
composição da classe operária estava 
em processo de mudança e as oposi-
ções não pareciam capazes de enten-
der o curso e as consequências deste 
processo. Quando terminou a Segun-
da Grande Guerra, restava pouco 
mais que escombros dos grandes par-

tidos operários da República (socialis-
tas e anarquistas, cada um reunia em 
1937 para mais de 1 milhão de segui-
dores). O PCE, partido minoritário na 
República, tentou reagir aos fatos e 
buscou definir uma política de apro-
ximação com a nova classe operaria. 
Com este objetivo, abandonou o ma-
quis e em 1948 criou uma estrutura 
sindical clandestina (Organizacion 
Sindical Obrera - OSO), paralela à 
CNS (como os "sindicatos paralelos" 
havidos no Brasil à mesma época) e 
que deveria servir-lhe, já em 1950, pa-
ra tentar infiltrar-se na estrutura ofi-
cial através das eleições de enlaces. Is-
to não significa, porém, que estive-
apagada a lembrança da guerra v i l 
que de fato ganhava novas tona!"da-
des no clima internacional da gu jrra 
fria. 

Em 1951, uma conjuntura infla-
cionária deveria produzir, juntamente 
com a influência nascente do OSO, 
uma greve geral contra a alta do custo 
de vida em Barcelona. Era a primeira 
manifestação importante dos traba-
lhadores espanhóis desde a instalação 
ie Franco no poder. Esta verdadeira 
explosão de insatisfações sociais re-
primidas durante muito tempo con-
clui o longo período de uma década 
em que a Espanha permanecera no 
geral paralisada, contida no quadro 
definido pelas estruturas de controle 
criadas pelo regime. Esta greve, que 
se considera como o último ato da 
guerra civil, foi contudo um ato isola-
do que só muitos anos depois encon-
traria sequência (1). Mas 1951 perma-
nece uma data simbólica na história 
da Espanha também por outras ra-
zões. E a mais importante delas é que 
neste ano começa a romper-se o isola-
mento em que vivia o país desde a 
guerra civil. 

A Opus Dei e os sindicatos 

A mudança da política interna 
que se observa na Espanha nos anos 
50 parece depender menos das inicia-
tivas políticas de Franco e das oposi-
ções que da variação da posição ocu-
pada pela Espanha no sistema econô-

Em 1951, depois da 
primeira greve geral 

de trabalhadores após 
o fim da guerra civil, 
a Espanha começou a 
romper o isolamento 
em que vivia desde 39 

mico e político internacional. Como 
o Brasil da década dos 50, a Espanha 
deveria também iniciar nestes anos o 
percurso que a levaria finalmente a 
transformar-se numa extensão ibérica 
do caffitalismo internacional. As mu-
danças políticas internas vêm como 
decorrência deste processo. Quando 
as posições do capitalismo internacio-
nal se consolidam nos anos 60, o qua-
dro político espanhol já é completa-
mente diverso do que fora até os anos 
50. As oposições vão experimentar a 
sua época de ascenso e o regime vai 
começar a envolver-se num processo 
de crise, lenta por certo mas também 
irremediável. Nos anos 50, portanto, 
a guerra civil começava a tornar-se 
passado. O mundo mudava e obrigava 
a Espanha a mudar também. 

Em 1951 os Estados Unidos, por 
rizÕes ligadas à guerra fria, fornecem 
ao governo espanhol os primeiros cré-
ditos que, alias, vêm salvá-lo da crise 
financeira em que se achava. Dois 
anos depois, Franco cede território 
espanhol para a instalação das bases 
americanas. Junto com a ajuda ameri-
cana começam a chegar os primeiros 
investimentos estrangeiros (Inglater-
ra. França, Bélgica, Alemanha e Itá-
lia, além dos Estados Unidos). E a Es-
panha, que começa a abrir-se para o 
exterior, começa também a adquirir 
algumas fontes de renda adicionais 
que, a partir dos fins da década dos 
50, deveriam passar a desempenhar 
um importante papel em seu desen-
volvimento: o turismo e as remessas 
dos trabalhadores que migram para 
outros países europeus como a Fran-
ça, a Alemanha e a Suíça. Embora a 
política de desarrollo autarquico não 
tivesse sido ainda modificada (o capi-
tal estrangeiro não parecia precisar 
disto pois se beneficiava no período 
inicial de instalação com os privilé-
gios concedidos ao capital nacional), 
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As comisiones obreras da Espanha não constituem 
nenhum milagre. Ao contrário, elas provam que 
não há milagres na História, nem nà economia e 

nem na política. E que o mito da invulnerabilidade 
do Estado autoritário é apenas isto: um mito. 
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a injeção de capitais externos e a ele-
vação dos níveis internos de renda 
impulsionam o processo de industria-
lização. A Espanha começava a mu-
dar, em especial os centros mais in-
dustrializados (Países Bascos, Catalu-
nha e Madri). 

Em meados dos 50, numa situa-
ção de crise inflacionária aguda, estas 
mudanças começam a incidir sobre o 
funcionamento do mercado de traba-
lho e a colocar em questão a eficácia 
do controle governamental sobre os 
salários. Nos anos 40, uma das fun-
ções do controle centr^izado havia 
sido a de forçar os salários para bai-
xo, facilitando assim o processo de 
acumulação de uma economia indus-
trial de baixo nível tecnológico que 
tinha quase^arantida a venda de seus 
produtos a preços sem competição. 
Esta política passa a encontrar difi-
culdades crescentes nos anos 50 em 
face de um mercado de trabalho tor-
nado mais elástico pela própiia ex-
pansão econômica e com tendências 
favoráveis à força de trabalho mais 
qualificada. Interessadas na elevação 
dos níveis de produtividade e subme-
tidas a pressão dos trabalhadores, 
muitas empresas são levadas a supe-
rar por conta própria os limites sala-
riais fixados pelo governo. A rigidez 
do controle centralizado dos salários 
se contrapunha deste modo aos inte-
resses de setores mais modernos da 
economia, cujo funcionamento passa 
a requerer mecanismos mais flexíveis 
de contratação direta dos salários. 

"Interessadas na 
elevação dos níveis 

de produtividade . . . 
muitas empresas 

começaram a conceder 
aumentos salariais 
por conta própria" 

Em 1954 e 1956, nas circunstâncias 
de um controle governamental debili-
tado e numa situação inflacionária 
em que de novo a pressão dos traba-
lhadores ameaçava explodir, é a pró-
pria CNS quem se encarrega de pres-
sionar o governo em f avor da conces-
são de aumentos salariais (2). Em 
1956 ressurge o movimento estudan-
til sob a liderança da Frente de Liber-
tação Popular - FLP (à margem e 
contra o sindicato oficiai dos estu-
dantes) - e em sua esteira aparecem 
algumas greves de trabalhadores. Nes-
te ano o governo não encontra me-
lhor política que ceder no controle 
salarial e legalizar o que já era prática 
corrente entre muitas empresas, libe-
rando-as para aumentar os salários 
por meio de negociações informais 
com os operários. 

Embora fosse uma concessão 
transitória, o desenvolvimento dos 
anos 50 começava a dar os primeiros 
sinais de que as estruturas rígidas do 
franquismo já não eram aptas para 
encaminhar e resolver certos proble-
mas. A crise que começava com o 
controle centralizado dos salários de-
veria atingir de imediato a Falange e 
nos anos 60 a própria CNS. Ao lado 
disto, surgem cisões na Igreja que de-
veriam ter consequências para o mo-
vimento operário com a formação 
nos anos 60 de sindicatos clandesti-
nos de inspiração cristã saídos da 
JOC, da Hermandad Obrera Acion 
Católica (HOAO e da Vanguardia 
Obrera. Mas isto não significa que as 
oposições estivessem prevendo este 
processo ou se preparando para as no-
vas circunstâncias. Tentando aprovei-
tar a onda de ressurgimento do movi-
mento operário nos anos 50, o OSO 
tenta a realização de uma greve geral 
em 1957 e 1958 e fracassa nas duas 
tentativas. Até 1962 as mudanças po-
líticas importantes deveriam vir do 
próprio regime. 

Não obstante toda a sua expansão 
lestes anos, o grande capital ainda 

não obtivera nada parecido com a sua 
representação no governo. Pela pri-
meira vez em 1957 a Opus Dei obtém 
alguns lugares importantes no Minis-
tério ao lado dos representantes da 
Falange, dos militares e dos grandes 
proprietários. Isto significava a queda 
da Falange para um plano secundário: 
"as funções econômicas que ainda 
controlava lhe são retiradas e o gran-
de capital instala seus representantes 
diretos no poder, as novas equipes 
tecnocráticas da Opus Dei". A partir 
deste momento, a política de desar-
roüo autarquico que vivia uma forte 
crise inflacionária cede lugar à políti-
ca de estabilização aconselhada pelos 
interesses do grande capital e que, 
com todas as suas consequências (en-
tre as quais o congelamento salarial), 
deveria prosseguir até 1961. Não 
obstante, uma das normas introduzi-
das pela nova orientação econômica 
deverá assumir particular importância 
nos anos seguintes. Buscando dar res-
posta à necessidade de estabelecer 
mecanismos institucionais mais flexí-
veis no mercado de trabalho, a fixa-
ção dos salários sai do controle cen-
tralizado do governo: cria-se o convê-
nio coletivo que contudo não alcan-
çará nenhuma eficácia para aumentos 
salariais até 1962, devido à política 
de estabilização. Em princípio, o es-
tabelecimento dos convênios coleti-
vos deveria significar uma maior 
transferência de poder à CNS (e por 
extensão à Falange), pois suposta-
mente ela deveria funcionar como 
elemento de mediação entre trabalha-
dores e patrões. Ná realidade, porém, 
os resultados da aplicação dos convê-
nios coletivos ocorreram precisamen-
te no sentido contrário. A partir de 
1962 eles serão o principal instru-
mento legal das comisiones obreras e 
o princípio da desarticulação da CNS. 

As "comisiones obreras" 

Terminada a política de estabiliza-
ção em 1961, já no ano seguinte o 
movimento operário entra numa nova 
etapa. Em abril de 1962 começa uma 
greve dos mineiros das Astúrias por 
ocasião da renovação do contrato de 
trabalho. A greve saiu à margem do 
sindicato oficial, que tentara sem êxi-
to impor aos mineiros uma platafor-
ma reivindicativa contrária a seus in-
teresses, atingiu 43.000 trabalhadores 
e durou 50 dias. No seu curso, a greve 
estendeu-se também a Vizcaya incor-
porando aí cerca de 50 mil trabalha-
dores. 

A grande novidade deste movi-
mento estava nas formas que adotou 
para sua organização e direção delega-
das a uma comissão de trabalhadores 
eleita diretamente em assembléia dos 
trabalhadores nas empresas. (Convém 
lembrar que esta forma de organiza-
ção nãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA é estranha ao movimento 
operário no Brasil: mais recentemente 
sabe-se que foi a forma adotada na 
Belgo-Mineira e na Cobrasma para os 
movimentos grevistas havidos em 
Contagem e Osasco em 1968). Além 
disso, como o sindicato oficial foi 
marginalizado dos acontecimentos, as 
"comissões operárias" das Astúrias 
terminaram se impondo aos patrões 
nas tratativas e foram reconhecidas 
por eles. Em agosto de 1962, também 
nas Astúrias, repete-se a dose: 15 mil 
mineiros entram em greve por 23 
dias. Agora porém os trabalhadores, 
além de aumento de salário e modifi-
cações das normas de trabalho, reivin-
dicam direito de greve e liberdade sin-
dical. De novo o sindicato oficial es-
teve excluído das negociações, de no-
vo as "comissões" roram reconheci-
das pelas empresas. 

Nascia assim o movimento das 
"comissões operárias" que no ano se-
guinte se estenderia a cerca de 500 
mil trabalhadores e em 1964 a cerca 
de 700 mil, levando em 1965 à crise 
aberta da CNS e ao restabelecimento 
do direito de greve que deixa de ser 
catalogada no Código Penal como cri-
me de sedição. Em 1964 e 1965 as 
"comissões operárias" já eram um 
movimento consolidado e perceptível 
mesmo por observadores sem um in-
teresse direto no movimento operá-

rio. Num estudo acadêmico sobre o 
planejamento na Espanha diz Ander-
son: " . . . uma descrição do movi-
mento operário na Espanha não po-
deria se referir apenas aos sindicatos, 
pois houve um movimento operário 
livre durante todo o período. Embora 
ilegal e perseguido, este movimento 
teve um impacto sobre as decisões 
públicas. ( . . . ) o crescimento das co-
misiones obreras nos anos 60 foi no-
tável, particularmente nas grandes 
empresas e nos principais centros in-
dustriais. 

O fato de que as "comissões ope-
rárias" constituam um movimento 
operário autônomo e contrário à es-
trutura sindical oficial não exclui a 
possibilidade de que se utilizem de al-
guns mecanismos institucionais da 
CNS. Na verdade, muitos dos mem-
bros das "comissões" erarri enlaces ou 
jurados que mereciam a confiança 
dos seus companheiros de trabalho. 
Além disso, em 1966 (depois portan-
to do reconhecimento do direito de 
greve e da consolidação das "comis-
sões" como movimento autônomo), 
elas decidiram participar em massa 
das eleições para enlaces. O interesse 
das "comissões" produziu uma parti-
cipação eleitoral jamais havida nas 
eleições de enlaces da CNS. Cerca de 
80% dos trabalhadores estiveram pre-
sentes e as "comissões" conseguiram 
eleger mais de 50% dos 206.296 pos-
tos abertos à eleição. Isto deveria sig-
nificar que as "comissões" passariam 
a controlar a CNS a nível de empresa. 
Não obstante, isto aconteceu apenas 
em parte pois, embora a participação 
das "comissões" fosse indicação bas-
tante de sua intenção de atuar de ma-
neira legal, nem sempre a atitude do 
regime e das empresas correspondeu a 
esta expectativa. Muitos dos enlaces 
eleitos em 1966 foram posteriormen-
te despedidos do trabalho como puni-
ção por sua adesão às "comissões". 
Nada disto, porém, conseguiu dimi-
nuir gravemente o ímpeto do movi-
mento. O resultado foi que as "co-
missões" passaram a existir como or-
ganismos semiclandestinos, na medi-
da em que não são reconhecidos pelo 

Depois de 1960, os 
trabalhadores 

passaram a desafiar 
a estrutura sindical 

do governo, criando 
um grande número 

de comisiones obreras 

governo, e semilegais, na medida em 
que afinal de contas não podem ser 
suprimidos e continuam utilizando 
um grande número de posições de en-
lace e de jurados. Além disso, termi-
nam sempre por impor-se aos patrões 
como o único interlocutor confiável 
nas negociações' que conduzem ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c o n t r a t o coletivo. 

Na verdade, o movimento das 
"comissões operárias" não poderia es-
tar contido nos limites da CNS. O 
movimento e a CNS se inspiram er* 
objetivos e princípios organizatórios 
opostos. Se o primeiro é ainda assim 
capaz de se utilizar de alguns meios 
oferecidos pela estrutura sindical ofi-
cial, é precisamente porque nasceu à 
margem dela, contra ela e é capaz por 
isto de assegurar condições de exis-
tência como organização autônoma. 
Toda a estrutura interna das "comis-
sões operárias" gira à volta das assem-
bléias de empresa. Destas participam 
Os trabalhadores da empresa enquan-
to tais, não enquanto filiados a este 
ou àquele grupo político (3). Sobre 
este princípio democrático se apóia 
toda a estrutura do movimentò que 
em 1964 e 1965 já ultrapassava o 
nível de empresa para atingir o de ca-
tegoria e o de província (do mesmo 
modo que se comunicava aos estratos 
de técnicos e administradores e, fora 
das empresas, aos estudantes). A as-
sembléia de empresa é concebida co-
mo soberana para decidir não apenas 
sobre as propostas relativas ao seu 
próprio âmbito como também sobre 
aquelas que venham de assembléias 
de nível superior. Articulado portan-
to de baixo para cima e contrario por 
princípio à organização vertical dos 
sindicatos oficiais, o movimento das 
"comissões operárias" define seus 
objetivos em três pontos principais: 
salário, ambiente de trabalho e liber-
dades democráticas. 

Embora este movimento não se 
defina como uma estrutura sindical 
paralela (pelo contrário, ele coloca 

em questãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA QS próprios sindicatos 
clandestinos existentes na Espanha), 
é evidente que ele não poderia deixar 
de causar problemas para a CNS e pa-, 
ra toda a estrutura autoritária do "Es-
tado orgânico". Em 1965, no mesmo 
mês em que o governo alterava a con-
dição legal das greves no país, os em-
presários formam o Conselho Nacio-
nal de Empresários fora da CNS e ne-
gando seus princípios de organização 
vertical. Em 1967 setores do governo 
propõem uma reforma sindical. Na 
oportunidade, as "comissões" elabo-
ram seu próprio projeto e o propõem 
de público. O governo o recusa mas 
daí para a frente estava evidente para 
todos a falência da CNS. A discussão 
que continua pelo ano seguinte em 
torno da reforma sindical reabre a po-
lêmica entre as facções governantes. 
Na verdade, era o próprio franquismo 
.que. se encontrava numa crise irreme-
diável. Em 1969, os setores mais con-
servadores do governo ainda conse-
guiram um compromisso com a Opus 
Dei através da designação de Juan 
Carlos de Bourbon para sucessor de 
Franco. Isto talvez assegure a unidade 
aparente da frente governamental por 
mais alguns anos até a morte do gene-
ralíssimo. O que parece evidente po-
rém é que o franquismo não sobrevi-
verá a Franco. 

Qualquer que venha a ser o desen-
volvimento das "comissões operárias" 
na Espanha, algo de extremamente 
importante ficará de sua experiência. 
O espírito fatalista que domina as so-
ciedades submetidas a regimes autori-
tários e que faz os homens perderem 
momentaneamente o sentido da His-
tória tende a produzir dois tipos bá-
sicos de atitude: a passividade diante 
da onipotência do Estado ou o deses-
pero que alimenta a expectativa irra-
cional dos "milagres". As "comis-
sões" da Espanha não constituem ne-
nhum "milagre". Pelo contrário, elas 
provam que não há milagres na Histó-
ria, nem na economia, nem na polí-
tica. A História é apenas a história 
das relações entre os homens, não 
tem nada de sobrenatural. E o Estado 
também tem sua história, mesmo 
quando ele aparece para nós como 
uma entidade distante, fora do alcan-
ce dos homens comuns. Não está lon-
ge o dia em que o "Estado orgânico" 
deverá juntar-se à República como 
um capítulo a mais na história da Es-
panha. Um capítulo sombrio sem dú-
vida. Mas que terá servido para provar 
algo de muito importante para nós. O 
mito da invulnerabilidade do Estado 
autoritário é apenas isto: um mito. 

(1) "A greve geral de Barcelona 
em 1951 foi o último ato da guerra 
civil, no sentido de que as forças poli-
ticas que tentaram canalizar o movi-
mento das massas populares barcelo-
nesas eram as forças sobreviventes da 
guerra civil e ligadas a ela; de outro 
lado, a greve geral assinalou o início 
de uma nova fase porque participa-
ram novas massas de trabalhadores, 
formados sob o signo das duras con-
dições de exploração dos anos 40. 
Mas foi uma tentativa isolada que só 
deveria ter sequência na série de lutas 
que surgem em várias partes da Espa-
nha nos anos 1956-1957" Spaena 
1971: Attacco Operaio alta Seat-Fiat, 
Torino, 1971, pág. 3. 

(2) Vale a pena transcrever as pa-
lavras de Anderson para se entender 
como funciona uma estrutura sindical 
fascista nestas circunstâncias: "O go-
verno e os sindicatos não falavam a 
mesma coisa sobre questões de deci-
são pública. O próprio sistema espera-
va que os lideres sindicais desempe-
nhassem o papel de porta-vozes mili-
tantes dos trabalhadores. Em 1954 e 
1956 eles conquistaram aumentos 
substanciais e talvez seriamente infla-
cionários, apesar das fortes objeções 
de outros membros do regime". 
( . . . ) "Em sua linguagem e estilo de 
militância, muitos dos líderes sindi-
cais não eram diferentes dos dirigen-
tes sindicais de outras nações ociden-
tais. Eles eram combativos e pressio-
navam em favor de sua clientela, em-
bora em última instância aceitassem a 
decisão das autoridades constituídas. 
A partir deste momento, sua tarefa 
era de controlar os seus seguidores 
para a aceitação da decisão". AN-
DERSON, Charles, The Political Eco-
nomy of Modem Spain, Univ. of Wis-
consin Press, pág. 68. 

(3) Das funções dirigentes das 
"comissões" participam trabalhado-
res de várias tendências mas especial-
mente seguidores do PCE, da JOC e 
da HO AC. O PCE descobriu a impor-
tância das "comissões" imediatamen-

te depois das greves das Astúrias e em 
fins de 1962 definiu sua posição a 
respeito através das declarações de 
Santiago Carrillo: "As CO são um or-
ganismo unitário e representativo dos 
trabalhadores: um embrião de demo-
cracia operária que se desenvolve ape-
sar das condições do franquismo. Não 
são instrumento de um partido ou de 
uma tendência determinada". ( . . . ) 
"As CO não podem confiar na hierar-
quia sindical, serva do governo e dos 
patrões. Devem orientar-se para criar, 
elas mesmas seus próprios organismos 
de coordenação a todos os níveis 
CALAMAI, Mario, La Lotta di Classe 
Solto il Franchismo, De Donato Edi-
tore, Boni, 1971, pág. 32. 
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O Solar dos Ventos Uivantes — Co-
produção Inglaterra — Estados Uni-
dos, 1971. Do romance de Emily 
Bronte. Nova versão cinematográfica 
da ardente e trágica paixão vivida em 
1939 por Merle Oberon e Lawrence 
Olivier, sob direção de William Wyl V 
que em visita a São Paulo declaf . 
brincando que, apesar das inegáveis 
qualidades do filme, prefere o seu. 
Opinião que fica evidente para quem 
viu a sua fita. A nova direção é de 
Robert Fuest. CÍne Paissandu e cir-
cuito. 

Simon Bolivar - Itália, 1968. Di-
reção de Alessandro Blasetti. Maximi-
lian Schell como Simon Bolívar, na 
luta pela independência da Venezue-
la, em 1817, que foi o primeiro país 
da América Latina a criar um governo 
democrático. Com Francisco Rabal, 
Conrado San Martin, Manoel Otero e 
Elisa Cegani. Cine Comodoro. 

O Assassino - Itália, 1961. O pri-
meiro filme de Elio Petri. Com Mar-
cello Mastroianni no papel do pro-
prietário de uma galeria de arte que ó 
acusado de haver assassinado sua 
amante. Ao contrário do policial de 
Investigação, Mastroianni é, no filme, 
um cidadão merecedor de todas as su-
peitas. Dia 8, 5.a-feira, 20h30m, na 
Sala Mário de Andrade do Cine Belas 
Artes para os sócios da SAC. 

Os Companheiros - Itália, 1963. 
Oportuna reapresentação do excel^ 
te filme de Mário Monicelli, que m<k 
tra a vida de um revolucionário mili-
tante na Itália. Com Marcello Mas-
troianni. Dia 9, 6.a-feira, 20h30m, na 
Sala Mário de Andrade do Cine Belas 
Artes para os sócios da SAC. 

A Classe Operária Vai ao Parafso 
— De Elio Petri, vencedor juntamente 
com Caso Mattei, do Grande Prêmio 
do Festival de Cannes em 1972. A 
alienação da classe operária seduzida 
pela sociedade de consumo, a tomada 
de consciência de um operário (Gian 
Maria Volonté) passando por uma 
evolução que mostra, de um lado, o 
bom senso da luta sindical e, de ou-
tro, o radicalismo da extrema-esquer-
da. Em pré-estréia, dia 9, 6.a-feira, 
24h, na Sala Portinari do Cine Belas 
Artes. 

Investigação sobre um Cidadão 
Acima de Qualquer Suspeita — De 
Elio Petri, com Gian Maria Volonté 
no papel do policial que na área do 
delito comum é o assassino da aman-
te e na Delegacia de Ordem Política e 
Social, da qual é titular, acredita que 
"repressão é civilização". Dia 10, sá-
bado, 24h, na Sala Villa-Lobos do Ci-
ne Belas Artes. 

ARTES PLÁSTICAS 

A Figura — Representada em seus 
vários aspectos, a figura está sendo 
focalizada pela exposição que a Col-
lectio está promovendo e encerrará 
no dia 10. Duas raras esculturas de 
Tarsila do Amaral e a tela Retirante 
de Portinari estão reunidas na mostra 
que reúne as mais variadas tendências 
e que poderá satisfazer as mais varia-
das necessidades do movimentado 
mercado de arte paulista. Os preços 
variam de Cr$ 2.500,00 a Cr$ 180 
mil (Portinari). 

Ana Mar ia 
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O carnaval e a"remandiola total" 
O velho Cartola da Mangueira já não entende 

muito bem esse carnaval de escolas de 
samba milionárias, onde as grã-finas saem 
como destaque e as cabrochas precisam 

disputar lugares com as moças da Zona Sul zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cartola, da Mangueira 

EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ste ano, as 110 crianças que for-
mam a ala da gorda e simpática 

NeumazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da Mangueira (Gonçalves da 
Silva) não vão ter pedrarias nem pail-
letés nas suas fantasias verde e rosa. 
"Porque nem todas as mães podem 
pagar diz Neuma "Assim as fanta-
sias ficam bem simples, todas (as 
mães) se acostumam a contribuir e 
não ficam esperando que a escola dê 
tudo. Porque pode ser que a escola 
um dia não possa dar tudo". 

Não é que Neuma ache que as coi-
sas vão mal. A primeira vice-presiden-
te do Dpto. Feminino da grande "es-
cola** carioca sabe que as coisas estão 
no momento sob controle. Que a 
enorme dívida que a "Manga" con-
traiu para construir sua sede nova, 
perto de 3 milhões de cruzeiros, está 
com o pagamento adiantado atd se-
tembro. Que a "grana" arrecadada 
nos ensaios, dos bolsos dos ávidos tu-
ristas e moradores da zona sul da ma-
ravilhosa cidade do Rio de Janeiro, 
está investida numa "caderneta de 
poupança** que "até hoje não preci-
sou ser mexida**. Mas e que Neuma 
da Mangueira está ouvindo coisas, fa-
lam que o carnaval vai mal, discutem 
esse negócio das "granfas" estarem 
entrando na escola, discutem muitas 
coisas. E ela acaba concluindo resig-
nada: 

'Tá uma remandiola total, eu não 
entendo mais nada**. 

Difícil entender o que está acon-
tecendo com o magnífico carnaval ca-
rioca, com as esplendidas escolas que 
no domingo colocaram na Avenida 
(Presidente Vargas) suas duas dezenas 

^ de milhares de sambistas alegres e co-
o loridos? Seguramente. Vamos, por-
° tanto, escolher um caminho qualquer 
§• para contar quatro ou cinco coisas 

que nós pretendemos saber sobre a 
cor e a alegria dessa festa Comece-

is mos com a história de uma senhora 
• de seus 50 anos que deixa uma cober-
J tura.de 600 metros quadrados, com 
^ piscina, 10 tapetes persas e invejáveis 
** coleções de quadros e pratarias e se 

dirige para a quadra do Império Ser-
rano, uma das grandes escolas, no su-
búrbio carioca de Vaz Lobo. O repór-
ter é Ivo Cardozo, estamos a uma se-

mana do carnaval. 

Solid Gold para Vaz Lobo 

"Caminhando de forma talvez rígi-
da deiáais para uma sambista, ela en-
tra em seu Cadillac Solid Gold, ano 
71. Veste um longo de croché e sapa-
tos da mesma cor dourada do carro, 
por coincidência também a cor da 
Ala Rodapé, da Portela, escola na 
qual ela vai desfilar. Meia peruca, 
densas camadas de maquilagem, enor-
mes cílios postiços. O carro com ar 
refrigerado faz o longo roteiro até o 
suburbio, levando a senhora de dou-
rado e seu enorme segurança A che-
gada desta velha senhora, perdão, da 
milionária Becki Klabin, que foi uma 
das principais acionista* do cartão de 
crédito Diner*s, à Escola Império Ser-
rano é um espetáculo surpreendente. 
Idem para a sua recepção. Conta Ivo: 

"Becki é envolvida por meia dúzia 
de pessoas da escola cujas atitudes 
protetoras assemelham-se às de uma 
guarda pretoriana. Até quando mani-
festa desejo de ir ao banheiro as 
acompanhantes não a abandonam: vai 
cercada por duas senhoras que se as-
seguram antes que o recinto está va-
zio, para que ela entre. Olhada com 
reverencia, o que se comenta à sua 
passagem é que ela é 'uma pessoa ma-
ravilhosa***. 

Vilma da Portela uma das "desta-
ques** presentes ao Império - trata-se 
de uma recepção para integrantes de 
todas as escolas - veio de sua casa em 
Madureira e compartilha da opinião 
generalizada. As duas, aliás, costu-
mam se visitar: "Vou à casa dela, fre-
quentotoniedcaVF a sala e o banheiro. Ela vem 
aqui, participa, fica igual a nós. come 
da sopa da Vicentina e tudo. E legal 
qualquer um vir, desde que não haja 
separações**. Olegária dos Anjos, do 
Império, reforça as imagens da colega 
Vilma: "Uma pessoa como a Becki, 
que deixa seu pedestal para se mistu-
rar com o povo, merece toda conside-
ração. Não acho que seja exibicionis-
mo ou esnobismo; quem está lá em 
cima não precisa se mostrar**. Leão, 
diretor da Ala dos Compositores do 

Império oferece seu depoimento ao 
repSiter, usando argumentos que pa-
recem constituir uma das mais sólidas 
correntes de pensamento dos dirigen-
tes das escolas a respeito da participa-
ção dos destaques, vindos da zona 
sul: "A presença de pessoas de fora 
dá um colorido diferente, dá seguran-
ça ao desfile". Mais sereno, ou resig-
nado, o veterano e lendário Natal, 
presidente de honra da Portela, fala 
através de sua voz cansada: "O samba 
está evoluindo e apanhando todas as 
camadas sociais. Samba é pra todas as 
camadas, não tem cor, não tem na-
da**. 

Às margens do samba 

Há como sempre — ou mais que 
nunca, nesse caso - os aue preferem 
o passado às "evoluções ' do samba. 
Cartola, o Angenor de Oliveira, 64 
anos, presidente de honra da Manguei-
ra, sócio remido, carteira da Ala dos 
Compositores, matrícula 00, ouvido 
em sua casa ao pé do morro, diz que 
ja fez o que lhe cabia Frequenta a 
escola raramente ("agora sou um pa-
rasita**) e não entende modificações 
como a multiplicação dos surdos e ta-
róis que abafam pandeiros e tambo-
rins da bateria. Para ele a mudança é 
como a transformação da música mo-
derna "no barulho das guitarras** sem 
a sutileza de antigamente. Queixa-se 
também do enfraquecimento progres-
sivo dos sambas-enredo e sente algo 
"desagradável** em relação à mudança 
de comportamento das escolas. Algu-
ma coisa que o leva quase à conclusão 
de que é "demais** na própria escola 
que ajudou a fundar. "Ela cresceu em 
excesso, o que eu posso fazer lá se 
eles arrecadam 70, 80 mil cruzeiros 
por dia? Que é que eu entendo dis-
so**? 

Com menos tempo de samba, Pau-
linho da Viola, 30 anos, sentiu com 
relação à Portela quase o mesmo que 
o velho Cartola em sua Mangueira. 
Ex-presidente da Ala dos Composito-
res, afastou-se do concurso da escolha 
dos sambas-enredo com outros cole-
gas como Candeia e Carlos Elias por-
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"Povo somos eu e meus cinco empregados 
OPINIÃO - O que pretende uma 

mulher branca, milionária, do society 
metida numa escola de samba? 

Becki Klabin - Mas você vê que es-
u bem queimada. Mas a cor nada 

a ver com o samba O samba é 
üm negócio que vem de dentro. Co-
nheço gente da zona norte que não se 
interessa nem um pouco por samba. 
Agora, isso de que eu sou do society 
não tem importância. Cada grupo 
tem sua sociedade, e na zona norte 
eles também têm a deles. É a Pitu-so-
ciety. Se você começar a separar por 
zona, o samba acaba sendo um privi-
légio. O samba é privilégio só da zona 
norte? É só a zona norte que tem 
ritmo? E o resto, não samba? 

OPINIÃO - Por que você vai sair 
de vermelho e ouro na Portela, que é 
azul e branco? 

B.K. - A minha ala toda vai sair 
de vermelho e ouro, não fui eu quem 
decidiu isso. A minha fantasia tam-
bém tem estas cores, acho que é pra 
destacar mais. Chama-se Poética, e re-
presenta a poesia de Manuel Bandei-
ra. Faz parte do enredo Pasárgada, 
o Amigo do Rei. U enredo e diviaiao 
em Infanda, Juventude, Vida e Tradi-
ções.„Eu entro na frente das Tradi-
ções o que é bom, já que eu quebrei 
as tradições ao me afastar do café-so-
ciety. A minha ala se chama Rodapé. 

OPINIÃO - É verdade que você 
vai morar num barraco no morro? 

B.K. - Nunca pensei nisso. Minha 
demagogia não chega a tanto. Por que 
iria morar num barraco, se posso mo-
rar numa cobertura em Ipanema? Es-
sa história surgiu porque um amigo 
meu sugeriu que eu alugasse uma casa 
perto da Portela, lá em Madureira, já 
que eu estava indo tanto pra lá por 
causa dos ensaios. Mas morar em bar-
raco, nunca. Nem meu cachorro mora 
em barraco. 

OPINIÃO - Você se sente bem lá 
na Portela? 

B.K. — Na vida há posições, na 
escola de samba há localizações. Na 
Portela eu sou apenas a número 90. 
Quando eles chamarem "número 
90**, estarei lá, onde eles quiserem me 
colocar. No ano passado só saí lá na 
frente porque não tinha outro lugar. 
Saio desde o ano passado, e pra mim 
este é um negócio simples. Este tu-
multo todo foram os outros que fize-
ram, eu só queria desfilar. Já me per-
guntaram até se eu ia me candidatar a 
deputada com este negócio da Porte-
la. Não tenho a, menor intenção. Per-
guntaram também se eu não ia lançar 
um novo cartão de crédito popular, 
tipo Diner's, um Diner's dos pobres. 
Nada disso. Eu só quero é arranjar 
bolsas-de-estudo para as crianças da 
Portela. 

OPINIÃO - Por que você resol-
veu sair numa escola de samba? 

B.K. - Resolvi sair pela sensação 
de pisar no asfalto. Tinha vontade, 
faltava coragem pra saber se seria 
aceita por eles. Então li num jornal 
um desafio, um cólunista que dizia 
que eu era capaz de tudo, ate de fazer 
"vestibular pra Portela**. Isto foi em 
janeiro de 72. Aceitei o desafio, e de-
clarei que entrava no vestibular. 

OPINIÃO - Você acha que as 
pessoas que não pertencem original-
mente às escolas são necessárias a 
elas? 

B.K. - Se são necessárias? Elas 
vêm porque gostam, ou pra se exibi-
rem. Não é o meu caso. Pode ser o 
caso de outros. Meu objetivo era 
curar uma frustração. Sempre pensei 
em ser atriz, mas não tinha coragem 
pra tentar, tinha medo. Na avenida 
não. Claro que gosto de me projetar. 
Me mostre alguém que não goste de 
ser vedete, eu duvido. Gosto de ser 
apontada na rua, de ser reconhecida. 

OPINIÃO - Você não acha que 
está usando as escolas de samba para 
fins pessoais? 

B.K. - Isto depende do grau de 

De fantasia vermelho 
e ouro, a grã-fina 

Becki Klabin 
vai desfilar nà 

Portela. O que ela 
está fazendo lá? 

aproximação, da identificação com 
eles. Se a pessoa que vai pra escola de 
samba quer se comunicar é uma coi-
sa, se não é outra Meu interesse é 
comunicar. Não preciso deles pra na-
da Estou ajudando a Portela à minha 
maneira. Eles me procuraram, eu os 
promovo. Gostei de saber que a Odile 
(Rubirosa) também ia desfilar na Por-
tela. Isso é promoção pra eles. Faço 
tudo de acordo com minha consciên-
cia e ando sempre em paz. Sou sem-
pre assim em tudo que faço, em tudo, 
pode sublinhar aí nas suas notas. Lá 
na Portela todo mundo me trata com 
carinho, são 2.700 pessoas. O chefe 
da bateria vai na minha casa, eu con-
sigo entrevista pra eles nas revistas, 
eles se promovem. Quando vou aos 
ensaios, tomo sopa na cozinha da 
Portela, às 3 da manhã. Faço isto por-
que é muito agradável, sem demago-
gia. É preciso ver para crer. 

OPINIÃO - E verdade que o ma-
terial de sua fantasia veio de Paris? 

B.K. - O material é todo daqui, a 
fantasia está sendo feita pelo Evandro 
(Castro Lima). A única coisa que 
comprei em Paris foram as penas de 
faisão. Aqui não temos grandes cria-
ções de faisão. Agora, não vou dizer 
o preço, dizer o preço é vulgar. Não é 
o Imposto de Renda que me assusta; 
eu pago meu imposto. É que, se a 
fantasia sair bonita, foi barata, se sair 

feia, foi cara. Fantasia não tem preço. 
Você sabe quem eu sou. Com meu 
poder aquisitivo posso pagar uma for-
tuna, mas não estou pagando uma 
fortuna 

OPINIÃO - Você sabe sambar, 
sabe cantar samba? 

B.K. — Gosto de cantar samba, 
mas quando canto o samba não atra-
vessa nem a rua. Além disso, estou 
sem voz, de tanto ensaio. Desde que 
cheguei da Europa, no dia 8. todo 
fim de semana vou aos ensaios da 
Portela. Não no Mourisco, que lá mis-
tura, tem briga e gente despida 
Quanto a sambar, não sei não, vou na 
cadência. Não aguentaria sambar um 
desfile inteiro. 

OPINIÃO - O que acham os ami-
gos de sua presença na Portela? 

B.K. - Acham formidável. Se não 
acham, pelo menos dizem. Mas a opi-
nião deles não importa nada. Se gos-
tam ou não, continuarei saindo na es-
cola. Eu não prejudico ninguém, pre-
judicaria mais namorando os maridos 
de minhas amigas. Os únicos que têm 
direito a se queixar são meus pés, e 
com razão. 

OPINIÃO - Você acha que na 
Portela há ressentimentos contra sua 
participação? 

B.K. - Nenhum. O pessoal de lá 
que quer conhecer a minha casa basta 
aparecer, qualquer um. Você vê, ou-
tro dia a porta-bandeira me deu a 
bandeira pra segurar num ensaio. Só 
fez isso porque me aprecia, senão não 
faria. 

OPINIÃO - Qual a sua participa-
ção na vida da escola, fo . do desfi-
le? 

B.K. - Há pouco f» eleita conse-
lheira. Toda vez que *>r convocada 
para reuniões eu irei, 4 ois sou correta 
com meus compromissos. Carnaval é 
uma coisa, a vida da escola é um ne-
gócio. 

OPINIÃO - E o Valdick, o que 
acha disso tudo? 

B.K. - Ele não entende. O Val-
dick tem o mundo dele, vive no mun-
do dele. Mas de qualquer modo eu 
não posso sair por aí com uma lista 
de aprovação para os amigos, com 
aprovo, não aprovo. Isso não funcio-
naria. 

OPINIÃO - Não acha que as es-
colas deixaram de ser espontâneas, es-
tão fugindo de seu objetivo inicial? 

B.K. — A França incentiva seu tu-
rismo com o sexo, a Inglaterra, de-
pois que esqueceu a Rainha, usa o 
pop. Nós temos o Pão de Açúcar, o 
Corcovado, o carnaval e o futebol. 
Agora, como tudo na vida, as escolas 
querem melhorar, você só vence me-
lhorando o seu nível. Os brancos me-
lhoram o nível das escolas. 

OPINIÃO - Não acha que há um 
certo dirigismo nos enredos? 

B.K. - Você sabe, com a quanti-
dade de analfabetos que temos, os te-
mas históricos nacionais ajudam o po-
vo a se educar. Nós, das classes A e B, 
não podemos julgar o povo por nós 
mesmos. 

OPINIÃO - E você acha que as 
pessoas em geral estão contentes? 

B.K. — Acho que o povo brasileiro 
está contente. Veja bem, na Europa a 
TV é um lixo, e cultura demais, a 
própria classe A se cansa Se você é 
culto não tem obrigação de ver, se 
não é não vai entender cultura Ago-
ra, se o povo está contente eu não sei. 
Eu estou. Meu povo está contente. 
Povo para mim sou eu e meus cinco 
empregados. 

OPINIÃO - Você não acha que as 
escolas estão sendo usadas não mais 
como escolas de samba apenas? 

B.K. — Não acho que as escolas 
estejam sendo usadas oficialmente. 
As escolas são parte deste país, são 
uma espécie de Torre Eiffell, só que 
com movimento. Você tem de usar 
tudo pra projetar seu país no exte-
rior, porque, como disse o Valdick, 
nós também somos gente. 
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que a disputa do samba "está-se tor-
nando um festival onde ninguém vai 
para cantar as músicas, mas apenas 
para defender a classificação de s»ua 
própria concorrente. Antes também 
havia competição, mas quando o sam-
ba era bom todo mundo se interessa-
va em aprender. Hoje na briga pelos 
votos entra até dinheiro". Com isso, 
segundo Paulinho, já é possível falar 
em duas classes de sambistas. Uma 
delas, evidentemente, que encara a 
disputa como perspectiva de ascensão 
social e econômica (o grar.de estan-
darte dessa ala é o sambista Zuzuca 
do Salgueiro que, com apenas duas 
músicas no ano passado, Pega no 
Ganzé e Mangueira, Minha Querida 
Madrinha, arrecadou mais de 150 mil 
cruzeiros só em direitos autorais). 
Outra, a que ainda se reúne em biros-
cas do subúrbio ou nas próprias qua-
dras, com a finalidade única de cantar 
seus sambas batidos em caixas de fós-
foro. 

Diante desse quadro de guerra, va-
le tudo, principalmente porque não 
há reçras fixas. Sérgio Cabral, crítico 
de musica especializado em escolas de 
samba, duvida dos critérios de auten-
ticidade que possam ser levantados 
como entrave a evolução das escolas. 
"Nenhum jurado ousa dar nota baixa 
ao mestre-sala Delegado, da Manguei-
ra, porque não há teóricos quanto à 
maneira de um mestre-sala se apresen-
tar, e há sambistas que são anteriores 
ao julgamento. Do mesmo modo, tor-
na-se difícil condenar a intromissão 
de figurinistas profissionais na con-
fecção das fantasias das escolas. "Há 
os que atrapalham, comenta Cabral, 
mas inegavelmente profissionais co-
mo Fernando Pamplona, no Salguei-
ro, influenciaram de forma positiva 
os figurinos das escolas". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Censura e "purificações" 

Se á ótica dominante na maioria 
das escolas parece ser a de agradar o 
público das arquibancadas, os "turis-
tas do samba" - sua adoção acabou 
tornando a escola em si um meio de 
comunicação. E, como tal, sujeito aos 
deveres - embora sem os direitos * — 
dos outros órgãos. A partir de 1969, 
a censura parece ter apurado seus ou-
vidos e olhos quanto ao que se trans-
mite da populosa Avenida Presidente 
Vargas. Nesse ano, dirigentes do Im-
pério Serrano foram convidados a ex-
plicar o ardor de alguns versos de He-
róis da Liberdade dos tradicionais au-
tores de samba-enredo, Silas de Oli-
veira e Mano Décio ("que a juventude 
afaga/esta chama que o ódio não apa-
ga"). Em 1971, sem qualquer justifi-
cativa, o enredo da escola Em Cima 
da Hora recebeu restrições quanto ao 
título: era A Bahia de Caetano Velo-
so e ficou Bahia, Berço do Brasil. No 
ano seguinte, outra pequena corre-
ção. Onde Martinho da Vila tinha es-
crito "fez-se a revolução", no samba 
Onde o Brasil Aprendeu a Liberdade, 
passou a ser cantado "fez-se a evolu-
ção".. . 

Tudo isso coincide com a "purifi-
cação" dos ensaios, onde hoje, garan-
tem Neuma e Cartola, da Mangueira, 
"já não há maus elementos" (conta, 
no entanto, o mesmo Cartola, que a 
Estação Primeira de Mangueira foi 
fundada pelos "arengueiros * entre os 
quais ele se incluía, malandros que 
não enjeitavam briga e eram margi-
nais no morro). Na triagem, a equipe 
interna de investigação detém-se espe-
cialmente nos candidatos a cargos de 
diretoria. "Com ficha na polícia não 
entra", comenta Neuma. O que não 
impede porém que haja brigas nos en-
saios, so que causadas pelos especta-
dores. Depõe Paulinho da Viola, ulti-
mamente um frequentador dos en-
saios irritado com a superpopulação 
da quadra: "Aquele negócio de ficar 
em pé, mulheres em cima das mesas, 
o pessoal passando a mão, todo mun-
do luta karatê, e o resultado é aquele 
tumulto do tipo baile de clube carna-
valesco". 

As bandas ameaçadas 

Quanto à mobilização cada vez 
mais numerosa da classe média em di-
reção ao carnaval de rua, um episódio 
se ergueria sintomático numa trilha 
que procurasse desvendar as tortuosas 
transformações do carnaval carioca. 
Trata-se do aparecimento das bandas 
de bairros (a primeira delas, a de Ipa-
nema, há nove anos) que este ano fo-

ram parcialmente encampadas como 
atraçao turística. Convidadas pela 
Riotur (empresa criada pelo governo 
estadual para disciplinar o carnaval) a 
desfilar na Av. Rio Branco, elas te-
riam que se submeter a um regula-
mento que entre outras coisas as obri-
ga ao uso de fantasias uniformes e hi-
no oficial. Reage Albino Pinheiro, um 
dos principais fundadores da Banda 
de Ipanema: "a graça da banda é uma 
volta ao carnaval de rua, que nunca 
foi disciplinado. É a possibilidade do 
reaparecimento do folião individual 
que, com o desaparecimento de pólos 
de atração como a antiga Galeria Cru-
zeiro do centro da cidade e a facilida-
de de transportes dos bondes, teria 
ficado isolado em seus bairros". Nos-
sa primeira banda tinha só umas 300 
pessoas, das quais éramos 30 amigos. 
Hoje ela se tornou uma gorda serpen-
te de quatro quarteirões, cerca de 10 
mil integrantes. Como acontece nas 
escolas, surgiram as tentações da co-
mercialização. "Do comércio mesmo 
de Ipanema, só o bar Zeppelim doa 
alguma coisa: 200 litros de chope, nas 
já tivemos oferta de patrocinador** 
Albino, no entanto, recusa-se a acei-
tar este esquema. 

Parecendo favela 

Reconhecendo que escola de sam-
ba hoje é comércio, Cartola enuncia 
pelo menos duas vantagen«. resultan-
tes da ascensão do interesse dos "ba-
canas** pelo samba "Diminuiu o espí-
rito de rivalidade entre as escolas e o 
pessoal se reúne mais**. Morador da 
Mangueira há 53 anos, ele acha que 
foi o samba e a fama da escola que 
fez com que a favela não fosse despe-
jada. Graças a isso, o governo prome-
teu colocar esgotos e urbanizar o 
morro, mas mantendo o traçado, sem 
separar as casas por ruas. E eles vão 
construir casas que vão ser financia-
das para a gente comprar, mantendo 
o morro como está, 4 para ficar pare-
cendo favela mesmo". 

A afável Neuma, dona de um dos 
únicos telefones do morro (cuja con-
ta, no mês passado, foi de 356,00), 
está pouco preocupada com a comer-
cialização das escolas. Sua atenção 
prende-se à disputa dos primeiros lu-
gares do desfile entre moças da escola 
e as "emigrantes** da zona sul. "Nin-
guém desfila por causa da televisão, 
mas as crioulinhas sabem que apare-
cer é prestígio. Amanhã as patroas 
delas veem o desfile e vão dizer: olha 
lá minha empregada. E aí elas preci-
sam de um adiantamento, uma coisa 
assim, as patroas dão**. Como tam-
bém não quer "encrencar** com as 
brancas, a conciliadora Neuma convo-
cou, através de memorandum, uma 
reunião do Departamento Feminino, 
sem mencionar a questão que ela pre-
tende resolver ouvindo as duas fac-
ções. 

Carnaval sob controle 

Os destinos do carnaval e das pró-
prias escolas de samba, porém, pare-
cem estar sendo decididos com espí-
rito menos conciliatório em gabinetes 
como o do secretário de Turismo da 
Guanabara, Fernando de Carvalho 
Barata. Munido de estatísticas e fri-
sando que o controle do carnaval pas-
sou para a Riotur, o secretário acredi-
ta que o carnaval deva ser encarado 
como uma empresa, "sem paternalis-
mo". "Este ano a Riotur, por exem-
plo, manteve sob controle as arqui-
bancadas da Presidente Vargas 
(35.460, as cobertas, cedidas apenas a 
turistas estrangeiros), cujo lucro deve-
rá engrossar a formação do capital da 
empresa, calculado em 10 milhões. 
Pela primeira vez o pagamento da ver-
ba total de 7 milhões, destinada pelo 
governador ao carnaval, saiu adianta-
do", diz Barata, defendendo a efi-
ciência da Riotur. Também coube ao 
secretário a proibição do desfile de 
fantasias masculinas do Teatro Muni-
cipal (o veto ao biquíni nos bailes, 
segundo ele, partiu da Secretaria de 
Segurança). "Apesar de parecer uma 
medida antipática, explica, a proibi-
ção dos desfiles masculinos é uma ati-
tude que condiz com a filosofia do 
governo**. 

* Há dois anos as escolas tentaram 
reivindicar das emissoras de TV o pa-
gamento de royalties pelo direito da 
transmissão do desfile, afinal um es-
petáculo, para as TVs, patrocinado. 
Mas o assunto, ao que parece, foi es-
quecido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esperanças perdidas ? 
OPINIÃO - Que acha da partici-

pação dos grã-finos na escola, nos 
desfiles? 

Paulinho - Eu acho que essas pes-
soas não têm culpa muito grande. 
Elas têm da escola uma impressão 
deslumbrada, que é um lugar maravi-
lhoso, com pessoas maravilhosas, on-
de vou me divertir horrores, como 
elas mesmo dizem. A culpa é da pró-
pria escola que não especifica a parti-
cipação dessas pessoas, que nao as 
obrigam a uma posição mais humilde. 
Mas isso não é possível fazer, porque 
para as pessoas do samba os de fora 
representam prestígio, movimento 
para a escola. A presença dessa gente 
e resultado da situação reinante nas 
próprias escolas. Nas condições atuais 
querer que essa situação se transfor-
me é impossível. 

OPINIÃO - Isso acontece em to-
das as escolas? 

Paulinho - Não. O Império, por 
exemplo, é um grupo mais fechado 
onde não se entra com tanta facilida-
de. Mas na Portela fizeram há pouco 
tempo um concurso de música em 
que podia entrar qualquer um, mes-
mo não sendo da escola. Foram mais 
de 500 inscrições, mas ninguém co-
nhece estas musicas, elas não ficaram. 
Porque ninguém sentia que estava 
cantando um samba tradicional da es-
cola, dos sambistas conhecidos. O 
problema é que o sambista não tem 
consciência do nível de deformação 
de sua escola. Ele acha bom ter muita 
gente no ensaio, uma sede nova, mas 
a questão é o que fazer com essa se-
de. 

OPINIÃO - Um sambista da esco-
la, como você, pode fazer algo para 
mudá-la? 

Paulinho - A minha opinião ain-
da tem peso muito grande na escola, 
mas digamos, um peso do ponto de 
vista cultural. Mas não efetivo, por-
que eu não estou trabalhando na es-
cola, na administração. 

OPINIÃO - Você já foi presiden-
te da Ala dos Compositores. Não é 
uma solução os sambistas tomarem os 
postos políticos da escola? 

Paulinho - A Ala dos Composito-
res da qual fui presidente sofreu uma 
pressão muito grande da diretoria da 
escola. Pressão no sentido de se fazer 
um samba desta forma, cantar um 
samba de fulano. A diretoria dizia 
que um samba tinha que ter tantas 
linhas, mas isso é uma besteira. "Foi 
um Rio que passou em minha vida" é 
imenso e todo mundo cantou. Mas 
como as pessoas que escolhiam o 
samba eram selecionadas pela direto-
ria, evidentemente prevaleciam os 
sambas-enredo que elas queriam. 

OPINIÃO - E quanto ao desfile, 
ele também está sendo deturpado? 

Paulinho - Não sei o que vai 
acontecer, porque cada ano é diferen-
te. A escola não tem ensaio separado 
e durante os ensaios comuns é impos-
sível armar a escola. Já há algum tem-
po é um negócio monstruoso, impos-
sível jogar o som da bateria para fren-
te e para trás do samba. No ano pas-
sado, a Portela tinha oitenta e poucas 
alas. Agora já vai ter 120, cada ala 
com não sei quantos homens. Outra 
coisa: à medida que as arquibancadas 
foram aumentando, diminuiu a passa-
rela, que ficou estreitinha, o que 
alongou mais a escola. Resultado: o 
abre-alas já saiu da Avenida, já está na 
Central e ainda tem nego lá atrás es-
perando para entrar. Como é possível 
fazer o samba, um negócio integra-
do? Como fazer uma escola de sam-
ba nessas condições? 

OPINIÃO - E os outros sambis-
tas, como reagem a isso? 

Paulinho - A reação é muito difí-
cil. Porque onde se lida com muito 
dinheiro já não tem mais solução. O 
que gira em torno de uma escola hoje 
você nem imagina. Há escola que en-
comenda fazendas com padrões origi-
nais de São Paulo para uma ala de 
200 homens. Então é uma indústria 
de calçado, pailleté, pedra, fazenda, 
couro, lâmpadas. Ha um interesse 
muito forte e acredito que a pressão 
que está sendo feita em cima do pre-
sidente da Portela é um negoc»o 
monstruoso. A gente fala com eles 
que não pode continuar assim, eles 
dizem que vão tomar providências, 

Um presente da classe média às escolas de samba: 
sua falta de perspectivas e participação. 

Depoimento de Paulinho da Viola, da Portela 

mas não acontece nada. 
OPINIÃO - As diretorias das es-

colas estão entregues aos sambistas? 
Paulinho - Não, a maioria está 

com o que se chama de "sambeiros". 
São pessoas que não sabem cantar, 
não sabem sambar, só cuidam da 
administração da escola. O sambeiro 
se diz importante porque agora o 
campo de influência da escola é mui-
to grande e há necessidade de pessoas 
que saibam administrar uma escola de 
samba, aplicar as reservas da escola. 

OPINIÃO - Você acha que o 
samba-enredo está se transforman-
do? 

Paulinho — Não, acho que é uma 
forma estática, porque todas as coisas 
que estão acontecendo nas escolas fa-
zem com que ele fique assim. O sam-
ba-enredo e o símbolo de toda a ativi-
dade da escola. Antigamente havia 
outra estrutura. Um samba muito 
bom, apesar das rivalidades sensibili-
zava a todos, e a disputa era para fa-
zer um samba melhor que o de fula-
no. Aprender um samba de sucesso 
na escola era uma maneira de partici-
par dela. 

OPINIÃO - Há influência das gra-
vadoras na escolha dos sambas-enre-
do? 

Paulinho - Já houve. Foi num 
ano em que o Carlos Imperial estava 
na Portela ajudando a organizar a Ala 
dos Compositores e teve um peso 
muito grande na escolha do samba, 
porque tinha nas mãos a transa da 
gravação. Com o problema da música 
de carnaval comum ser pouco tocada, 
o negócio ficou em cima do samba-
enredo. As pessoas que frequentavam 
bailes de carnaval passaram a ir às es-
colas de samba. E as editoras, grava-
doras se interessaram porque as pes-
soas que iam aos ensaios ficavam co-
nhecendo os sambas. 

OPINIÃO - O que você acha da 
profissionalização do sambista? 

Paulinho - Há sambistas que des-
filam em todas as escolas para curtir. 
Isso eu acho legal. Há outros que des-
filam ganhando roupa, ganhando di-
nheiro inclusive. O próprio Natal já 
disse uma vez que tirou muita gente 
de outras escolas, porque "isso e uma 
guerra e a gente tem que ganhar**. 
Antigamente o negócio era na base 
do amor, do misticismo das cores, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Paulinho da Viola 
que é uma coisa meio secreta ligada à 
macumba, ao jongo, que eles não gos-
tam de falar. 

OPINIÃO - Com isso acaba o es-
pírito das escolas de samba? 

Paulinho — Se você for a uma es-
cola pequena, União de Jacarepaguá, 
Boca do Mato, Foliões de Botafogo, 
ainda encontra o velho espírito e 
bom samba. Esses caras de escolas 
menores têm uma consciência mais 
clara de seu papel de sambista. 

OPINIÃO - Até que ponto o pro-
blema refere-se ao contato dos sa v 

bistas com seus espectadores da cla'c 
média? 

Paulinho - O fato de precisar de 
dinheiro para fazer a sede, para fazer 
o carnaval, mudou tudo. No caso da 
Portela, surgiu essa jogada de vir para 
Botafogo, tentar conquistar outro pú-
blico. Acontece que esse tipo de pes-
soas não tem absolutamente nada a 
ver com o samba, não sabe o que é 
uma escola de samba. Não tem nada a 
oferecer. O que elas tem é a falta de 
perspectiva, o vazio delas. Isso você 
percebe no comportamento delas 
dentro do samba. No princípio tenta-
mos organizar a coisa em termos de 
escola de samba. Eu por exemplo par-
ticipei ingenuamente disso. Então pe-
gávamos os prospectos e distribuía-
mos: "vamos ensaiar o samba**. A 
gente cantava o samba, mas todo 
mundo ficava olhando o papel e nin-
guém cantava. A diretoria começou a 
perceber isso e a alegar o seguinte: 
que não era possível manter este es-
quema porque afastava as pessoas e aí 
não ia ter dinheiro. Então as coisas 
foram mudando até chegar ao que é 
hoje: todo mundo espremido, sem se 
mexer enquanto se toca um samba. 

OPINIÃO - A profissionalização 
então saiu vitoriosa? 

Paulinho - Basta observar o que 
acontece com um homem poderoso 
como o Natal da Portela. É um sujei-
to importante, de prestígio, de peso e 
confessa que é um negócio incontro-
lável. Porque ele não pode controlar, 
sendo um camarada de decisão. Ele 
não gostaria de ver o samba como es-
tá agora. Tenho certeza que ele não 
concorda. Mas acredito que a influên-
cia que ele tem dentro da escola é 
uma. Mas a relação entre a escola e os 
interesses de fora é outra 
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O alegre reformador do capitalismo 
GUIA DO 

RIO 

CINEMA 

Toda Nudez Será CastigadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - A peça 
de Nelson Rodrigues segundo Arnal-
dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Opinião Pública, Pindorama) Ja-
bor. 'Tem muito a ver com o que se 
passa por aí hoje em dia, diz o cineas-
ta, isto é: busca-se encobrir a desor-
dem e o desespero do Inconsciente 
das pessoas com a capa dos bons cos-
tumes". Com Paulo Porto, Darlene 
Glória, Paulo Sacks, Paulo César Pe-
reio, Isabel Ribeiro, Hugo Carvana. 
Roxy. 
O Exórcitp Das Sombras {L'Armée 
des Ombres) — Visão gaullista da Re-
sistência francesa. Os personagens 
principais, apesar da presença de Lino 
Ventura, Simone Signoret, Paul Meu-
risse, Jean-Pierre Cassei e Serge Reg-
giani, são a Coragem, a Amizade, a 
Solidariedade e a Bravtra. Direção, 
pomposa e tediosamente nobre, de 
Jean-Pierre Melville. 
O Anjo Azul {Der Blaue Engel, 1930) 
— Clássico do erotismo e da degrada-
ção masculina. De um lado, Marlene 
Lola-Lola Dietrich. Do outro, Emil 
Prof. Unrath Jannings. Direção de 
Josef von Sternberg. Cinemateca, 
quinta, 8, 18h30m. 
A Noite Em Que O Sol Brilhou {Wa-
1vmelon Man, 1970) — Comédia sa-

^ B c a , na linha de O Menino dos Ca-
^Mos Verdes: Jeffrey Gerber, um a-

gente de seguros racista e gozacjpr, a-
corda de manhã completamente ne-
gro. E nada consegue trazê-lo de volta 
è sua cor primitiva. Direção de Melvin 
Van Peebles. Cinema 1, quinta, 24h. 
Esse Mundo É Dos Loucos ~{Le Roi 
du Coeur, 1966) — Comédia sobre a 
"normalidade" da loucura, muito a-
tual para os aficionados das teorias de 
R. D. Laing. Com Alan Bates e Gene-
viève Bujold. Direção de Philippe de 
Broca. Cinemateca, sexta, 18h30m. 
Diabólicos Sedutores {Something for 
Everyone, 1970) — A versão debo-
chada de Teorema com ligeiros to-
ques de opereta. Com Angela Lansbu-
ry (magnífica) e Michael York. Dire-
ção (estréia) de Harold Prince, famo-
so produtor da Broadway e atual ma-
rido de Claire Bloom. Cinema 1, sex-
ta, 24h. 

Como Era Gostoso O Meu Francês — 
Parábola da luta entre duas culturas 
distintas. Visualmente bonito e tecni-
camente impecável, mas um espetácu-
lo frio. Com Arduino Colasanti e Ana «iria Magalhães. Direção de Nelson 

Feira dos Santos. Cinemateca, sába-
, 20h30m. 

Armadilha Do Destinoo {Cul de Sac, 
1966) — Uma das mais intrigantes pa-
ranóias de Roman Polanski. Com 
Françoise Dorleac e Donald Pleasan-
ce. Cinema 1, sábado, 24h. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sergio Augusto 

ARTES PLÁSTICAS 

Coletiva — Eneida, Amor e Carnaval 
— Símbolo do carnaval e da vida no-
turna carioca, Eneida é lembrada ago-
ra por uma exposição em torno de 
sua figura. Embora necessariamente 
folclórica, a mostra apresenta algum 
interesse por agrupar artistas das mais 
variadas tendências, todos abordando 
um tema semelhante. Entre os expo-
sitores estão os nomes de Loio Pérsio, 
Antonio Maia, Aldemir Martins e Car-
los Scliar. Galeria Chica da Silva, Av. 
Copacabana, 1146. 

TEATRO 

Festa de Aniversário — Mais uma vez 
o teatrólogo inglês Harold Pinter es-
tremece as estruturas da sociedade. 
Dessa vez, a cena se passa num peque-
no hotel ao invés do lar burguês de A 
Volta ao Lar, mas o processo de des-
truição das pessoas não é menos radi-
cal. A direção de Amir Haddad asse-
gura è peça o tom e o ritmo adequa-
dos, e o nível de interpretação é exce-
lente. Com Sérgio Brito, Cláudio Mar-
zo, Elza Gome$, Renata Sorrah e Ro-
berto Bonfim. Teatro Senac (Pompeu 
Loureiro, 45). 

Gajbraith, entre os 
conservadores e 

os revolucionários 

ECONOMIA, PAZ E HUMOR, John 
Kenneth Galbraith (Ed. Artenova, 
308 páginas, Cr$ 25,00). 

Não é à toa que John Kenneth 
Galbraith fala tanto de John 

Maynard Keynes em seu último livro. 
Ambos são economistas, prosadores 
brilhantes, jornalistas zombeteiros, e 
ambos dedicaram suas vidas a refor-
mar o sistema capitalista. Keynes, nos 
anos negros da Depressão, quando a 
economia ocidental se debatia no de-
semprego e no desinvestimento; e 
Galbraith, desde a inauguração^da So-
ciedade de Consumo, com suas insti-
tuições opressivas e suas indústrias 
poluidoras. Em 1936 o lord inglês jul-
gou achar a solução para os proble-
mas de sua época escrevendo a Teoria 
Geral do Emprego, Juros e Moeda, "o 
livro mais influente sobre política e-
conômica e social escrito até agora 
neste século" (sic Galbraith). E a par-
tir de 1965 o scholar americano acre-
ditou fazer o mesmo escrevendo três 
volumes: O Capitalismo Americano, 
A Sociedade Afluente e O Novo Esta-
do Industrial. A obra editada agora 
no Brasil - Economia, Paz e Humor 
- é uma coleção de 26 ensaios publi-
cados em revistas e jornais, do New 
York Times ao Playboy, entre 1960 e 
1970, com muitas das idéias desen-
volvidas nesses três livros. 

Como todo reformador, Galbraith 
— assim como Keynes — é atacado 
em duas frentes: pelos conservadores 
à sua direita e pelos revolucionários à 
sua esquerda. Pelos conservadores por 
causa da sua oposição à mentalidade 
tecnocrática dos economistas ameri-
canos, que, segundo o autor, não en-
xergam outras prioridades além da 
maximização do PIB, da racionaliza-

A economia hoje, diz 
Galbraith, não serve 
para compreender os 
fenômenos, mas para 

excluir as linhas 
de pensamento que 
são hostis ao poder 

ção do trabalho e, quando muito, do 
aumento dos empregos. Galbraith se 
preocupa muito com a relação entre 
A Economia e a Qualidade da Vida -
título do primeiro capítulo - o que 
implica em considerar fatores sociais, 
políticos e filosóficos muitas vezes 
desprezados pelos "técnicos". E ata-
cado pelos revolucionários porque es-
tá longe de ser um radical. Como ele 
disse certa vez, seu objetivo principal, 
longe de ser destruir o capitalismo 
americano, é proporcionar novas saí-
das que garantam sua sobrevivência, 
redefinida em termos mais humanos e 
igualitários. 

Os economistas e o pugilato 

Aos conservadores Galbraith dá 
uma iesposta direta no capitulo A 
Economia Como um Sistema de Fé 
(traduzido duvidosamente de Econo-
mics as a System ofRelief): 

"Uma acusação repetida e não in-
fundada contra a Economia durante 
o século passado, diz Galbraith, era o 
seu emprego, não como ciência, mas 
como uma fé sustentadora. Neste úl-
timo papel, afirma-se que ela serve 
não para a compreensão dos fenôme-
nos econômicos, mas para a exclusão 
de linhas de pensamento que são hos-
tis ou inconvenientes para a disciplina 
ou, correlatamente, hostis para uma 
comunidade econômica ou política 
influente. Marx descreveu os econo-
mistas como os representantes cientí-
ficos da classe burguesa e afirmou 
que, depois que a burguesia conquis-
tou o poder na Inglaterra ( . . . ) , em 
lugar de inquiridores desinteressados 
havia pugilistas contratados; em lugar 
de pesquisa científica autêntica, a má 
consciência ou a má intenção da des-
culpa". 

Essa utilização duvidosa da Ciên-
cia Econômica continua até hoje, e 
Galbraith chega a dizer que a aceita-
ção universal da teoria econômica do 
seu querido Keynes "está agora ex-
cluindo as questões prementes como 
também as politicamente perturbado-
ras da visão econômica profissional". 

Uma dessas questões é o desapare-
cimento pirogressivo do indivíduo, do 
consumidor, como tomador de deci-
sões econômicas. Paul Samuelson, o 
grande apóstolo das idéias keynesia-
nas, gostava muito de comparar as 
notas de dinheiro na mão dos consu-
midores às cédulas de voto na mão 
dos eleitores. Na grande democracia 
político-econômica dos Estados Uni-
dos, consumidores e eleitores deci-
diam o que seria produzido e quem 
governaria usando suas notas no mer-
cado e seus votos nas urnas. 

Na realidade, 
o consumidor não 
determina coisa 

nenhuma: nem o que 
será produzido, nem 

os preços, nem mesmo 
seus hábitos de consumo 

Para Galbraith, isso só existe nos 
manuais dos "pugilistas contratados". 
Na realidade, o consumidor indivi-
dual não determina coisa nenhuma, 
nem o que será produzido, nem os 
preços do mercado, nem seus pró-
prios hábitos de consumo. Ele está 
cada vez mais submetido às decisões 
dos produtores organizados, das gran-
des empresas e da propaganda que 
elas utilizam: 

A hegemonia dos produtores 

"As necessidades do indivíduo, 
embora superficialmente pareçam ori-
ginar-se nele, são fundamentalmente 
determinadas pelo mecanismo que as 
fornecem ( . . . ) . A firma produtora 
controla seus próprios preços no mer-
cado. E vai além desse" controle para 
persuadir o consumidor a reagir com 
o comportamento adequado. E tam-
bém seleciona e cria produtos tendo 
em vista o que se pode ser apreçado e 
submetido a tal persuasão. E faz isso 
numa sociedade em que a louvação 
iterada e reiterada dos bens fá-los pa-
recer importantes para a felicidade, e 
assim chama a atenção do indivíduo 
para exigências a esse respeito". 

É essa hegemonia da organização 
produtora sobre o consumidor indivi-
dual que a Ciência Econômica do esta-
blishment não reconhece. Assim co-
mo não leva em conta a intervenção 
constante do Estado como comité e-
xecutivo da grande empresa. Sem es-
ses complicadores, os economistas 
podem elaborar modelos cada vez 
mais sofisticados, baseados numa hi-
potética soberania do consumidor. 
Assim como, em casos mais extremos 
de desligamento da realidade, escre-
ver tratados sobre a formação dos 
preços em situação de concorrência 
perfeita. 

"Ou então, diz Galbraith, a Eco-
nomia pode aceitar as implicações do 
poder do produtor - da soberania 
das grandes organizações. Então será 
controversa, politicamente perigosa e, 
por um longo tempo, talvez, intelec-
tualmente deselegante em seus mode-
los. Mas, em compensação, será rele-
vante para os interesses mais imedia-
tos e formidáveis da sociedade indus-
trial". 

O socialismo de Nixon 

Mas não é só com a comunidade 
dos economistas profissionais e tec-
nocratizados que o autor tem proble-
mas. Apesar de toda a sua contesta-
ção, Galbraith não é propriamente 
um marginal do sistema. Durante vá-
rios anos foi professor em Berkeley, 
Harvard e Cambridge, e se passou de 
uma universidade para outra não foi 
por problemas políticos, mas, como 
ele mesmo reconhece no capítulo 
Berkeley na Década de 1930, atrás de 
maiores salários. E durante o governo 
Kennedy serviu como embaixador na 
índia. Isso e mais sua crença nas re-

formas, na possibilidade de o Estado 
se convencer um dia de suas responsa-
bilidades e interromper a desumaniza-
ção' da sociedade trouxeram-lhe o 
desprezo de contestadores mais radi-
cais. 

A esses Galbraith não responde di-
retamente no seu último livro. Mas 
no capítulo seis, intitulado O Gover-
no Nixon e o Grande Renascimento 
Socialista, o autor faz algumas afir-
mações verdadeiramente surpreen-
dentes sobre o que ele considera a 
saída pacífica para a crise americana. 
Tão surpreendentes que o editor da 
tradução brasileira, Alvaro Pacheco, 
se engana na sua introdução e identi-
fica o ensaio como "um candente ata-
que à política econômica seguida pe-
lo atual governo americano". Quan-
do, na verdade, é um aplauso à maior 
intervenção do Estado nos negócios 
privados permitido pelo presidente 
Nixon, e que Galbraith chama seria-
mente de socialismo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

John Kenneth Galbraith 

"Certamente o desenvolvimento 
menos previsto no governo Nixon foi 
o novo grande impulso do socialismo. 
Ainda se encontra gente que não per-
cebe isso. Outros devem estar esfre-
gando os olhos, pois certamente to-
dos os augúrios pareciam indicar o 
contrário. 

O "socialismo" de direita 

Numa economia reconhecidamen-
te múltipla, continua Galbraith, certo 
número de indústrias deve ser de pro-
priedade pública. Considerações ele-
mentares de conveniência pública o 
exigem. Para mudar e abrigar gente a 
um preço moderado, a empresa priva-
da não serve. Mas eu chegara relutan-
temente à conclusão de que o socia-

lismo, mesmo no seu piano mais mo-
desto, era algo que eu jamais veria. 
Agora sou surpreendido com esse no-
vo surto socialista, promovido, é o 
cúmulo dos cúmulos, pelos socialis-
tas, não de esquerda, mas de direita. 
E tem o beneplácito, e presumivel-
mente muito mais, de um governo re-
publicano". 

Concretamente, o "surto socialis-
ta" a que se refere Galbraith foi a 
intervenção do governo na Penn Cen-
tral Railway, a maior rede ferroviária 
dos Estados Unidos, na Lockheed, 
uma das grandes indústrias aeronáuti-
cas e de armamentos do país, e na 
Bolsa de Valores de Nova York. Isso 
aconteceu em 1970, quando os Esta-
dos Unidos atravessavam um período 
de recessão econômica e o Estado au-
mentou sua área de ação para susten-
tar algumas empresas vacilantes e 
criar na Bolsa um fundo de seguro 
garantido pelo governo. É nesse tipo 
de intervenção - seja para minorar os 
efeitos de uma crise, seja para aumen-
tar os serviços públicos, seja para con-
trolar as manobras dos monopólios e 
a poluição das indústrias - que John 
Kenneth Galbraith vê a solução para 
a crise do sistema. Assim como Ralph 
Nader, por exemplo, o "advogado 
dos consumidores* americanos, veria 
na responsabilização judicial dos dire-
tores de empresas automobilísticas a 
solução para o problema de segurança 
nos automóveis. E assim como tantos 
reformadores do passado — Keynes 
em primeiro lugar - ajudaram o capi-
talismo a desenvolver sua maior ga-
rantia de sobrevivência histórica: a ca-
pacidade de mudança. 

Galbraith & Kruschev 

Isso para a Economia e a Paz, de 
que tratam dois terços do livro. A úl-
timâ parte é reservada ao Humor, e 
contém oito breves ensaios sobre di-
ferentes personalidades: Nikita Krus-

O capítulo sobre 
Kruschev é o mais 
divertido. Conta o 
dia em que o líder 

soviético se 
encontrou com os 

grandes capitalistas 

chev, Eisenhower, Nixon, Dean Ache-
son, John Steinbeck, William Buck-
ley, Ed 0'Connor e Albert Speer. Ali, 
assim como no capítulo O Gênio Fi-
nanceiro Só o Ê Antes da Queda, na 
parte de Economia, Galbraith solta-se 
num estilo extremamente fluente e 
irônico, que recomenda muito sua 
única incursão na literatura (o romar 
ce O Triunfo). O capítulo sobrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA KTL 
chev é o mais divertido. Conta O Du. 
em que Nikita Kruschev Visitou o Es-

=6 tablishment, e se refere ao encontro 
§ entre o estadista soviético e as maio-
5 res fortunas dos Estados Unidos, du-
jp rante a visita de Kruschev a Nova 
6 York, em 1959. Por insistência sua, 
O Galbraith tinha sido convidado para a 
1 reunião, e pôde contar em detalhe as 
$ perguntas dos magnatas americanos e 

as respostas do secretário do PCUS: 
"A pergunta seguinte foi apresen-

^ tada - talvez fosse melhor dizer com-
£ posta - pelo presidente da Radio 
>. Corporation of America, o próprio 
* general David Sarnoff ( . . . ) . Come-
2 çou com uma descrição detalhada do 

sistema de radiodifusão livre america-
no. Continuou com um tributo calo-
roso a essa liberdade - e com algu-
mas estatísticas sobre o número de 
estações geralmente no ar. Essa per-
gunta foi pontilhada de algumas bati-
das no peito. Ele não fez menção aos 
comerciais. A própria pergunta era 
um comercial. O general então des-
creveu as várias vantagens que a Rús-
sia obteria se adotasse um sistema se-
melhante empregando o máximo de 
programação americana. Quando aca-
bou de falar, houve um silêncio - um 
silêncio solene, total. Respondendo a 
essa pergunta, Kruschev atingiu as 
maiores alturas da reunião. Talvez 
realmente da visita inteira. Depois de 
uma ou duas palavras gerais, ele disse: 
"As coisas mudaram em Minsk em re-
lação ao tempo em que o senhor era 
menino". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gerson Tol ler Gomes 



Cacada em noite de lua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Um ano depois da prisão, o monstro do Triângulo 
Mineiro permanece esquecido no manicômio judicial 

IMPRENSA 

Reforma 
d i f í c i l 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
rlando Sabino, que há um ano, 

nos meses de janeiro e fevereiro 
de 1972, ganhou as manchetes de to-
dos os jornais do país acusado de 25 
assassinatos e da morte de 19 bezer-
ros no interior de Minas Gerais, está 
agora doente e esquecido, recolhido 
ao manicômio judiciário de Barbace-
na. Abandonado numa pequena cela, 
a "fera do Triângulo Mineiro", o 
"louco de Capinópolis" espera um 
julgamento que jamais irá inocentá-
lo e a assistência médica que até hoje 
não recebeu. 

Apesar de internado desde o dia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
20 de outubro do ano passado, o lau-
do médico de Sabino, fundamental 
em seu processo, ainda não foi feito. 
Gutemberg Fonseca, o diretor do ma-
nicômio explica por quê: "O doutor 
Paulo ainda não teve tempo". Paulo 
Patrício da Silva é o único médico 
que atende os 170 presos (150 ho-
mens e 20 mulheres) do manicômio 
judiciário. Assistido por quatro guar-
das - a equipagem completa do cor-
po de segurança do presidio — ele só 
trabalha num curto período, na parte 
da manhã. Mas Gutemberg não está 
preocupado com a demora. "Não há 
pressa - diz - Sabino pode esperar. 
Ele nunca mais vai sair daqui. Nem na 
época do julgamento ele vai voltar às 
comarcas onde praticou os crimes". 

Caso o diretor do manicômio este-
ja enganado e a Justiça exigir a pre-
sença do acusado diante do juiz de 
cada uma das comarcas da região de 
Pontal, ao sul de Minas, próxima ao 
Estado de São Paulo, a população das 
cidades onde ele se apresentar terá 
uma invulgar oportunidade. Na época 
em que ele foi preso, os camelos da 
região conseguiram um movimentado 
comércio vendendo por cinco, 10 ou 
20 cruzeiros, dependendo do tama-
nho, cópias de uma foto sua Quem 
guardou a lembrança poderá compa-
rá-la com o rosto do acusado e verifi-
car quais as alterações provocadas por 
um ano de cadeia. 

Pelo modo como o pessoal do ma-
nicômio condena Sabino, é possível 

3ue as diferenças sejam bastante gran-
es. "Ele é um selvagem, um monstro 

capaz de matar gente para comer" -
diz Gutemberg. O diretor não acredi-
ta na recuperação do acusado e con-
fessa que tem dispensado a ele um 
tratamento de certa forma especial. 
Sabino vive numa cela, separado dos 
outros presos, e todos os cuidados 
são empregados para evitar sua fuga, 
embora seu comportamento possa ser 
considerado exemplar, sem nenhuma 
agressão ou revolta, apenas uma ligei-
ra tentativa de fuga quando estava 
sendo entrevistado por um jornalista. 

A pesada segregação contrasta 

com o tumulto que envolveu direta-
mente os 70 mil habitantes da região 
de Pontal, por onde um monstro des-
conhecido criava o pânico matando e 
ferindo pessoas e esquartejando bru-
talmente os animais da criação. No 
mês da grande caçada, Capinópolis e 
outras pequenas vilas rurais chegaram 
à beira da histeria. Os 46 soldados da 
Polícia Militar, 20 investigadores do 
DOPS armados de fuzis-metralhado-
ras, seis cães amestrados, uma boa 
quantidade de bombas de gás lacri-
mogênio e aviões que executam vôos 
poucos metros acima do telhado das 
pequenas casas das vilas elevaram a 
imaginação do povo a seu nível mais 
alto. 

Enquanto as notícias de novos as-
sassinatos chegavam ao sertão vizi-
nho, o pessoal do campo se refugiava 
na cidade anunciando ter visto o 
monstro que ninguém era capaz de 
descrever ou informar para onde esta-
va se dirigindo. Surgiam as histórias 
fantásticas. O monstro era um ho-
mem que bebia sangue no matadouro 
e tinha crises inexplicáveis: girava os 
braços um em tomo do outro e ia se 
encolhendo até rolar pelo chão. O ú-
nico remédio para evitar os seus aces-
sos era comer galinhas cruas. 

Exagero do mito 

Seu crime mais repugnante teria 
sido o assassinato de uma mulher, se-
parada à força de seu filho pequeno, 
arrastada pelo mato, morta a facadas, 
e violentada, cujo corpo foi encontra-
do com o ventre aberto, cheio de ca-
pim, enrolado num lençol branco co-
berto de flores silvestres. Como as no-
tícias dos crimes poucas vezes eram 
comprovadas, alguns jornalistas tam-
bém se encarregaram de criar boatos 
para seu próprio consumo. Na região 
não haveria um louco assassino mas 
um movimento guerrilheiro acuado 
mas invisível até o momento. O assas-
sino seria apenas uma desculpa para 
justificar o aparato policial na região 
sem levantar maiores suspeitas. 

Quando um grupo de policiais 
chegou à cidade de Capinópolis arras-
tando um mulato magro e assustado, 
de um metro e sessenta de altura, ca-
belos grandes e ouriçados, houve uma 
certa decepção. A submissão e fragili-
dade de Orlando Sabino eram um 
contraste em relação a todos os cri-
mes - 25 confessados inicialmente e 
mais tarde reduzidos a nove. Levado 
a Araxá, sem camisa e com a mesma 
calça azul clara com que foi preso, o 
louco que mancava de uma perna e 
contava apenas com uma pequena fa-
ca para cometer todos os crimes foi 
reconhecido por um menino de rua: 
"Ê ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Gasolina". 

Noticiário diário 
comentado é a novidade 

da nova fase de yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA
O Jorna! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Orlando Sabino 

Ensino pago: a ameaça no Paraná 
Logo no início do primeiro se-

mestre de aulas deste ano, 30 
dos 10 mil alunos da Universidade 
Federal do Paraná estarão desfrutan-
do de um privilégio conquistado por 
acaso: eles estão isentos de pagar a 
taxa de matrícula. Mas não se trata 
de uma proteção especial a algum 
grupo. A isenção é resultado de um 
mandado de segurança solicitado pelo 
Conselho de Diretórios Acadêmicos, 
órgão estudantil, contra uma decisão 
do Conselho Universitário, que conta 
com a participação de estudantes mas 
é constituído por maioria de profes-
sores. 

A disputa, que já beneficiou uma 
parte e pode atingir a totalidade dos 
alunos da Universidade, começou em 
novembro do ano passado- quando o 
DAERG - Departamento de Assun-
tos Estudantis e Registro Geral da 
UFP - órgão administrativo, sugeriu 
a elevação da taxa de matrícula de 
cinco para 134 cruzeiros. Do dinheiro 
arrecadado, 40% seriam aplicados no 
pagamento dos serviços do próprio 

O Conselho de Diretórios Acadêmicos 
da Universidade Federal do Paraná, 

através de um mandado de segurança, 
conseguiu impedir o aumento 

das taxas de matrícula 

DAERG, aliviando as despesas da U-
niversidade, e o restante seria destina-
do à assistência estudantil. 

Os alunos 4ue participam como 
minoria do Conselho Universitário 
apresentaram uma contraproposta: 
taxa de 90 cruzeiros, ficando 20% pa-
ra a administração e 80% para a assis-
tência estudantil. Antes de surgir uma 
decisão, o assunto foi encaminhado 
ao Conselho dos Diretórios Acadêmi-
cos, que interpretou a proposta de 
aumento da taxa de matrícula como 
uma forma atenuada de introduzir o 

ensino pago nas escolas superiores fe-
derais.̂  

O órgão estudantil foi enérgico na 
questão e se propôs a defender a ma-
nutenção do pagamento de uma taxa 
simbólica, sem qualquer aumento. Pa-
ra evitar um conflito que parecia imi-
nente, embora a maioria aos estudan-
tes estivesse de férias , fora do cam-
pus universitário, o reitor concordou 
em manter apenas o pagamento sim-
bólico, mas sua posição se modificou 
durante uma nova reunião do Conse-
lho. Com a votação empatada, 11a 

favor do pagamento de taxas no valor 
de 100 cruzeiros e 11 pela manuten-
ção dos cinco cruzeiros, foi o próprio 
reitor quem decidiu a questão, votan-
do favoravelmente ao aumento. 

Num movimento rápido e utili-
zando um forte argumento do gover-
no federal - este ano os preços não 
podem subir mais de 12% para permi-
tir a manutenção da taxa de inflação 
a esse mesmo nível - o Conselho dos 
Diretórios Acadêmicos impetrou 
mandado de segurança e venceu. O-
corre que, devido ao curto prazo para 
colher assinaturas de alunos numa é-
poca de férias, apenas 30 universitá-
rios assinaram o pedido, e só eles têm 
direito a frequentar as aulas sem pa-
gar taxas. Logo depois de iniciadas as 
aulas, o CDA tentará reunir a totalida-
de dos universitários sob a proteção do 
mesmo liminar de segurança A única 
dúvida é saber como e quando a direto-
ria da Universidade devolverá o di-
nheiro dos alunos obrigados a pagar a 
primeira parcela da taxa de matrícu-

Reformar um antigo diário de 

uma cidade, onde os dois mais 
derosos jornais tendem a monopo-

lizar os leitores, condenando ao desa-
parecimento a maioria dos outros no-
ve concorrentes, parece ser uma tare-
fa pelo menos dispendiosa. Entretan-
to, a acirrada luta entre o Jornal do 
Brasil e O Globo na disputa de um 
mercado excessivamente concorrido 
não intimidou a S/A O Estado de Mi-
nas. Empresa jornalística de Belo Ho-
rizonte, ligada ao grupo dos Diários 
Associados, ela arrendou o matutino 
O Jornal e, no próximo domingo, a-
presentará nas bancas do Grande Rio 
a primeira edição da nova fase. 

O matutino foi completamente re-
formulado e tentará a difícil fórmula 
do jornalismo diário interpretatnirv 
comentado, ainda reservada às rS*J' 
tas semanais de informação. Outra 
novidade é a apresentação gráfica — 

mejada por Amilcar de Castro e 
;inaldo Jardim. Foram abolidas as 

costumeiras seis ou oito colunas onde 
as notícias são colocadas em espaços 
de forma irregular. Nas 20 paginas 
previstas para a edição normal, as re-
portagens e artigos estão disfx>stos 
em três grandes colunas verticais, di-
visão semelhante à das páginas de re-
vistas como Veja, Time e Newsweek. 

No Brasil ainda é pequeno o nú-
mero de jornalistas com experiência 
em interpretar o noticiário com a ra-
pidez e clareza exigidas por um jornal 
diário. A soluçãotoniedcaVF Foi adotada porque 
o setor ainda não está ocupado por 
nenhum outro órgão da imprensa na-
cional - Le Monde é um dos raros 
exemplos na imprensa internacional 
- mas a dificuldade de concorrer 
com O Globo e Jornal do Brasil em 
volume de notícias também influiu. 
O Jornal apresentará um noticiário 
selecionado e pretende dar a cobertu-
ra mais completa aos principais assun-
tos do dia. . 

Fundado em 1920, o matut . . 
carioca tem 20 mil exemplares de ti-
ragem e há muito tempo enfrentava 
uma séria crise financeira devido à di-
minuição do número de leitores e do 
volume de publicidade. Na iminência 
de ser fechado, foi arrendado pelo 
grupo carioca dos Diários Associados 
ao grupo mineiro também dos Asso-
ciados. A S/A O Estado de Minas, 
proprietária de dois jornais em Belo 
Horizonte - O Estado de Minas é o 
jornal de niaior circulação na capital 
mineira - e de estações de rádio e TV, 
está disposta a investir para elevar a 
circulação do jornal. 

A redação será dirigida por Alberi-
co Souza Cruz, um mineiro de 33 
anos que resistiu longo tempo às pro-
postas de jornais e revistas de São 
Paulo. Sem vontade de mudar de ci-
dade para não abandonar o agradável 
hábito de pescar dourados no rio São 
Francisco, ele acabou concordando 
em se afastar da sucursal mineira da 
Editora Abril para vir editar O Jornal. 

Com informações que ainda consi-
dera insuficientes para identificar 
com segurança o tipo de leitor que 
compra o diário e sem saber interpre-
tar um dos fatos mais significativos 
sobre a venda em bancas - a edição 
de domingo tem a tiragem triplicada, 
atingindo 60 mil exemplares - Albe-
rico ainda não fixou um objetivo de 
aumento de tiragem. Mas, apesar de 
cauteloso em suas previsões, ele diz 
que pretende transformar o matutino 
no terceiro diário mais vendido no 
Grande Rio. Como secretário de reda-
ção está Washington Novais, um dos 
responsáveis pelo lançamento e suces-
so do Diretor Econômico, caderno es-
pecial do Correio da Manhã. A equipe 
e formada por quase 100 editores, re-
datores, repórteres e comentaristas, 
em sua maioria profissionais jovens. 
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GI OVANNI AGNEL L I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Entrevista: padre Comblin 
Os Kennedy, Nixon, Lênin e Trotsky no di 

O satélite brasileiro: novas revelações 



OPINIÃO DOS LEITORES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A polícia é um caso de polícia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Parece que nossos policiais são 
realmente um caso de polícia. Cons-
tantemente tomamos conhecimento 
de desmando de policiais. E isto pare-
ce que vem-se acentuando de algum 
tempo para cá. £ só abrir as páginas 
policiais dos jornais, polícia e perso-
nagem principal. Excluindo-se os ca-
sos em que as vítimas ficam com me-
do, não reclamam, o caso não vem à 
tona. Na periferia da Grande São Pau-
lo parece ser este o normal. 

Um exemplo: sexta-feira, dia 16 
de fevereiro, um grupo de ginasianos 
(P.A., A.S., E.), menores de idade, 
deixou o G.E. de Vila Caldas, Carapi-
cuiba, e rumava tranquilamente para 
suas casas. Isto por volta das 11 horas 
da noite. Um tal de Valter, maior, 
malandro notório (secundo consta, 
com passagem na policia, inclusive), 
embriagado, que andava pela calçada 
em sentido contrário, esbarrou num 
dos meninos, agredindo-o em seguida. 
Após agredir outro dos meninos, es-
tes reagiram, atacando Valter a socos 
e pontapés. As irmãs de Valter 
( . ..)agrediram então os garotos 

com pedras. Os meninos correram, 
até que foram interceptados por um 
Volks vermelho (cuja chapa os meni-
nos não tiveram a presteza de obser-
var), do qual desceram dois indiví-
duos armados de revólveres. Um di-
zia-se investigador da polícia local. 
Estes indivíduos espancaram os meni-
nos no local. Na delegacia um dos 
meninos pediu para que avisassem a 
mãe de um colega que mora ali perto, 
e foi novamente espancado. Convém 
acrescentar que a mãe deste menino, 
de nome P.R., se encontra acamada 
em virtude de anemia profunda, não 
podendo ter preocupações, e que isto 
foi dito aos policiais * ainda dentro 
do Volks. Outro dado: os '"policiais" 
perguntaram aos meninos, dentro do 
carro, o caminho para a delegacia. 

Na delegacia, os "policiais" pedi-
ram a chave para a pessoa de plantão 
e trancafiaram os meninos na oela. 
Juntamente com marginais e malan-
dros. A meninada mofou nã cela o 
restante da noite e apenas pela manhã 
os pais, aflitos, vieram a descobrir o 
paradeiro deles. Foram então soltos. 

Á ocorrência não foi registrada, o 
pessoal de plantão no dia seguinte, sá-
bado, disse que nada sabia do caso. 
Os meninos possuem marcas de vio-
lência no corpo. Contam que foram 
acusados de haver roubado as bolsas e 
batido nas irmãs do tal Valter. 

A., que após a briga com Valter 
havia ido embora para casa, no dia 
seguinte, sábado, foi agredido pelo tal 
"investigador", sendo socorrido por 
sua própria mãe. 

Nos grandes centros os canais de 
comunicação permitem que as recla-
mações sejam pelo menos ouvidas. Na 
periferia destes grandes centros, recla-
mar é mais difícil. Mesmo porque os 
indivíduos estão distantes dos centros 
de decisão, portanto mais indefesos 
contra arbitrariedades. A distância 
dos canais de comunicação e in-
formação também nega aos indiví-
duos uma clareza quanto a seus 
direitos. ( . . . ) 

Jadson Alves Santana 
São Paulo, SP 

As questões da elite 
da juventude mineira 

Um psicólogo bem comportado 
É com prazer que li a reportagem 

de Chomsky sobre B.F.Skinner, tal-
vez, e infelizmente, o mais conhecido 
psicólogo da atualidade. Skinner é co-
nhecido, dentro da psicologia, através 
de duas publicacões:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA The Behavior of 
Organisms, 1938, e um artigo que cri-
ticava a redução pseudofisiológica 
(sic) que estava ocorrendo na psicolo-
gia por volta de 1950. 

O primeiro livro foi uma síntese 
muito bem aceita sobre vários proble-
mas do comportamento animal e, 
juntamente com Principies of Animal 
Behavior, de Mayer e Scheneiria e as 
antigas publicações de Warden e Jen-
kins, formavam o panorama geral so-
bre a análise objetiva do comporta-
mento não humano. Eram publica-
ções muito bem enquadradas dentro 
do ideal científico tradicional e da si-
tuação política da época. Quanto à 
redução psicofisiológica, isso era mais 
um problema de status do que outra 
coisa. Não que a redução em si fosse 
perniciosa, apenas era malfeita e mui-
tas vezes com desconhecimento da 
própria fisiologia. De 1950 para cá 
Skinner morreu. Acredito que sua ú-
nica contribuição teórica, e assim 

mesmo discutível, tenha sido a dife-
renciação entre condicionamento 
clássico (pavloviano) e instrumental 
(skinneriano). 

Enquanto Skinner era vivo, feali-
zou importantes modificações técni-
cas na mensuração do comportamen-
to animal e essas tornaram-se de utili-
zação rotineira e mundial. Qualquer 
curso de Psicologia da Aprendizagem 
universitária se utiliza destas técnicas. 
Entretanto, a psicofisiologia cresceu e 
aumentou de muito o conhecimento 
que temos sobre as bases neurofisio-
lógicas de algumas reações humanas e 
animais. A Etologia fez seu apareci-
mento na Europa e a Ciência rachou-
se ao meio, entre os que exibiam uma 
consciência e atuação politica e os 
que continuavam produzindo conhe-
cimentos ilhados em seus laborató-
rios. Surgi* uma nova maneira de des-
personalizar o ser humano e diluir as 
responsabilidades: o Homem seria um 
animal cujo Sistema Nervoso Concei-
tuai (SNC) não teria acompanhado a 
evolução social, portanto modifique-
se esse SNC rebelde com tranquilizan-
tes, euforizantes, ou mesmo com a 
destruição de partes dele. 

E enquanto isso as faculdades são 
pródigas em cursos zoomorílzantes 
sobre as bases neurofisiológicas da 
"motivação", da "aprendizagem", da 
"percepção", etc. Nesse mar de co-
nhecimentos científicos sofisticados 
esqueceu-se de uma coisa: o ser hu-
mano. Porém este "esquecimento" 
psicanalítico, muitas vezes conscien-
te, tem a função social de reprimir 
qualquer tentativa de mudar o status 
quo. Assim, os estudantes, principal-
mente de psicologia, são dopados 
com sofisticadas teorias psicofisioló-
gicas sobre dinâmica de grupo, sobre 
seleção de pessoal "adequado" (?) , 
enfim,tornam-se pessoas cultas. E, co-
mo se não bastasse, aparece Skinner 
do além-túmulo para afirmar a neces-
sidade de uma forma racional de con-
trole do comportamento humano. 

( . . . ) Será que não percebe que 
ele é o resultado dessa forma racio-
nal de controle? Mais do que um 
psicólogo do comportamento, Skinner 
e um psicólogo bem-comporta-
do. ( . . . ) 

Luigi Moscatelli 
Niterói, RJ 

A saudosa volta ao ideal agrário 
( . . . ) Gostaria de entrar na dis-

cussão Jniciada por F.M. Paretto no 
OPINIÃO n.o 13 e continuada por 
Dagoberto H. Lorenzetti no n.o 16. O 
assunto é poluição, em especial a po-
luição causada por detritos indus-
triais. 

De modo geral, a discussão sobre 
a poluição tem-se concentrado na res-
ponsabilidade das empresas na des-
truição de nossa fauna e flora e na 
eliminação das condições, nos centros 
urbanos, que nos permitam levar uma 
vida salutar, com árvores, áreas ver-
des, riachos e ar puro. 

Discute-se o assunto como se hou-
vesse um propósito deliberado de des-
truição desse "patrimônio" natural 
por parte de homens maus à testa das 
empresas. 

Ora, evidentemente não vou dis-
cutir o caráter ou a índole desses ho-
mens, muito menos na perspectiva 
maniqueísta que é sugerida usualmen-

te nos artigos e debates a respeito. É 
evidente que essa destruição está real-
mente ocorrendo e que as consequên-
cias poderão vir a ser catastróficas, se 
é que já não ó estão sendo. Mas consi-
dero que as causas fundamentais des-
te processo estão sendo deixadas de 
lado, por comodidade ou miopia, a-
tentando-se para efeitos exteriores. 

As posições saudosistas, da volta 
aos ideais agrários, da responsabiliza-
ção da indústria pelos males do mun-
do, etc., etc., são claramente ahistóri-
cas. Tentar negar ou reverter um pro-
cesso iniciado pela Revolução Indus-
trial há quase 300 anos é uma posição 
inconsequente e reacionária. Atual-
mente, as dimensões que atinge este 
processo são alarmantes, não em si 
mesmas, mas porque sua aceleração 
cria, de certa forma, um problema 
novo, o do planejamento integrado. 

( . . . ) O cerne da questão não es-
tá nos lÚabins da vida, porque estes 

nada mais fazem do que integrar-se 
no sistema, usufruindo das irraciona-
lidades que este alimenta. Esta irra-
cionalidade é a essência do problema, 
e ela se manifesta, não só através da 
poluição, mas também no desperdí-
cio de recursos naturais, capital e for-
ça de trabalho. A irracionalidade, em-
bora inerente ao sistema de mercado, 
não podendo assim ser eliminada, po-
de ser, em grande parte, controlada e 
este controle só se pode efetivar atra-
vés do braço do Estado. ( ) 

Fernando J.C. Carvalho 
São Paulo, SP 

Outras opiniões 
de leitores na 
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Os professores, 
mal remunerados, 
ou são abnegados, 

ou maus profissionais 

( . . . )No OPINIÃO n.o 17, o arti-
go A Elite da Juventude? após uma 
análise lamentavelmente real feita pe-
lo vice-presidente do DCE da Univer-
sidade Federal sobre a usafra-73" do 
vestibular, leio: "Esta, entretanto, 
não é a perspectiva de Orlando Re-
sende, eleito no ano passado pela cha-
pa CHOP para liderar, como presiden-
te do DCE, os 6 mil estudantes da 
Universidade Católica, a outra uni-
versidade de Belo Horizonte.( . . . ) 
Recentemente ele ( . . . )resumiu nu-
ma entrevista ao jornal Estado de Mi-
nas: "Aqui na Católica não existem 
problemas a resolver. A nossa política 
e de incentivo aos jogos e esportes". 
Confesso que não tive o desprazer de 
ler a falaciosa entrevista concedida ao 
Estado de Minas, jornal que raramen-
te leio e, quando o faço, procuro 
tão-somente saber quais os filmes em 
cartaz na cidade. Além do mais, co-
mo o citado jornal atinge uma classe 
de leitores do "sistema", não me 
preocuparia essa imagem destorcida 
da verdade. Contudo, publicado em 
OPINIÃO, Pasquim ou Politika, isto 
merece resposta 

Para não prolongar muito, apenas 
relaciono abaixo alguns problemas da 
"escola-sem-problemas". Vejamos: 

1. Pagávamos, em 1971, Cr$ 
67,50 de matrícula e mesma quantia 
por mês. Em 1972, passamos a pagar 
Cr$ 200,00 de matrícula por semes-
tre e Cr $ 137,50 por mês. Este ano a 
taxa de matrícula passou a Cr$ 
240,00 por semestre (apenas 20% de 
aumento) e a mensalidade ainda não 
se sabe. Porém, como o custo do se-
mestre está previsto em Cr$ 937,20, 
e supondo-se que subtrair-se-ia desse 
total a taxa de matrícula (o que em 
verdade não se sabe), e dividindo-se o 
restante por quatro (meses letivos: 
março, abril, maio e junho), teríamos 
então a mensalidade de Cr$ 174,30 
(24% de aumento, só 15% sobre os 
decantados 12%). Obs.rÉ importante 
frisar que estes valores são referentes 
aos cursos de Letras, onde só se gasta 
saliva e giz. Os outros cursos, tais co-
mo: Engenharia, Psicologia, etc., são 
bem mais caros. 

2. A Universidade Católica pro-
move dois vestibulares por ano. Cerca 
de 1.200 alunos entram de seis em 
seis meses para a Universidade (é uma 
capacidade ociosa só comparável ao 
"Milagre Brasileiro"). 

3. Somente uma linha de ônibus 
serve todo o bairro (incluindo-se aqui 
os 6 mil estudantes da Universidade). 

4. Os professores são pessima-
mente remunerados, donde podemos 
chegar a duas conclusões: ou são de 
uma abnegação sem limites, ou não 
possuem boa qualificação profissional 
e/ou poucas perspectivas de trabalho 
em melhores condições. 

Entre outros, são estes alguns "pe-
quenos" problemas da "escola-sem-
problemas", que, em si, já é um gran-
de problema . . . para os alunos (exce-
to para o presidente do DCE, é cla-
ro). 

Eram esses esclarecimentos neces-
sários para que não se pensasse que 
todo mundo na Universidade Católica 
"pensa" como Orlando Resende. No 
setor de esportes, creio eu, seria des-
necessário qualquer incentivo, uma 
vez que quem faz uma ginástica des-

sas pode ser considerado em plena 
condição "de jogo" . . . 

Sebastião J. M. de Oliveira 
Belo Horizonte, MG 

Resposta do DCE 

A propósito da matéria A Elite da 
Juventude? , publicada no n.o 17 de 
OPINIÃO, quero, em nome do Dire-
tó r io Central dos Estudantes da 
UFMG, fazer os esclarecimentos que 
se seguem. 

Visando recepcionar os calouros 
deste ano, o DCE e os Diretórios Aca-
dêmicos estabeleceram uma progra-
mação em duas partes. Utilizando o 
esquema formal de uma gincana, de-
terminaram-se tarefas, como fazer um 
jornal, doar livros e discos para os 
DAs, etc. Não existiu o caráter de 
competição nessa gincana. À medida 
que as equipes iam atingindo determi-
nados níveis de pontos, capacitavam-
se a receber prêmios, como crédito 
em livrarias e loja de discos, assinatu-
ras de OPINIÃO, permanentes para a 
segunda parte das "calouradas' que 
terá início a partir do dia 15 próximo 
(shows de música popular brasileira, 
um ciclo de cinema, e a promoção da 
peça O Interrogatório, apresentada 
por um grupo mineiro, etc.). Com i s - ^ ^ ^ 
so tem-se pretendido dar ao ca louró^^r 
uma visão da Universidade, bem co-
mo ampliar seu nível de informação 
sobre a sociedade em geral. 

De outra parte, intentou o DCE 
aplicar um questionário junto aos ca-
louros, com o objetivo de melhor 
programar sua atividade. Esse ques-
tionário pretendia também medir o 
nível de informação que é dada a ele 
no curso médio (infelizmente só pu-
deram ser aplicados pouco mais de 40 
num conjunto de mais de 3 mil calou-
ros, e teria sido desejável que os ques-
tionários alcançassem os 500 que efe-
tivamente participaram da "ginca-
na"). O que queremos esclarecer aqui 
é que os questionários não visaram, 
de maneira alguma, "testar" os calou-
ros para se saber quem é bom e quem 
é incapaz. Daí que estranhamos mais 
ainda a informação de que um "estu-
dante de Direito, de 18 anos, é apre-
sentado nada orgulhosamente por al-
guns veteranos que frequentam o 
DCE como o protótipo das 'qualida-
des* gerais dos calouros". Seria inad-
missível que os membros de uma en-
tidade estudantil e outros estudantes ^ f l f e 
que nela atuam tratassem o calouro ^ ^ 
ou o estudante, de modo geral, com 
semelhante presunção. A falta de in-
formação que o calouro traz consigo 
não lhe deve ser imputada como uma 
qualidade negativa, mas sim ao vazio 
cultural, ao clima opressivo, etc., as-
pectos que OPINIÃO não tem deixa-
do de ressaltar, através da redação e 
de seus colaboradores. 

Não há, pois, porque nos dizer-
mos "decepcionados" (ainda mais se 
"já esperávamos tal coisa"!) e nem 
suspiramos porque "nosso trabalho 
não vai ser mole". O papel de uma 
entidade estudantil não e se postar 
acima do estudante e deixar cair o 
maná do saber, mas, com ele, propug-
nar por uma Universidade onde seja 
flexionado o processo social de vida 
do país, tendo por determinante a su-
peração dos privilégios de todo gêne-
ro. 

Hermógenes Chaves Netto - vice-
presidente do Diretório Central 
do Estudante da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais 
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PNUD. É de muita importância para 
o nosso país a criação de um Centro 
Nacional de Telecomunicações para a 
completa formação e especialização 
de milhares de técnicos necèssários à 
operação e manutenção da imensa re-
de de microondas implantada no Bra-
sil, nos últimos anos, e das redes tele-
fônicas urbanas. 

Por esse motivo, o financiamento 
do PNUD deveria ser totalmente apli-
cado no aperfeiçoamento do ensino 
médio de telecomunicações. Esse 
Centro poderia abrigar, no futuro, 
uma parte do Instituto Latino-Ameri-
cano de Pesquisas de Telecomunica-
ções, ora em cogitações pelo PNUD. 

Convém salientar o esforço desen-
volvido pela UIT na concessão de 600 
bolsas-de-estudos, em 1972, desprovi-
das do interesse Comercial inerente à 
cooperação bilateral. 

As empresas de telecomunicações 
brasileiras poderiam permitir estágios 
de engenheiros latino-americanos ou 
mesmo africanos, selecionados pela 
UIT. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 As telecomunicações brasileiras 
vistas do exterior 

Há um desconhecimento quase to-
tal, no estrangeiro, mormente na Eu-
ropa, do atual avanço das telecomuni-
cações no Brasil. Toma-se conheci-
mento, nas revistas especializadas, de 
uma que outra propaganda às expen-
>s das firmas vendedoras de equipa-

mentos no Brasil. 
Mostram-nos o passado e o pre-

sente que jamais tivemos nem temos 
projeção externa no domínio das te-
lecomunicações. Tal projeção pode, 
no entanto, ser obtida, mesmo por 
países pouco desenvolvidos, quando, 
em consequência de boas escolas de 
formação de nível superior, há um 
número razoável de representantes 
competentes em órgãos internacio-
nais, como tem sido o caso da índia e 
Argentina. A Argentina sempre pro-
curou ser a sede de conferências de 
comunicações e tem, justamente, 
conseguido. Já em 1932, Buenos Ai-
res foi sede do Congresso Postal, da 
União Postal Universal e, em 1952, 
da Conferência de Plenipotenciários 
da UIT, ocasião em que o argentino 
Andrada foi eleito secretário-geral. 
Naquela época, nossos representantes 
em congressos internacionais provi-
nham, na maioria, de militantes na ra-
diodifusão. 

Outro excelente modo de divulga-
ção são as revistas especializadas que, 
infelizmente, ainda rareiam no Brasil. 
As poucas que são enviadas para fora 
não são lidas, pelo desconhecimento 
da língua portuguesa, o que requer 
sejam editadas em português-francês, 
ou português-inglês. Outros países la-
tino-americanos, como Argentina, 
México, Venezuela, Colômbia e Chi-
le, têm melhores meios de divulgação 
de suas realizações no ramo de teleco-
municações do que o Brasil. No en-
tanto, o que empreendemos nos últi-
mos 10 anos bem merece divulgação, 
como a criação do Conselho Nacional 
de Comunicações, a elaboração do 
Código Brasileiro de Telecomunica-
ções, que ainda hcje serve de modelo 
a vários países latino-americanos, a 
criação da EMBRATEL, a criação do 
Ministério das Comunicações e, so-
bretudo, a implantação dos troncos 
de microondas pela EMBRATEL. Se-
ria recomendável a participação do 
Brasil nas grandes exposições interna-
cionais, como TELECOM 71, realiza-
da sob os auspícios da UIT. Nos últi-
mos anos, observa-se crescente parti-
cipação dos brasileiros em reuniões 
internacionais. A competência na es-
pecialidade e a fluência em pelo me-
nos uma das três línguas de trabalho, 
inglês, francês e espanhol, são indis-
pensáveis requisitos a um bom repre-
sentante, imagem viva do país. Com-
petentes delegações nos congressos 
internacionais serão por longos anos 
ainda a melhor propaganda do Brasil, 
porque pelas nossas dimensões conti-
nentais, malgrado o que já foi realiza-
do, resta ainda muito a empreender, 
para realmente impressionar o mundo 
das telecomunicações. 

8 Telecomunicações rurais 

Pelas telecomunicações rurais se 
mede o valor sócio-econômico do sis-
tema de telecomunicações de um 
país. Não há, infelizmente, uma defi-
nição. precisa e universa para teleco-
municações rurais; em linguagem lei-
ga. diríamos que são as telecomunica-

ções fora das áreas urbanas e que pe-
netram até o menor distrito ou al-
deia. Em princípio, não são rentáveis, 
razão porque os poderes públicos de-
vem assumir a responsabilidade de 
sua implantação. Excelente exemplo 
de realização nesse sentido nos da a 
Rural Electrification Administration 
nos Estados Unidos, que tem também 
a seu cargo a telefonia rural. 

A França, que nos últimos anos 
criou as sociedades FINEXTEL e CO-
DETEL, para financiamento das tele-
comunicações, acaba de criar mais 
duas outras, CREDITEL e AGRI-
TEL, esta com a finalidade essencial 
de financiar a compra de equipamen-
to para a zona rural. Em 1972, os 
investimentos em telecomunicações, 
na França, se elevafam a US$ 1.400 
milhões, dos quais US$ 70 milhões 
provieram da AGRITEL em seu pri-
meiro ano de existência. A Itália, que 
até hoje relegou a plano secundário a 
TV a cores, não a tendo ainda im-
plantado. há vários anos terminou a 
total automatização de sua rede tele-
fônica de 10.000.000 de aparelhos, 
ultrapassando de longe a França, que 
possui ainda 15% de telefones não au-
tomáticos. 

Nenhum país na América Latina 
possui telecomunicações rurais sequer 
em nível regular; ainda assim, esta-
mos no Brasil, neste particular, em si-
tuação inferior ao México, Argentina, 
Venezuela e Colômbia. Temos ainda 
mais de 2.000 municípios sem sequer 
um telefone e, consequentemente, 
um número bem maior de distritos 
nessas condições. 

No entanto, as telecomunicações 
rurais muito contribuem para evitar o 
êxodo rural. 

O problema das telecomunicações 
rurais no Brasil requereria um rush 
pelo menos semelhante ao desenvolvi-
do pela dinâmica Diretoria da EM-
BRATEL, no período 1967-72, me-
diante o qual nosso país estabeleceu 
um recorde mundial implantando qua-
se 20.000 km de troncos de microon-
das nesses cinco anos. 

A UIT, por solicitação da Comis-
são Interaraericana de Telecomunica-
ções (CITEL), executa presentemente 
um projeto de Planificação das Tele-
comunicações Rurais <jue está sendo 
apoiado por vários países latino-ame-
ricanos, o Brasil inclusive, e no qual 
participam peritos internacionais nes-
sa especialidade. As idéias e sugestões 
que promanarão desse importante 
projeto darão um impulso inicial para 
a solução de tão angustiante proble-
ma em toda a América Latina. 

9 O papel social das 
telecomunicações 

Em todos os países, há regiões on-
de as telecomunicações não são rentá-
veis, mas nem por isso seus habitantes 
são menos dignos e merecedores do 
direito de se comunicarem. Felizmen-
te, não faltam exemplos em teleco-
municações, onde o social predomi-
nou sobre o econômico. No Japão, 
16% da rede telefônica de 30 milhões 
de aparelhos não são rentáveis, razão 
porque a NTT, sociedade privada, re-
cebe subvenção do Ministério das Te-
lecomunicações para essas regiões. 

Razões sociais levaram a Itália e a 
Espanha a adiarem a implantação da 
TV a cores. 

A França, em julho de 72, criou a 
sociedade AGRITEL para financia-
mento exclusivo de equipamentos te-
lefônicos-das regiões rurais. Nos Esta-
dos Unidos, graças à Rural Electrifi-
cation Administration as regiões ru-
rais foram dotadas de excelentes tele-
comunicações. 

No Brasil, o antigo Departamento 
de Correios e Telégrafos nos deu o 
mais belo exemplo de promoção e in-
tegração social, implantando e man-
tendo, malgrado todas as deficiências, 
uma imensa rede postal-telegráfica 
(80.000 km em linhas telegráficas) 
que proporcionou o entendimento 
entre os Estados brasileiros quando 
ainda não dispúnhamos das telecomu-
nicações atuais. Em qualquer país de 
mediana superfície, uma rede nacio-
nal postal-telegráfica é forçosamente 
deficitária; a rentabilidade reside na 
telegrafia internacional e sobretudo 
na telefonia. O Brasil, onde a penetra-
ção telegráfica atingiu ínvias regiões 
do bravio interior, não fugiria a essa 
regra. Daí o mérito social da rede ins-
talada. Unii o Brasil a outros países 
por via telegráfico-telefônica era, sem 
dúvida, mais fácil e necessário, porém 
mais importante eram as comunica-
ções internas, e este mérito couhe~ 
maiormente ao DCT. Já em 1967, rossu 
Reforma Administrativa o Ministéin.* 

das Comunicações era incluído entre 
os Ministérios de ação social. Nos úl-
timos anos tocaram à EMBRATEL a 
honra e o mérito de atender priorita-
riamente ao objetivo social das tele-
comunicações, implantando troncos 
de microondas na Amazônia, nordes-
te e outras regiões do Brasil, onde um 
estudo de viabilidade econômica teria 
desaconselhado tal empreendimento. 
É de toda conveniência que modernas 
telecomunicações atinjam todos os 
munic ípios e distritos brasileiros 
apoiados na rede básica implantada 
pela EMBRATEL. 

10 Nacionalismo nas 
telecomu ni cações 

Batalha acirrada trava-se atual-
mente no âmbito das telecomunica-
ções entre as nações industrialmente 
mais avançadas, cada qual buscando 
reforçar os próprios recursos, prote-
gendo zelosamente a própria indús-
tria, adotando sistemas mais econô-
micos e menos sofisticados, contanto 
que não sejam importados. Pululam 
na imprensa europeia os mais francos 
comentários sobre as posições toma-
das por diversos países em tal ou qual 
situação. Assim, a Itália, que ainda 
não definiu qual sistema de TV colo-
rida adotará no futuro, vê-se assedia-
da por pressões da parte da França e 
da Alemanha, em favor do sistema 
SECAM ou PAL, a tal ponto que o 
problema de técnico se transformou 
em político. 

Os países da Comunidade Econô-
mica Européia procuram entendimen-
to no sentido de fabricar o foguete 
Europa-3 para lançar satélites estacio-
nários de 750 kg, com o que entrarão 
em competição com os Estados Uni-
dos e União Soviética. 

Em caso de desistência dos demais 
países, a França está decidida a fabri-
car sozinha o foguete L-3:S que cum-
priria a mesma finalidade do Èuro-
pa-3. 

Tal competição interessa as na-
ções menos desenvolvidas porque 
França e Alemanha projetam com o 
satélite "Symphonie' unir Europa, 
África e talvez América Latina. 

A indústria européia luta por uma 
maior participação nos contratos de 
fornecimento dentro do INTELSAT, 
e o vem conseguindo, pois sua partici-
pação foi nula no INTELSAT 1, de 
2% na série INTELSAT II, de 6% na 
série INTELSAT III e 20% nos qua-
tro primeiros satélites da série IN-
TELSAT IV. 

Pleiteiam os europeus "um justo 
retorno dos capitais que investem na 
organização, sob forma de contratos 
de fornecimento à indústria euro-
péia". Alegam que 21 satélites lança-
dos em 8 anos custaram ao INTEL-
SAT US $ 382 milhões, dos quais so-
mente US$ 22 milhões foram dispen-
didos fora dos Estados Unidos. Em 
consequência, procuram intensificar 
o tráfego Europa-Estados Unidos 
por cabo submarino,* onde detêm 
maior participação, estando em estu-
dos cabos para 5.000 e mesmo 
10.000 canais telefônicos. 

No Brasil, as últimas concessões 
estrangeiras em telecomunicações, 
terminam neste ano de 1973. Nao 
acreditamos que seja lançada outra 
ponte de dependência tecnológica 
adotando, de imediato satélite do-
méstico sem a participação efetiva de 
nossa indústria, além de considerar-
mos tal satélite desnecessário, no m o 
mento, pela atual disponibilidade das 
microondas da EMBRATEL. 

Conclusão 

Em resumo das considerações fei-
tas nos vários tópicos acima, pedimos 
vénia para sugerir às nossas autorida-
des: 

1. Não adotar o sistema de teleco-
municações por satélite doméstico, 
antes da saturação do fabuloso siste-
ma de microondas implantado pela 
EMBRATEL. 

2. Determinar a interiorização das 
telecomunicações por microondas, rá-
dio, cabos e fio, pelas concessionarias 
estaduais, utilizando para esse fim 
parte do Fundo Nacional de Teleco-
municações. 

3. Promover o Brasil dentro do 
Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) a pais doa-
dor, deixando a posição de recebedor 
aos países mais necessitados. 

4. Unificar progressivamente os 
Centros de Treinamento das princi-
pais empresas de telecomunicações 
brasileiras, aceitando para esse fim a 
cooperação da União Internacional 
de Telecomunicações. 

Os herdeiros 
da Gameleira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O dinheiro da indenização 
não saiu mas já está atraindo 

"protetores" para as 
famílias das vítimas. 

Por Teodomiro Braga. 

As onze e meia da manhã do dia 4 

de fevereiro de 1971, 10 mil to-
neladas de concreto desabaram sobre 
150 operários que trabalhavam no 
Parque de Exposições da Gameleira, 
em Belo Horizonte, matando 64 e 
mutilando outros 20. No início do 
mês passado, o drama das famílias de 
suas vítimas voltou a ocupar as pri-
meiras páginas dos principais jornais 
mineiros. Falou-se então numa asso-
ciação para orientar as viúvas e de-
pendentes na aplicação do dinheiro 
da indenização devida pelos responsá-
veis pelo desabamento. E tudo pare-
cia estar se resolvendo a favor das 
vítimas. 

Essa imagem entretanto não cor-
responde a realidade. Enquanto 
aguardam a decisão da Justiça, os her-
deiros da Gameleira estão vivendo na 
miséria, agravada pela ausência dos 
chefes de família; estão sendo asse-
diados por pessoas interessadas em 
aproveitar a indenização que vier a 
ser paga, brigando entre si pela parth 
lha da pequena pensão do INPS ou já 
por conta da perspectiva dos 120 ou 
150 mil cruzeiros que caberiam a ca-
da beneficiário, embora o valor da in-
denização ainda não tenha sido fixa-
do. E até agora não foram apuradas 
as culpas nem punidos os culpados 
pelo acidente. 

A proteção interessada 

A nova notoriedade ganha pelas 
famílias das vítimas da Gameleira co-
meçou quando os advogados Carlos 
Maurício Terra Pinto e Adhémar Nel-
son Fonseca Ramos promoveram 
uma reunião com todos os interessa-
dos para discutir a formação da Asso-
ciação das Vítimas da Gameleira. A 
entidade teria a função de adminis-
trar a indenização avaliada em cerca 
de 8 milhões de cruzeiros, cabendo a 
cada beneficiário de 120 a 150 mil 
cruzeiros, e ficaria sob a direção dos 
dois advogados. Mas várias viuvas fo-
ram alertadas para que exigissem par-
ticipação na direção da associação e 
isto atrapalhou a pretensão dos advo-
gados, que suspenderam a reunião e 
decidiram tratar da criação da entida-
de em época mais oportuna. Segundo 
Terra Pinto, uma das finalidades da 
Associação das Vítimas "será criar 
uma onda de otimismo e pressionar a 
Justiça para andamento mais rápido 
do processo. Quapto à administração 
do dinheiro, diz ele, é necessário que 
seja feita uma entidade porque as viú-
vas e outros dependentes não têm 
condições de fazê-lo, já que são mui-
to incultos". 

Mas não são apenas os advogados 
que se preocupam com o futuro das 
vítimas e de suas indenizações. 

No Vale do Jatobá, subúrbio lon-
gínquo e miserável de Belo Horizon-
te, onde moram muitas das famílias 
atingidas pela tragédia, a facilidade de 
encontrar alguma viúva ou parente de 
operário morto na Gameleira pratica-
mente desapareceu. O procurador da 
viúva do pedreiro Manoel Botelho, 
Juarez Botelho, por exemplo, não 
gosta que visitem a velha senhora e, 
para mantê-la escondida, informa que 
ela mudou do bairro Lagoa Seca, um 
dos sete bairros que compõem o Vale 
do Jatobá. Dona Maria Botelho da 
Cunha, a viúva do Mané Botêio, 45 
anos, débil mental, aleijada, cada vez 
mais fraca e menos consciente, não 
sabe das intenções do seu procurador 
e provavelmente nunca conseguiria 
entendê-las. Embora não compreenda 
o que será a Associação das Vítimas 
da Gameleira, recusa-se a entrar para 
a entidade. "Não quero comprar casa, 
quero é o dinheiro", diz ela, apesar 
de morar com cinco filhos numa ver-
dadeira grota, no fundo de um vale. 

Na Lagoa Seca moram também os 
velhinhos Joaquim Inácio Loyola, 71 
anos, e Maria Paula de Jesus, 70 anos, 
pais de Domingos Inácio dos Reis e 
Joaquim Inácio dos Reis, operários 
falecidos na G? Vira. Dona Maria 

! vive constantem : T escondida den-

tro de casa ou no quintal. Evita che-
gar até o portão desde o dia em que 
acompanhou os dois filhos até a rua 
e, debruçada sobre o muro, víu-os de-
saparecer na esquina. 

For te e brincalhão, Joaquim 
Loyola diz que assina a documenta-
ção para entrar na Associação "se o 
negócio for bom como o doutor dis-
se, mas se tiver outro jeito prefiro eu 
mesmo receber o dinheiro". 

Entre a recusa de Maria Botelho e 
a vaga concordância de Loyola há vá-
rios outros graus de indecisão. Maria 
Joaquina da Cruz, 20 anos, viúva de 
Eurides Pereira da Silva, que mora 
com um irmão num pequeno barraco 
do bairro Sol Nascente, não sabe exa-
tamente o que fazer. Sem demonstrar 
tristeza, até com certa indiferença 
misturada a uma contida revolta, ela 
recorda as previsões do marido, dias 
antes da tragédia: "É, Maria, qualquer 
dia desses você vai saber da desgraça, 
o negócio tá perigoso mas ninguém 
pode falar nada que eles acham ruim 
e ameaçam de mandar a gente embo-
ra". Fala mansa e delicada, de minei-
ra do interior, Maria resume sua his-
tória em poucas palavras: "Ele não 
me deixou nada, só o filho". Agora 
ela está namorando o filho do dono 
de um armazém próximo e talvez se 
case novamente, ainda este ano. 

"Aliás, as viúvas da Gameleira são 
as mais queridas do mundo e todos 
querem casar com elas", diz Maria da 
Conceição Ferreira, única enfermeira 
do lugar. E acusa: "Tem uma viúva 
aqui, dona Francisca, que todo mun-
do aproveita dela". Francisca Fialho 
de Freitas, 32 anos que parecem 50, 
débil mental, viúva do operário Osval-
do Fialho de Freitas, viu seu sofri-
mento aumentar no sábado de carna-
val: teve mais um filho, o quarto. 
Ninguém conhece o pai da criança 
mas segundo vagas informações ele 
teria fugido para São Paulo. Analfa-
beta, com uma ferida enorme na ca-
beça, ela diz que assina a documenta-
ção para entrar na Associação "só se 
os outros assinarem". O cunhado e 
um irmão estão disputando sua pro-
curação e dona Conceição, talvez insi-
nuando-se como solução, insiste em 
dizer a todos que "não tem ninguém 
por ela mas eu não quero ser sua pro-
curadora". 

A maioria das famílias atingidas 
pelo desastre da Gameleira vive mise-
ravelmente e a pensão mensal do 
INPS é geralmente de Cr$ 192,00. É 
absoluta a ignorância quanto ao valor 
da indenização e maior ainda em rela-
ção à Associação que os advogados 
pretendem formar. Para um grande 
número, entrar na Associação signifi-
ca apenas comprar casa. 

Culpas e omissões 

Projetado por Oscar Niemeyer, o 
conjunto de exposições da Gameleira 
foi mandado construir pelo governo 
de Minas Gerais através da Cia. Urt*a-
nizadora Serra do Curral, entidade 

gertencente ao governo mineiro. A 
ondominas era responsável pela son-

dagem do terreno. O projeto c a e.\e-
cução das fundações cabiam à Sobraf 
e o cálculo estrutural, de responsabili-
dade do escritório do engenheiro Joa-
quim Moreira Cardoso. A superestru-
tura coube à Sergen. Envolvendo to-
das estas empresas, órgãos e nomes 
importantes da engenharia nacional, 
duas ações, uma movida pelas viúvas 
e parentes dos operários mortos, e 
outra para apurar as causas e os res-
ponsáveis pelo desabamento, percor-
rem lentamente os caminhos da Justi-
ça. 

O promotor da ação criminal, 
Francisco Raposo Lima, culpou o es-
critório do engenheiro Joaquim Car-
doso e a empresa Sobraf mas reser-
vo u-se o direito de denunciar também 
a Sergen e a Ciurbe se no decorrer do 
processo surgirem indícios suficientes 
que possam incriminá-los. No dia 28 
de dezembro do ano passado o juiz 
José Norberto Vaz de Melo, da Vara 
de Feitos da Fazenda, concedeu 90 
dias para que as partes respondam aos 
últimos quesitos mas é quase certo 
que o prazo será prorrogado, aten-
dendo a interesses das empresas im-
plicadas. E a ação de indenização só 
se iniciou seis meses após o desaba-
mento e não se sabe quando irá ter-
minar. 
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A f idel idade 
aos conchavos 

Quando se é eleito 
pela oposição, aderir 
ao governo é trair? 

DzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
urante a época do Estado Novo 
de Getúlio, popularizou-se o pro-

cedimento que defendia "para os 
amigos tudo, para os inimigos a lei". 
Entretanto a lei da fidelidade partidá-
ria em vigor atualmente foi basica-
mente elaborada para evitar proble-
mas com os amigos: ela visava manter 
o habitual apoio da ARENA ao go-
verno na Camara Federal. Agora o 
MDB poderá se servir dela para punir 
dois vereadores do município paulista 
de São José dos Campos, que fizeram 
um acordo com o prefeito nomeado e 
se uniram à ARENA na eleição da 
mesa da Câmara Municipal. Para o de-
putado estadual paulista Alberto 
Goldman trata-se de respeitar a von-
tade dos eleitores do município que 
nas últimas eleições levaram à Câmara 
uma maioria oposicionista. Disse o 
deputado emedebista a OPINIÃO: 4t0 
MDB teve uma vitória em São José 
dos Campos com base numa luta opo-
sicionista lastreada nos princípios do 
MDB contra o prefeito nomeado da 
cidade, e o acordo feito pelos dois 
vereadores do MDB com esse prefeito 
e com a ARENA deturpou o próprio 
desejo do povo daquela cidade, que 
era fazer com que a Câmara Munici-
pal se constituísse num freio às atitu-
des do prefeito nomeado". 

São José dos Campos é um muni-
cípio de 210 mil habitantes e 60 mil 
eleitores, considerado estância hidro-
mineral natural e por isso governado 
por um coronel da reserva da Aero-
náutica, Sérgio Sobral, nomeado pelo 
governador do Estado. Na eleição da 
mesa legislativa, os vereadores emede-
bistas Eduardo Pinto Neves, 30 anos, 
filho de fazendeiro, e Benedito Pinto 
da Cunha, 56 anos, dono de imobiliá-
ria, aliaram-se a sete vereadores da 
ARENA e o primeiro se elegeu presi-
dente da Câmara, contrariando dire-
triz de disciplina de voto do MDB, 
que concorreu com outros candida-

tos. A vitória foi comemorada nos ga-
binetes e o prefeito visitou o novo 
presidente da Câmara, rompendo 
úma separação entre prefeito e Câma-
ra que durava desde que o presidente 
da legislatura anterior, da própria 
ARENA, ingressara em juízo pedindo 
o enquadramento do prefeito na Lei 
de Responsabilidades por diversas ir-
regularidades administrativas. 

O Diretório Municipal do MDB de 
São José dos Campos reuniu-se e de-
cidiu representar ao Tribunal Regio-
nal Eleitoral pedindo a decretação de 
perda dos mandatos dos vereadores 
infiéis (artigos 72 e 74 da Lei Orgâni-
ca dos Partidos Políticos). E pela pri-
meira vez a Executiva Regional auto-
rizou o ingresso de uma ação seme-
lhante. Quando tudo parecia se enca-
minhar para a punição dos dois verea-
dores, o deputado federal Dias Mene-
zes (MDB-SP), um dos principais de-
fensores do aienista José Bonifácio 
na eleição da mesa do Congresso, 
condenou a atitude do Diretório Mu-
nicipal e principalmente a Executiva 
Regional do MDB - da qual ele é vi-
ce-presidente - que, segundo ele, "só 
se reúne para cassar companheiros". 

A posição do deputado Dias Me-
nezes e incompreensível para o presi-
dente do Diretório Municipal, verea-
dor Robson Marinho, 22 anos, um es-
tudante de Direito que sozinho Obte-
ve quase 20% dos votos válidos nas 
últimas eleições municipais. Para ele: 
"O MDB de São José dos Campos 
venceu as eleições municipais, elevan-
do a sua bancada na Câmara de qua-
tro para nove vereadores, assumindo 
com coragem todos os riscos de uma 
campanha de oposição à situação vi-
gente, reunindo milhares e milhares 
de pessoas nas praças públicas para as 
pregações democráticas. A vitoria da 
oposição foi saudada nas ruas da cida-
de com uma marcha que reuniu tam-
bém milhares de pessoas, numa de-
monstração inédita no Brasil de hoje. 
Será que o deputado Dias Menezes 
acha que este povo destemido merece 
ser traído para se ser agradável a dois 
vereadores infiéis que estão no MDB 
por engano"? 

Os.lucros^jdo Sumo 
e dos impos tos 

Ê possível ter lucros com os im-
postos devidos ao governo? 

Recentemente a Souza Cruz pu-
blicou o seu balanço relativo ao ano 
de 1972 e o detalhe que mais causou 
impacto à primeira vista, como das 
vezes anteriores, são os altíssimos im-
postos pagos pela empresa: Cr$ 1,98 
bilhões, num faturamento de Cr$ 
2,73 bilhões. Em outras palavras, da 
renda de cada 10 cigarros vendidos, o 
equivalente a sete foi ou acabará sen-
do transferido para os cofres da 
União. Pode a Souza Cruz tirar pro-
veito dessas fantásticas quantias que 
recolhe a título de imposto? 

Até 1964, as companhias de cigar-
ros — empresas de fumo em geral -
operando no Brasil eram obrigadas a 
colocar um. selo correspondente ao 
imposto de consumo (atual IPI — Im-
posto sobre Produtos Industrializa-
dos). Essa medida as obrigava a dis-
por de um capital de giro próprio pa-
ra pagamento antecipado do entãa 
imposto de consumo. A partir de 
1964, essa sistemática de recolhimen-
to de impostos foi modificada, sendo 
admitido que as indústrias pudessem 
recolher o imposto devido 15 dias de-
pois do mês vencido. E como a venda 
de cigarroszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA é mais ou menos contí-
nua, suas fábricas passaram a ter per-
manentemente à disposição um certo 
capital de giro proporcional ao im-
posto recolhido. A firma mais benefi-
ciada foi a Souza Cruz, porque: 

1) representa sozinha cerca de 
27% do total do IPI (antigo imposto 
de consumo) recolhido no país; 

2) opera no Brasil numa condição 
de quase-monopólio, o que lhe permi-
te vender à vista seus produtos reco-
lhendo junto os Respectivos impostos; 

• 3) esse imposto corresponde em 
muitos casos a mais de 200% do valor 
do produto. 

Em consequência, a Souza Cruz, 
um dos maiores grupos estrangeiros 
no Brasil (do capital da empresa de 
720 milhões, 540 milhões pertencem 
a pessoas residentes fora do país), 
vem operando com capital de giro to-
talmente doado pelas autoridades fi-
nanceiras brasileiras. 

A simples leitura do balanço da 
companhia Souza Cruz mostra que 
ela tira grandes vantagens dos impos-
tos que recolhe. No exigível a curto 
prazo, dinheiro que a empresa tem 
que desembolsar rapidamente, cons-
ta um valor de Crf 309 milhões, dós 
quais Cr$ 242 milhões (75%) re-
ferem-se a impostos a recolher. En-
tretanto, na caixa da empresa (dis-
ponibilidade à vista) existem ape-
nas Cri 73 milhões. Nestas con-
dições, a diferença, Cr$ 169 mi-
lhões, está aplicada para dar mais 
lucros à empresa, quer na compra 
de matérias-primas (capital de gi-
ro;, quer em operações de open mar-
ket. Somando-se a este valor 50% do 
Imposto de Renda devido, verba que 
a companhia utiliza como incentivos 
fiscais para aplicar em projetos pró-
prios, chega-se à conclusão de que 
Cr$ 330 milhões, mais ou menos 50 
milhões de dólares, é o montante de 
impostos manipulados pela compa-
nhia em proveito próprio num único 
exercício. E juntando estes recursos 
com os formidáveis lucros obtidos pe-
la empresa (Cr$ 170 milhões), torna-
se fácil compreender de que maneira 
ela pode fazer investimentos em 18 
Estados da federação. E com um 
pouco mais de imaginação é possível 
também entender como foi fácil com-
prar o controle acionário da ex-em-
presa nacional Supermercados Peg-
Pag S.A. e sua subsidiária SAEB -
Sociedade Anônima^ de Empreendi-
mentos e Bens. p í». 

Rivelino, um idolo t imido 
"Rivelino é um grande 

jogador, um líder 
dentro do campo. Só 

que ele grita e 
ninguém obedece" — diz 

Luizinho, antigo 
ídolo corintiano 

os últimos 19 anos, a história do 
Coríntians tem sido uma suces-

o de fracassos. Nesse tempo o clube 
ntratou mais de 100 jogadores; gas-
u, somente em dois pontas (Paulo 

orges e Buião), dois milhões de cru-
eiros; derrubou mais de 20 técnicos 

¥ demonstrou um plano criado pelo 
^capitão Castelo Branco, idêntico ao 
da CBD, que reformulava todo o de-
partamento profissional de futebol. 
* Talvez por tudo isso, a vitória so-
br% o Palmeiras, no último dia 3 de 
fevereiro, que deu ao clube o título 
de campeão do Torneio Laudo Natel 
Ç- uma espécie de torneio-início do 
campeonato paulista - tenha sido co-
memorada com tanta alegria por joga-
dores, técnicos, diretores e torcida. 
Para o presidente Vicente Mateus, o 
campeonato representava "a maior 
alegria de sua vida" (ele disputará as 
eleições presidenciais no próximo 
mês). O técnico Duque aproveitava a 
vitória para alardear sua eficiência 
que fora posta em dúvida pelos jor-
nais. Apenas um jogador de 27 anos, 
que usa grandes bigodes para tornar 
mais sério o rosto de menino, evitou 
falar da vitória e pediu à torcida para 
não confiar demais no time. 

Esse jogador, o principal do clube, 
capaz de derrubar com seu chute um 
goleiro ou destituir um presidente, 
chama-se Roberto Rivelino, meia-es-
querda e autor do primeiro gol contra 
o Palmeiras, cobrando uma falta. Car-
regado de todos os prêmios que as 
rádios e televisões ofereceram ao me-
lhor jogador em campo, Rivelino 
achou normal a vitória e alertou so-
bre os defeitos do time: "Não fize-
mos nenhuma contratação e o cam-
peonato paulista será muito mais difí-
cil que esse torneio que acabamos de 
ganhar". 

Rivelino tinha razão - o Torneio 
Laudo Natel tem muito menos im-
portância que a Taça do Povo, de 
1971, o último campeonato conquis-
tado pelo time. Mas são atitudes co-
mo essa que revelam seu pouco entu-
siasmo, excessiva seriedade e, até cer-
to ponto, boa dose de pessimismo, 
que afastam Roberto Rivelino do 
amor da passional torcida corintiana. 
A discrição do jogador diante da vitó-
ria é muito semelhante à dos torce-
dores que vibram mas pouco se mani-
festam com os chutes corretos e dri-
bles brilhantes de Rivelino em cam-
po. Diferente das manifestações calo-

rosas, as vezes grossseiras e quase 
sempre tumultuadas que o jogo de 
Luizinho, ídolo da década de 50, pro-
vocava. 

É Luizinho, o Pequeno Polegar, 
hoje técnico dos times menores do 
clube quem comenta: "Rivelino é um 
grande joçador, um líder dentro do 
campo. So que ele grita, grita e nin-
quém obedece". O mestre Neco, ído-
lo do Coríntians de 1910 a 1930, diz 
que se fosse técnico do clube não co-
locaria Rivelino no time. Paulo Gau-
dêncio, psicólogo contratado e despe-
dido no ano passado, acha que o joga-
dor não tem a maturidade de um 
líder. 

O Reizinho do Parque (esse é o 
apelido de que Rivelino mais gosta) 
teve um começo de carneira bem di-
ferente do de Dario, por exemplo, 
que passou grande parte de sua vida 
dentro do SAM (Serviço de Assistên-
cia ao Menor) ou de qualquer outro 
jogador que tenha sido realmente po-
bre como a maioria dos futebolistas 
brasileiros. Nicola Rivelino, seu pai, 
um jogador modesto da década de 
20, recebeu uma herança e abando-
nou o futebol para cuidar dos dois 
filhos com um objetivo: um deles te-
ria que ser craque. Abilio foi o pri-
meiro a tentar a sorte e, na ponta-
direita, nunca fez sucesso como o pai 
desejava. 

Em fins de 1964 a torcida do Co-
ríntians reclamava a falta de um lí-
der. Mas Rivelino passou primeiro pe-
lo Palmeiras onde foi recusado pelo 
técnico Mario Travagline. Seu pai, 
palmeirense, já conhecia o funciona-
mento da máquina do futebol. Não 
deu certo em um, procura-se outro e 
Rivelino treinou no Coríntians. Ali 
estava a solução para o clube: o meni-
no de 17 anos, camisa 10, sabia chu-
tar forte com a perna esquerda. E pa-
ra ajudá-lo a tornar-se um ídolo havia 
uma certa coincidência entre as histó-
rias de Rivelino e Luizinho, além dos 
dribles: Rivelino também fazia os tor-
cedores chegarem mais cedo aos está-
dios. 

Carrancudo até nos dribles 

Mas a torcida logo notou a dife-
rença entre o Reizinho e o Pequeno 
Polegar. Rivelino é sério e carrancu-
do, até mesmo nos dribles. É um dri-
ble bonito mas não empolgante como 
o de Luizinho, um jogador que ale-
grava a torcida. Em seus melhores 
dias era quase impossível advinhar co-
mo ele iria vencer seus adversários. 

Numá* noite de quarta-feira de 
1965, num jogo contra o Santos, pelo 
antigo torneio Rio - São Paulo, o téc-
nico Osvaldo Brandão substituiu Ri-
velino pelo velho Luizinho. Ao sair 
de campo, o jogador não olhou para a 
torcida que o aplaudia nem abraçou 

os companheiros. Foi para o banco 
de reservas, colocou a mão na cabeça 
ç chorou. Na partida contra o No-
roeste de Bauru, em 1967, o Corín-
tians perdeu de 4 a 3, dentro do Par-
que São Jorge. Rivelino, quando saiu 
dos vestiários, não ligou para os meni-
nos que pediam autógrafos. 

Nenhuma , dessas duas atitudes 
combinava com a personalidade exu-
berante de Luizinho. Quando a derro-
ta parecia certa, ele sofria uma estra-
nha transformação: deixava a catimba 
e as brincadeiras de lado, usava ainda 
mais o poder de seus seus dribles, 
mostrava a raça típica de um verdeiro 
ídolo do Coríntians e ia à área fazer 
os gois decisivos. 

Rivelino sempre foi diferente: é 
sensacional quando tudo vai bem e 
ele pode, com segurança, dar seus dri-
bles bonitos, seus passes certeiros, 
seus chutes fortes e bem colocados. 
Nervoso, irritado e sem eficiência 
quando o Coríntias começa a perder. 
Diante da proximidade de uma derro-
ta, os gritos de Rivelino irritavam o 
artilheiro Flávio: "Eu não aguento 
mais esse cara" - dizia ele. Os dois 
nunca se entenderam. Um dia Flávio 
fumava calmamente e seu cigarro caiu 
no chão. Quando tentava apanhá-lo 
foi surpreendido pelo sorriso de Rivê  
lino. Flávio apenas respondeu: "Você 
nasceu rico, não sabe quanto custa 
um cigarro". Algum tempo depob-A 
Flávio foi para o Fluminense. 

Politicamente, Rivelino nunca se 
manifestou a favor de ninguém, mes-
mo num clube agitado como o Corín-
tians. Sua situação se define pela par-
ticipação indireta: ele está sempre a 
favor do presidente que está no po-
der. Convidou Wadih Helou para ser 
padrinho de seu casamento e, no dia 
seguinte, recebeu do Coríntians 50 
mü cruzeiros para acabar de construir 
seu posto de gasolina, numa esquina 
privilegiada da Avenida Santo Amaro, 
em São Paulo. Quando o presidente 
Miguel Martinez estava para cair, Ri-
velino almoçava com o futuro presi-
dente Vicente Mateus. 

Para o Coríntians, além da fama 
de possuir um dos maiores meias do 
Brasil, Rivelino deu muito pouco: em 
nove anos de disputa de campeonatos 
paulistas, ele participou de 198 jogos, 
marcando apenas 57 gois, e não deu 
nenhum grande título de campeão ao 
clube. Em agosto, quando termina o 
seu contrato (atualmente ele ganha 
30 mil cruzeiros por mês), espera-se 
que faça grandes exigências para re- ^ 
novar. Segundo se comenta no Par- | 
que São Jorge, o contrato seria na ba-
se de 4 milhões de cruzeiros. O em-
presário do jogador, Marbi Ramondi-
ni costuma dizer que Rivelino manda 
mais no Coríntians que o próprio 
presidente. Se Mateus não renovar 
ficará numa situação muito chata e 
pode até perder o cargo. (Luiz 
Vitta) 

A duvidosa venda de Cesar 
O diretor de 

futebol do Palmeiras 
já está disposto 

a perdoar 
as faltas 

do agitado 
centroavante. 

^ ^ uem tem dois milhões de cruzei-
ros para comprar um jogador 

que pelas suas atitudes extravagantes 
e bom futebol é considerado uma 
grande "estrela" do futebol paulista? 
Dos times cariocas, mineiros e sul-rio-
grandenses, parece que nenhum está 
disposto a contratar por esse preço o 
jogador Cesar, dispensado do Palmei-
ras na semana passada. 

Os dois maiores times de Minas 
Gerais, Cruzeiro e Atlético, bem que 
estão interessados. Carmine Furletti, 
diretor de futebol do Cruzeiro, já dis-
se aos jornais que seu clube está pre-
cisando de um centroavante rápido e 
valente como Cesar para atuar ao la-
do de Zé Carlos e Dirceu Lopes. O 
que impede a compra é o valor do 

. Dois milhões de cruzeiros tam-
é muito dinheiro para o Atlé-

tico, que foi obrigado a vender Dario 
para pagar velhas dívidas. Internacio-
nal e Grêmio, de Porto Alegre, tam-
bém se interessam, especialmente o 

Grêmio, que necessita de um bom ar-
tilheiro para agradar a torcida. Mas 
novamente o preço atrapalha qual-
quer tentativa de entendimentos com 
o Palmeiras. 

Com maior torcida e maiores re-
cursos, os clubes do Rio de Janeiro 
são os que têm mais condições para 
contratar Cesar. Entretanto, a notícia 
de que ele está à venda só entusias-
mou o vice-presidente do Fluminen-
se, Ailton Machado. O artilheiro pal-
meirense é o centroavante ideal para 
compor o esquema tático do clube. 
Mas justamente o Fluminense é um 

as que 
dinheii 

tratações. 
Restariam os times de São Paulo. 

Entretanto o próprio Palmeiras, reco-
nhecendo o valor do artilheiro que 
coloca à venda, parece pouco dispos-
to a cedê-lo para os cluoes que serão 
seus adversários no próximo campeo-
nato paulista. O preço em São Paulo 
é de três milhões, muito além da 
maior oferta recebida tempos atrás, 
feita pela Portuguesa, que pretendia 

dos clubes cariocas que atualmente 
conta com menos dinheiro para con-

p preço deve diminuir muito. Do San-
tos, Vasco Faé diz que vai estudar 
uma proposta mas que ela nunca será 
superior a dois milhões. O único clu-
be que destoa do geral é o São Paulo: 
o presidente Henri Aidar afirma que 
esta muito satisfeito com Toninho e 
não pretende contratar o centroavan-
te Palmeirense, mesmo que o valor do 
passe diminua muito. 

Apesar de todas as boas qualida-
des de Cesar, o preço pedido pela sua 
transferência é realmente muito alto. 
Dá a impressão de que o Palmeiras 
não pretende vendê-lo mas apenas 
obrigá-lo, através de um grande susto, 
a se tornar - segundo o diretor —, 
mais responsável e menos encren-
queiro para o bem de seu futebol bri-
lhante. O próprio Domingos lanaco-
ne, diretor que colocou Cesar à ven-

pagar um milhão pelo jogador. Nos 
outros times grandes, a respos 
diretores ou técnicos de futebol se re-
pete. Vicente Mateus, do Coríntians, 
apesar dos conselhos do supervisor Al-

que acredita no futebol"e na fa-
í™ r de Cesar, diz que há interesse mas 

da, reforça essa impressão. Na ultima 
sexta-feira declarou ao Jornal da Tar-
de, de São Paulo, que o jogador pode-
ria ser perdoado "se nenhum clube 
pagar o que pedimos pelo seu passe e 
ele criar juízo, voltando a pensar em 
futebol como fazia antes, principal-

es, a resposta de terminando". Fora de forma por falta 
mente agora que sua suspensão esta 

Fora de forma por falta 
de treino e ainda aturdido diante da 
sua demissão, o jogador repete e com 
bastante certeza: "Não vou sair da-

3ui. Tenho tudo que um jogador po-
e ter. Não vou sair". 
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Na Itália, ele é talvez tão conheci-
do quanto Sofia Loren. Dono da Fá-
brica italiana Automobili Torino -
FIAT — uma das seis maiores empre-
sas automobilísticas do mundo, pro-
vavelmente a maior fora dos Estados 
Unidos, Giovanni Agnelli,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA il numero 
uno um industrial da fama dos Henry 
Fords, Onassis e Rothschilds, deve -
se tudo correr como está previsto -
chegar, nesta semana, não se sabe de 
onde*, a Belo Horizonte. O que traz 
essa figura, um misto de capo de in-
dústria e aristocrata, dono de palá-
cios, casado com uma princesa napo-
litana, à província das Minas Gerais? 

Por tudo que se sabe até agora — e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

?[ue mais adiante se verá - Giovanni 
Gianni, para não confundir com o 

avô, fundador da fábrica, homem que 
forneceu 70% dos caminhões do 
Exército italiano na I Guerra) Agnel-
li, 51 anos, vem fazer um bom negó-
cio. No dia 14 deve assinar com o 
governador Rondon Pacheco um 
Acordo de Comunhão de Interesses 
entre a FIAT e o governo de Minas 
para estabelecer no Estado uma fábri-
ca que, em 1978, depois de três anos 
de funcionamento, deverá estar pro-
duzindo 190 mil automóveis por ano, 
quase um terço do que o Brasil pro-
duz atualmente. Em seguida, acompa-
nhado por um ministro de Estado -
Pratini de Morais, da Indústria e Co-
mércio - o poderoso visitante deve se 
encontrar no Rio com o general Emí-
lio Garrastazu Medici.** 

Turim, Buenos Aires, BH 

Agnelli parece estar chegando 
atrasado no Brasil, 18 anos depois de 
a indústria automobilística ter-se es-
tabelecido, com quase todos os gran-
des aqui já instalados. A história é, 
contudo, mais complicada. Desde a 
década de 50 a FIAT - como outras 
empresas - partiu para uma grande 
ofensiva em direção aos mercados ex-
ternos, exportando capitais, instalan-
do fábricas ou linhas de montagens, 
sendo que atualmente a FIAT possui 
um total de 26 empreendimentos fo-
ra da Itália. A constante procura de 
lugares favoráveis a novos investimen-
tos pelas grandes empresas correspon-
de a necessidade de assegurar o que 
Agnelli, no ano passado, em uma con-
ferência realizada em Detroit - cen-
tro da indústria automobilística mun-
dial - chamou de "mercados do futu-
ro" e que para ele hoje são "os mer-
cados dos países comunistas (do leste 
europeu) ou dos países em desenvol-
vimento". 

Além dessa tendência de estar 
sempre de olhos nos "mercados do 
futuro", é muito provável que um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os i t a l i a n o s e s tão chegando 

IL NUMERO UNO 

dos fatores que impulsionam atual-
mente a ofensiva da F1 1AT no exterior 

* Em Minas, no fim da semana passa-
da, o diretor do Departamento de In-
formações da empresa, recém<hega-
do da Itália, confirmou que Agnelli 
chegaria no dia 14, sem saber se viria 
diretamente da Itália ou de outro 
pais. "Não é fácil, pois ele está sem-
pre viajando", afirmou. 

**Há os que ainda não acreditam que 
um projeto gigantesco como é o da 
FIAT possa ser realizado em Minas 
Gerais. Muitos não compreendem 
também por que a FIAT, que possui 
uma grande fábrica na Argentina - a 
maior indústria de automóveis daque-
le país - esteja interessada em mon-
tar um gigante ainda maior no Brasil, 
ficando então com duas fábricas na 
América do Sul Outro argumento 
que impediria a entrada da FIA T no 
Brasil: haveria uma vigilância do go-
verno federal no sentido de ser evita-
da qualquer conturbacão mais grave 
na indústria automobilística - devido 
à sua importância estratégica para a 
economia — o que poderia acontecer 
com a penetração súbita de mais um 
gigante no mercado - no caso a 
FLAT. 

Ê provável no entanto que estas 
dúvidas tenham sido superadas com o 
término das negociações entre a 
FIAT e o governo mineiro - negocia-
ções que foram acompanhadas pelo 
governo federal e que, portanto, já te-
ria dado a elas seu apoio tácito. Não 
significa que todos os problemas te-
nham sido resolvidos, uma vez que a 
empresa italiana ainda deverá apre-
sentar seu projeto, com todos os de-
talhes, ao Conselho de Desenvolvi-
mento Industrial do Ministério da In-
dústria e Comércio, órgão encarrega-
do na esfera federal de dar a aprova-
ção final ao tipo de investimento que 
a FIA T vai fazer no país. 

Giovanni Agnelli, da FIAT, il numero uno, 
um dos maiores industriais da Europa, deve 
se encontrar com Medici esta semana para 
falar de sua fábrica que vai produzir 
190 mil automóveis por ano, em MinsrGerais. 
Uma classe operária dócil; um governo dos 
mais favoráveis do mundo ao capital 
estrangeiro; facilidades de todo o tipo 
concedidas por autoridades federais, 
estaduais e municipais: os italianos 
estão chegando depois de terem 
negociado longa e habilmente. 

- particularmente nos países subde-
senvolvidos - é a situação explosiva 
das fábricas da empresa em Turim. 
Lutas sindicais, iniciadas em 68,.pros-
seguiram durante os anos seguintes, e, 
como consequência, houve um pon-
derável aumento dos salários e dimi-
nuição da produtividade do trabalho 
devido a uma menor utilização das 
instalações. Um exemplo de como as 
greves atingiram a empresa italiana: 
previa-se uma produção de 2 milhões 
de automóveis para 1970, mas a pro-
dução efetiva atingiu apenas 1.600 
mir veículos. Ao mesmo tempo, as lu-
tas sindicais pulavam para questionar 
diretamente a organização capitalista 
do trabalho: "Não queremos mais di-
nheiro, queremos um novo tipo de fá-
brica de automóveis", afirmavam os 
operários. 

De novembro de 72 até o princí-
pio de fevereiro de 73, as fábricas de 
Turim produziram 100 mil automó-
veis a menos que o programado, e a 
FIAT teve 20 milhões de dólares de 
prejuízo. 

Um -dos caminhos que a empresa 
vê para diminuir suas perdas e conso-
lidar seu crescimento e intensificar os 
investimentos no exterior, sobretudo 
nos países subdesenvolvidos. Mas 
também não parecem ser muitos os 
subdesenvolvidos que valem o risco 
de um grande investimento. Na Amé-
rica Latina, por exemplo, o mais ló-
gico para a FIAT seria ampliar sua 
fábrica na Argentina onde a firma já 
está desde 1954 e de lá estabelecer 
um trampolim para penetrar no resto 
do hemisfério. Mas isso seria realmen-
te apenas a solução aparente. Primei-
ro, o Brasil jamais seria atingido por 
qualquer esforço da FIAT feito a par-
tir da Argentina, pois o mercado in-
terno esta reservado para as fabrican-
tes aqui instaladas. Segundo, os moti-
vos que levaram a FIAT a dirigir-se 
para a Argentina já estão em parte 
superados. Grandes modificações 
ocorreram no mundo e no continente 
nos últimos anos. Elas trouxeram a 
FIAT para o Brasill. 

O "caso Sallustro" 
4 "Absurdo, absolutamente inad-

missível". Franco Urani, superinten-
dente-geral da FIAT no Brasil, em 
abril do ano passado, quando um re-
pórter lhe perguntou sobre a possibi-
lidade de a FIAT transferir suas insta-
lações da Argentina para o Brasil, rea-
giu com veemência. Naqueles dias, a 
FIAT argentina vivia momentos 
ruins. Pouco antes o presidente da fi-
lial argentina, Oberdan Sallustro, fora 
sequestrado por um comando do 
Exército Revolucionário Popular, re-
volucionários argentinos. Para libertar 
Sallustro, o ERP exigia o pagamento 
de 1 milhão de dólares, a libertação 
de 50 terroristas presos, a readmissão 
de 500 empregados da FIAT-Concord 
e a publicação, em jornais e na TV, 
de diversos comunicados antigoverna-
mentais. O comando ameaçava execu-
tar Sallustro, "acusado de vários cri-
mes", caso suas exigências não fos 
sem atendidas. As negociações evoluí-
ram vagarosamente. No dia 25, a 
FIAT anunciava que negociaria com 
o comando. O governo argentino ti-
nha outras idéias. Não negociaria com 
os sequestradores e também proibiu a 
FIAT de fazer qualquer acordo. No 
dia 10 de abril Sallustro foi morto. 
Num comunicado o ERP justifica' IC*\ Nossos técnicos, continuou Urani, 
seu sequestro acusando a FIAT <?oss? acreditam não existir hoje - em rié-

"saque à economia nacional, práticas 
monopolistas e perseguições aos sin-
dicatos de trabalhadores em indús-
trias metalúrgicas". 

Nessa época surgiram boatos de 
que, dependendo do desfecho do "ca-
so Sallustro", a FIAT estaria disposta 
a transferir suas instalações para o 
Brasil O rumor foi desmentido por 
Franco Urani com veemência. O su-
perintendente da empresa italiana no 
Brasil esclareceu: "A FIAT-Concord 
está na Argentina desde 1954, com-
pletamente integrada na vida e reali-
dade argentinas - e continuará". 

Se e provável que o "caso Sallus-
tro" tenha criado dificuldades nas 
suas relações com os argentinos, difi-
cilmente a FIAT definiria os rumos 
de seus investimentos na AL basean-
do-se no incidente. Solidamente ins-
talada no mercado argentino (é uma 
espécie de Volkswagen de lá) a FIAT 
não estava disposta- a renunciar um 
mercado que ja era seu. Por outro la-
do, contudo, o país vinha apresentan-
do algumas características muito pa-
recidas com as da Itália: greves, * si-
tuação social instável", além da incer-
teza quanto à política dos futuros go-
vernos em relação ao capital estran-
geiro, etc. Os peronistas, a maior for-
ça que despontava no processo eleito-
ral, falavam constantemente em "im-
perialismo", "luta contra os monopó-
lios que sufocam a economia nacio-
nal". Talvez, nessa situação, o melhor 
que a FIAT poderia fazer era conti-
nuar operando sua fábrica na Argenti-
na, garantindo seu mercado sem no 
entanto programar nenhum plano de 
expansão mais ambicioso. E procurar 
alternativas. 

O milagre 

Na mesma entrevista em que ne-
gou a transferência da FIAT argenti-
na para o Brasil, Franco Urani foi cla-
ro em apontar e abençoar a alternati-
va a vista: "O Brasil e o mais espeta-
cular campo para se fazer investimen-
to fora da Europa; onde as condições 
são mais favoráveis, o país aue tem o 
governo mais iluminado. Por isso, 
nunca estará descartada a possibilida-
de de virmos algum dia fabricar auto-
móveis aqui". 

Naquela época, a única intenção 
anunciada da FIAT para o Brasil era 
ampliar sua fábrica de tratores em Mi-
nas. Todo mundo sabia, entretanto, 
que a empresa já conversava com o 
governo mineiro para a implantação 
de uma fábrica de automóveis em Mi-
nas. 

Em julho do ano passado, o ativo 
Urani esteve em Minas. Num discurso 
na Federação das Indústrias, foi ex-
tremamente claro sobre os motivos 
de a FIAT vir para o Brasil. Um deles: 
a "realística política econômica do 
governo federal, os incentivos ofereci-
dos para novos investimentos, novo 
espírito empresarial do governo que 
contrasta com as antieconômicas na-
cionalizações forçadas dos anos 
60" . . . Outro, talvez mais importan-
te para a empresa: "A disciplina, a 
dedicação ao trabalho, o entusiasmo 
dos trabalhadores brasileiros contras-
tam profundamente com as agitações 
e convulsões que afligem atualmente 
todos os países desenvolvidos da área 
capitalista, com graves problemas de 
absenteísmo, aumento contínuo dos 
custos e redução vertical dos lucros. 

nhuina parte do mundo — rendimen-
tos humanos tão elevados como os da 
indústria automobilística brasileira. 
Poder-se-ia talvez fazer uma compara-
ção com os italianos dos anos 50 . 

Operando há pouco tempo no 
Brasil — e exatamente num período 
de calmaria social - Franco Urani es-
tava expondo aos empresários o 
óbvio: a FIAT descobria um país apa-
rentemente sem greves, onde o poder 
de barganha dos sindicatos está redu-
zido a zero e onde os salários são ex-
tremamente baixos. Não há ameaças 
ao capital estrangeiro e nem possibili-
dades de perigosas eleições - como as 
da Argentina. 

A FIAT havia feito outras desco-
bertas lucrativas: em todo o país o 
clima era de grande avidez por novos 
investimentos, sobretudo de novos 
grupos estrangeiros. Cada Estado pro-
metia mais vantagens. A FIAT ja ti-
nha feito uma meio opção por Minas 
Gerais, segundo Franco Urani, "por 
motivos geográficos e econômicos e 
também por uma certa afinidade de 
mentalidade". Que estranhas afinida-
des estariam unindo mineiros e italia-
nos? Em seu discurso na Federação 
das Indústrias, Urani não tocou no 
problema dos automóveis, mas só fa-
lou de tratores. Manobrou como um 
grande negociante. Disse da intenção 
da FIAT em centralizar suas ativida-
des em Minas mas deixou claro que, 
se certos problemas econômicos não 
fossem resolvidos - como o forneci-
mento de peças a preços razoáveis — 
a fábrica ficaria em Sãb Paulo, onde 
as facilidades eram maiores. 

" . . . este programa (a centraliza-
ção da produção de tratores FIAT em 
Contagem, perto de Belo Horizonte), 
que é de indubitável interesse para 
Minas Gerais e para nós, só poderá ser 
inteiramente executado no caso de 
ser verificada a indispensável viabili-
dade econômica, sendo nossa indús-
tria privada e tendo irrenunciável fi-
nalidades de lucro". Se para uma fá-
brica de tratores, que ja tinha parte 
de suas instalações funcionando em 
Minas, os italianos deixavam claro a 
sua "irrenunciável" exigência de lu-
cro, como não seriam as ambições pa-
ra a instalação de uma fábrica de au-
tomóveis, com uma escala de produ-
ção e problemas como os de forneci-
mento de peças a um nível muito 
mais complicado? 

\ FIAT tinha calma e agia com 
astúcia. A decisão de fabricar auto-
móveis no Brasil já estava tomada. 
Tratava-se então de explorar ao máxi-
mo os incentivos do governo e dos 
Estados, comprometer-se ao mínimo 
com suas exigências, como os progra-
mas de exportação. 

Do ponto de vista da localização, 
a solução natural seria São Paulo, on-
de estão todas as grandes montadoras 
e a indústria de autopeças. No entan-
to, percebendo o interesse da FIAT 
pelo país, desde a época em que a 
empresa italiana ganhou uma concor-
rência para o fornecimento de trato-
res ao Estado (fins de 1969), o gover-
no de Minas tomou a dianteira. No 
início de 1971, semanas antes de as-
sumir o governo de Minas, o governa-
dor Rondon Pacheco esteve na FIAT 
em Turim. Um mês depois, uma mis-
são da FIAT visitava Minas para co-
nhecer as condições do Estado. 

Simultaneamente, a missão estava 
estudando as vantagens apresentadas 
em São Paulo, R»^ Grande do Sul e 
Guanabara. 

De janeiro a outubro de 1972 fo-
ram feitos estudos de viabilidade eco-
nômica e de mercado e em setembro 
foram feitos testes com os modelos 
126 e 127. As pesquisas revelaram 
aue o Brasil possui um dos maiores 
índices mundiais de pessoas que pre-
cisam e têm condições de comprar 
carro. E foram exatamente as exigên-
cias do consumidor médio brasileiro 
que levaram a FIAT a optar pelo mo-
delo 127, já que o 126 foi considera-
do rústico demais para o consumidor 
brasileiro. 

Antes mesmo da conclusão desses 
estudos, a FIAT praticamente tinha-
se decidido pela implantação da fábri-
ca em Minas. Isto foi revelado pela 
missão italiana que visitou Minas e 
outros Estados em junho de 72. A 
missão era chefiada pelo engenheiro 
Vicenzo Buffo, vice-diretor da FIAT, 
que construiu a fábrica na URSS e 
em outras partes do mundo. Os mi-
neiros foram ficando animados, mas 
quem poderia adivinhar o que os ita-
lianos haviam dito nos outros Esta-
dos? 

Exportar é a solução? 

Em fins de 1972, Francisco 
Rotta, vice-diretor da FIAT, acertou 
em Belo Horizonte com técnicos do 
governo detalhes sobre incentivos, e 
depois procurou verificar como o go-
verno brasileiro receberia a instalação 
da fábrica e para isso fez contatos 
com os ministros Pratini de Morais e 
Delfim Netto, oue deram o "sinal ver-
de" na área federal Persistiam no en-
tanto as exigências de que a FIAT se 
enquadrasse no esforço de exporta-
ção que o Brasil vinha empreenden-
do. Mas não se sabia ainda que tipo 
de programa de exportação a FIAT 
iria utilizar, já que ela mantinha co-
mo seu objetivo principal a penetra-
ção no mercado interno. Estava fora 
de dúvida que não seria o dec. 1236, 
que permitia o "transplante de fábri-
cas" uma vez que a empresa italiana 
nunca cogitou realmente em transfe-
rir uma fábrica, da Argentina ou de 
outro lugar para o Brasil. 

Pouco antes de encerradas as ne-
gociações, a FIAT adquiriu 40% do 
controle acionário da FNM (Alfa-Ro-
meo do governo italiano). De imedia-
to, alguns interpretaram o fato como 
o esvaziamento total do projeto de ir 
para Minas, supondo que a FIAT pas-
saria a fabricar seus carros utilizando 
e ampliando instalações da FNM loca-
lizada em Caxias, no Estado do Rio. 
O comunicado oficial distribuído pe-
la FIAT/FNM assegurava no entanto 
que a associação visava tão-somente 
um programa de fabricação de cami-
nhões pequenos e médios, não estan-
do prevista a fabricação de veículos 
de passeio. Uma hipótese talvez expli-
que essa associação apressada da 
FIAT com a FNM como uma mano-
bra. O problema da empresa italiana 
era o de encontrar um caminho que 
lhe permitisse, ao mesmo tempo, uti-
lizar os incentivos criados pelo gover-
no para programas de exportação -
isenção de impostos para a importa-
ção das máquinas e equipamentos, 
mesmo sendo similares a equipamen-
tos nacionais - e que não comprome-
tesse a maior parte de sua produção 
com o mercado externo. Associando-
se à FNM, a FIAT estabelecia um 
trampolim para utilizar os incentivos 
do BEFIEX fdec. 1219), que concede 
facilidades de toda espécie para em-
presas já instaladas no país que esta-
beleçam programas de exportação. A 
associação com a FNM - produtora 
de caminhões e veículos - tornava 
possível considerar a FIAT uma em-
presa já operando no Brasil, na pro-
dução de carros, possibilitando ao 
mesmo tempo a utilização dos incen-
tivos do BfcFIEX e também atender 
às exigências do governo federal de 
contribuir com o esforço exportador 
do país. 

As últimas manobras 

No dia 9 de fevereiro chegou a Mi-
nas a última missão da FIAT para dis-
cutir a redação final dos acordos. Os 
italianos já tinham um documento 
pronto, redigido a partir dos contatos 
preliminares com técnicos do gover-
no. Nas negociações, o governo de 
Minas trocou (mais uma vez) de nego-
ciador principal porque já se falava 
(mal) no Estado de concessões dadas 
à FIAT. Uma denúncia (entre outras) 
mostrava até que ponto os italianos 
se aproveitavam da barganha de levar 
a fabrica de automóveis para Minas: 

continua na página 10 



Se a FIAT entrasse hoje no mercado 
brasileiro de automóveis, estes seriam 

seus principais concorrentes: 

PREÇO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VARIANT 

CORCEL 
SEDAN 

O S 10 15 20 25 
(preço em mil cruzeiros para fevereiro de 73) 

CONSUMO DE GASOLINA 

FIAT* 

CORCEL 
CUPÊ 

VARIANT 

10 15 20 25 
(quilômetros rodados por litro) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^estimativa oficiai da fábrica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

continuação da página 9 

uma das subsidiárias da FIAT, a 
Construtora Impresit GiroUa,*:m as-
sociação com outra empreiteira do 
Paraná, entrou na concorrência para a 
construção civil da Usina de São Si-
mão, da Centrais Elétricas de Minas 
Gerais. No final, só sobraram duas 
concorrentes: o consórcio dominado 

?ela Impresit e a Construtora Mendes 
únior. Mas o tempo passava e o go-

verno mineiro não divulgava o resul-
tado da concorrência. Diziam seus 
adversários que a FIAT, com a oferta 
da fábrica de automóveis na mão, es-
perava ganhar tranquilamente a con-
corrência. A Mendes Júnior ameaçava 
fazer uma denúncia pública, caso fos-
se prejudicada, e a solução adotada 
pelo governo de Minas, espremido 
nessa situação delicada, foi a mais tá-
tica: não divulgar o resultado da con-
corrência pela construção civil da Usi-
na de São Simão (até o fim da semana 
passada o resultado não tinha saído). 

Os acertos finais com a última 
missão da FIAT duraram duas sema-
nas, até que os mineiros, assistidos 
por técnicos federais, chegaram ao 
acordo com os italianos. Foram apro-
vados: um termo de compromisso 
mútuo, carta de intenção da FIAT ao 
Conselho de Desenvolvimento Indus-
trial, contrato com a prefeitura de 
Betim, Estado de Minas e FIAT; con-
trato de licença para fabricação do 
modelo FIAT 127 e dois contratos de 
assistência técnica. 

No final das conversações, os diri-
gentes mineiros devem ter-se sentido 
com parte de sua dignidade recupera-
da. O dirigente da FIAT no Brasil, 
Elio Peccei, referindo-se ao último 
dos principais negociadores mineiros, 
Fernando Reis, declarou ao governa-
dor Rondon Pacheco: 

"Pela primeira vez na minha vida 
eu encontrei um negociador de verda-
de". 

Segando Tarcísio Arantes, diretor 

do Conselho de Política Financeira 
do Estado, uma das maiores vitórias 
obtidas pelos mineiros foi a de mudar 
a decisão, já estabelecida antes, de 
doar o terreno à FIAT - uma área de 
2 milhões de metros quadrados, ava-
liada em 10 milhões de cruzeiros, lo-
calizada em Betim, cidade próxima a 
Belo Horizonte. Agora, o valor do 
terreno, bem como de toda a infra-es-
trutura que será nele incorporada, in-
tegrará a participação do governo mi-
neiro no empreendimento. 

Os investimentos para a implanta-
ção da fábrica seião de 231 milhões 
de dólares. O capital será de 155 mi-
lhões. O Estado participará com mais 
de 40%. Depois que a FIAT estiver 
produzindo em 1975, o governo de-
verá baixar sua participação acionária 
para 20%, destinando o restante de 
suas ações ao público. 

A FIAT será beneficiada com 
isenção de 25,5% de ICM por parte 
do Estado, por um período de 5 
anos. Da parcela do ICM destinado à 
prefeitura de Betim, 25,6% deverão 
>ser depositados em conta conjunta 
com a FIAT para aplicações em obras 
públicas no município, como hospi-
tais, colégios e clubes recreativos. Es-
ta foi a única fórmula encontrada pe-
los próprios empresários italianos, 
que inicialmente exigiam isenção to-
tal desta cota do ICM, o que não é 
permitido pela Constituição do Esta-
do. Persistentes negociadores, explo-
rando a luta entre os municípios de 
Betim e Contagem pela localização da 
fábrica, os italianos acabaram deci-
dindo-se por Betim, conseguindo a 
FIAT praticamente todas as reivindica-
ções junto à prefeitura: isenção de 
das as taxas e impostos municipais até 
1985, inclusive o territorial e predial. 

A fábrica deverá começar a operar 
no segundo semestre de 1975, com 
uma capacidade total de produção 
prevista para 190 mil veículos por 
ano, meta que deverá ser atingida em 
1978. No seu p r i ^ v ano de funcio-

namento, a FIAT deverá produzir 50. 
mil veículos. A FIAT também se be-
neficiará dos incentivos dados pela 
Resolução 20/72 do Conselho de De-
senvolvimento Industrial e dec. 1219 
(benefícios fiscais para exportação) 
do governo federal, que concede faci-
lidades para novos investimentos des-
de que a empresa se comprometa a 
exportar uma média de 40 milhões de 
dólares no prazo de 10 anos. Os diri-
gentes italianos concordaram em par-
ticipar desse programa mas estabele-
ceram que a exportação será princi-
palmente de conjuntos e peças produ-
zidos pela FIAT Automóveis, FIAT 
Tratores e FNM e, posteriormente 
(dependendo das condições da épo-
ca), de automóveis. Sabe-se que a fá-
brica mineira de automóveis exporta-
rá inicialmente motores para o merca-
do europeu. Segundo o diretor do 
Departamento de Informações da 
FIAT em Turim, Sandro Doglio, re-
cém-chegado a Belo Horizonte, a 
FIAT também exportará para os paí-
ses da Associarão Latino-Americana 
de Livre Comercio - ALALC. Esse 
programa de exportação vem talvez 
confirmar a perspectiva de esvazia-
mento da firma argentina, que ficaria 
restrita ao mercado interno. 

A FIAT e os outros 

Para compensar sua entrada um 
pouco tardia no mercado brasileiro 
de automóveis, a FIAT deverá jogar 
com toda a sua experiência acumula-
da nos milhares de negócios que tem 
espalhados pelo mundo. Em 1968, 
pela segunda vez, ela conseguiu supe-
rar a produção de automóveis da 
Volkswagen, com uma produção de 
1,75 milhão de veículos e faturamen-
to de 2,2 bilhões de dólares. Além de 
ser a maior indústria da Itália, com 
participação direta e indireta em inú-
meras atividades, - controlando des-
de a fábrica de bebidas Cinzano ao 
jornal La Stampa de Turim - a FIAT 
tem também muitos negócios no ex-
terior. Na França controla a Citroen 
(através de participação acionária di-
reta e de empresas holding interme-
diárias), a Somave em Portugal, a 
FIAT South na Africa do Sul, a Deut-
che na Alemanha, a SEAT na Espa-
nha, a FIAT-Concord na Argentina 
(produção anual de 60 mil carros), es-
tando presente na Coréia, Costa Rica, 
Egito, etc. Seus 26 empreendimentos 
no exterior estão assim distribuídos: 
11 na Europa, sete na África, seis nas 
Américas, um na Ásia e um na Aus-
trália. Existem também, em alguns 
países, fábricas montadas com a aju-
da da FIAT e que produzem seus veí-
culos sob licença. O maior desses em-
preendimentos situa-se da União So-
viética, onde desde 1970 está operan-
do uma fábrica montada pela FLAT 
em Togliattigrado (nome dado em 
homenagem ao falecido dirigente co-
munista italiano Palmiro Togliatti). 

A escolha do modelo 127 foi feita 
depois de várias pesquisas sobre o 
consumidor de carros nacionais, além 
da preocupação da fábrica de com-
pensar sua falta de "tradição no merca-
do oferecendo um modelo relativa-
mente mais barato que os atuais car-
ros brasileiros (a estimativa oficial é 
que o FIAT 127 custaria hoje cerca 
de 11 mil cruzeiros) e muito mais 
econômico (a informação oficial é 
que poderá fazer até 24 km com um 
litro de gasolina). No entanto, quan-
do o carro da FIAT por lançado em 
1975, o quadro do mercado brasileiro 
de automóveis deverá estar bastante 
modificado, uma vez que praticamen-
te todas as fábricas estão atualmente 
expandindo suas atividades e prepa-
rando o lançamento de novos mode-
los. Ainda neste ano deverão ser colo-
cados no mercado o Maverick, da 
Ford, o Chevette, da GM e o 
Dodge-1800, da Chrysler. A Volkswa-
gen, talvez para atenuar o lançamento 
do Chevette, está preparando o lança-
mento de uma especie de Mini-Variant 
e a fábrica japonesa Toyota vem fazen-
do testes com seu modelo Corolla, que 
deverá ser produzido no Brasil até 
1975. Assim, a situação que a FIAT 
deverá encontrar em 75, quando lan-
çar seu veículo, não será tão vantajo-
sa como a atual, onde seu principal 
concorrente seria o VW-1300. Além 
disso, daqui para frente as empresas 
que disputam a faixa de veículos pe-
quenos e médios - sobretudo a VW 
- evidentemente farão seus planos 
futuros levando em conta que em 75 
terão pela frente um novo concorren-
te no mercado - o FIAT. (Por Marcos 
Gomes; Vanna Brocca, de Milão; Teo-
domiro Braga, de Belo Horizonte; e 
Nadia Moreno, Rio) 

Acordo amigável ou 
guerra comercial ? 
Os EUA não têm pressa: 

quanto mais durar a 
crise do dólar, 

melhor. Apressados 
estão os europeus e 

japoneses. Por 
Gerson Toller Gomes. 

uando os países mais poderosos 
( do mundo se engatam numa cri^. 
'parentemente sem saída, que po-

de acontecer? Uma nova guerra mun-
dial, como antigamente? Usarão da 
inteligência e da moderação que ge-
ralmente se atribui aos ricos e respon-
sáveis, ou agirão uns contra os outros, 
rompendo o equilíbrio internacio-
nal? 

A pergunta serve tanto para uma 
crise política quanto para um impasse 
monetário, como o que se verifica 
agora entre as grandes potências capi-
talistas. De um lado o chefe" do he-
misfério ocidental, os Estados Uni-
dos, responsável primeiro e único pe-
lo atual estado de coisas: a avalancha 
de dólares saída dos bolsos de seus 
investidores, turistas, importadores, 
militares e homens do governo, e acu-
mulada na Europa e no Japão, onde é 
trocada quase a força pelas moedas 
locais. E de outro as "segundas for-
ças" do sistema, o Japão e as nações 
européias, cheios até o ladrão de dó-
lares desvalorizados e inflacionários, 
que prejudicam a estabilidade de suas 
economias. 

Os Estados Unidos não parecem 
muito aflitos para encontrar uma so-
lução. As duas desvalorizações do dó-
lar em 14 meses (8,6% em dezembro 
de 1971 e 10% em fevereiro de 1973) 
são para eles esforço mais do que su-
ficiente. Tanto que o presidente Ni-
xon declarou textualmente em sua 
entrevista à imprensa, há duas sema-
nas, que não haverá nova desvaloriza-
ção do dólar. Medidas restritivas à 
saída de capitais dos Estados Unidos 
não foram anunciadas nem de leve, 
assim corrço nenhuma providência pa-
ra recomprar os excedentes de dóla-
res no exterior. Os boatos divulgados 
há 15 dias de que o Banco de Reserva 
Federal - o Banco Central dos EUA 
- estaria disposto a trocar o ouro que 
ainda lhe resta pelos dólares indeseja-
dos não passaram realmente de boa-
tos. Mesmo porqu«, apesar do desejo 
ardente dos bancos centrais europeus 
e japonês, Fort Knox não guarda 
atualmente mais de 11,8 bilhões de 
dólares em ouro, ao preço oficial de 
US$ 41,8 por onça. Mesmo vendendo 
esse ouro ao preço do mercado livre 
- o que em princípio está excluído 
nas transações oficiais - seu valor 
apenas duplicaria, ficando ainda mui-
to abaixo do total dos dólares acumu-
lados no exterior. Atualmente existe 
só na Europa cerca de 80 bilhões de 
dólares gerados pelos gastos daqueles 
senhores. 

Eliminadas as hipóteses de solu-
ções conciliatórias, restaram aos Esta-
dos Unidos dois caminhos, ativamen-
te exploradbs na semana passada: o 
primeiro é um blefe, cínico como to-
dos os blefes, responsabilizando o 
mundo exterior pelos deficits da ba-
lança de pagamentos americana e, 
portanto, pela crise monetária. Fo-
ram a Europa e o Japão que, em pri-
meiro lugar, pediram com insistência 
os dólares que agora rejeitam, para re-
cuperar suas economias destruídas 
pela Guerra. E foram a Europa e o 
Japão que - traidores - partindo da 
ajuda generosa do plano Marshall, de-
senvolveram economias agressivas e 
protecionistas, provocando os primei-
ros deficits comerciais dos Estados 
Unidos no século XX (2 bilhões de 
dólares em 1971 e 6,4 bilhões em 
1972). A avalancha de US$ é portan-
to responsabilidade deles, que, ou 
bem se contentam em absorvê-la, ou 
bem fazem concessões comerciais 
e/ou cambiais para a recuperação da 
balança de pagamentos americana. 
Caso não aceitem a situação vigente 
nem f^çam nada para resolvê-la, a 
economia mais poderosa do mundo -
"ainda somos", lembrou Nixon na 
sua entrevista - está disposta a decla-
rar guerra comercial, eiguendo barrei-

alfandegárias a todos os países on-
T ~ ' os Estados Unidos tenham deficit. 

A última versão dessas ameaças foi 
dada na sexta-feira passada pelo en-
viado do presidente Nixon ao Japão, 
Peter Peterson caso os exportadores 
ni pó nicos «ffo moderem suas investi-
das no mercado americano, Washing-
ton será forçado a ajudá-los. 

O segundo caminho dos Estados 
Unidos e investir contra o fantasma 
dos especuladores, culpando-os de to-
dos os males. Como ninguém os de-
fende, a solução é mais cômoda do 
que responsabilizar a Europa e o Ja-
pão. Na quinta-feira passada o presi-
dente do Banco de Reserva Federal, 
Arthur Burns, revelou que o governo 
está realizando investigações sigilosas 
"para saber quem é o responsável pe-
la venda exagerada de dólares". 

Soluções européias 

Diante das "soluções" propostas 
pelos Estados Unidos, os países euro-
peus resolveram tomar uma atitude: 
fecharam seus mercados de câmbio 
até resolver a crise. Isso aconteceu na 
sexta-feira da semana retrasada, dian-
te de uma nova onda de troca de dó-
lares por marcos, francos, florins, 
etc., provocada pela recusa dos emira-
tos árabes de manter suas reservas emf 
moeda americana. V. 

Mas na reunião de ministros da 
Fazenda de 14 países realizada sexta-
feira passada em Paris nada ficou re-
solvido. Nada de ofertas da parte dos 
Estados Unidos, nada de soluções ori-
ginais da parte da Europa ou do Ja-
pão. Alguns esperavam que nessa reu-
nião os europeus saíssem com alguma 
grande proposta, tal como o chamado 
de "plano Marshall às avessa^', ou a 
flutuação comum de suas moedas. No 
primeiro caso a Europa e o Japão em-
prestariam aos Estados Unidos o di-
nheiro necessário — em suas moedas, 
naturalmente — para a recompra de 
pelo menos parte do excedente,em 
dólar. Talvez a solução tenha até mes-
mo sido apresentada durante a reu-
nião. Se foi, os ministros europeus 
devem ter ouvido dc ? -u colega ame-
ricano que os Estados unidos não es-
tão dispostos a aumentar mais ainda 
seu endividamento externo. Era essa 
a posição de Washington antes da reu-
nião, e nada indica que 'tenha muda-
do depois. 

A segunda solução visualizada pe- f 
los europeus - a flutuação conjunta 
de suas moedas - foi comentada du-
rante toda a semana passada. Consis-
tiria em reabrir os mercados de câm-
bio na segunda-feira, sem cotação ofi-
cial para o dólar - isto é, permitindo 
que as moedas européias subissem li-
vremente em relação a ele - mas com 
paridades fixas entre as moedas dos 
nove países do MCE. Isso tornaria 
mais difícil a valorização dessas moe-
das, pois as reservas dos nove países 
seriam usadas em conjunto para aten-
der à procura especulativa contra 
qualquer uma delas. A solução seria 
ainda um passo no sentido de insti-
tuir uma moeda única para o MCE, 
sonho de muitos economistas euro-
peus e talvez resposta definitiva à ne-
cessidade de criar um novo padrão in-
ternacional de pagamentos, em subs-
tituição ao dólar. Mas sua amplitude 
e a necessidade de criar enormes com-
promissos entre os nove do MCE tor-
nam a idéia um pouco irrealista na 
atual conjuntura. 

Sem solução na reunião de-«exta, 
os ministros da Fazenda iriam se en-
contrar novamente no domingo, sem-
pre em Paris. Segunda-feira e dia de 
trabalho, e os mercados de câmbio 
não podem continuar fechados por 
muito mais tempo. Excluída a possi-
bilidade de nova desvalorização, ou 
de revalorização das moedas euro-
péias e japonesas (afastada por ale-
mães, franceses e outros), só resta a 
composição das várias soluções apre-
sentadas pela Europa e pelos Estados 
Unidos. Ou então a crise não será re-
solvida, e dessa vez será mesmo a 
guerra. Apesar da inteligência e do 
bom senso dos ricos e responsáveis, 
não seria a primeira vez que os países 
capitalistas apelam para o imposto al-
fandegário como último argumento. 
A sobretaxa de 10% às importações 
americanas não está tão longe assim, 
nem a escalada tarifária de 1933-39. 
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e, fustiga social e nacional ismo 
administrá-lo. Aparentemente deveria 
ser a Embratel, órgão que cuida do 
setor onde ele seria empregado, mas a 
tendência que parece predominar no 
Ministério das Comunicações é deixar 
essa como a última alternativa. Em 
lugar disso o sistema seria entregue à 
Telebrás (empresazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA holding das telefô-
nicas) ou mesmo a um novo órgão 
criado especialmente para operá-lo. 
Seria essa tendência uma reação con-
tra a empresa onde nascem geralmen-
te as críticas mais fundamentadas d 
compra do satélite? 

As criticas continuam a surgir ao 
mesmo tempo em que se encaminha a 
compra. Desde fins do mês passado 
circula entre técnicos de telecomuni-
cações uma publicação de 15 páginas 
sobre Aspectos Atuais das Telecomu-
nicações no Exterior e Reflexos no 
BrasiL Seu autor, o coronel reforma-
do e engenheiro de telecomunicações 
José Maria Nogueira Ramos/*), traba-
lhava na Embratel, de onde pediu de-
missão recentemente. 

Tomando posição contra a com-
pra do satélite por enquanto, Noguei-
ra Ramos acha que o problema é mais 
politico-comercial do que técnico, já 
que, aguardando uns 10 anos, se po-
deria evitar a compra de equipamento 
ainda não suficientemente testado e 
cujo maior interesse de venda poderia 
ser aliviar a crise em que atualmente 
se debate a indústria espacial nos paí-
ses que fabricam satélites. A publica-
ção lança ainda na discussão dois as-
pectos aparentemente esquecidos: o 
papel social das telecomunicações, is-
to é, a necessidade de se estender a 
rede de telefonia além dos que atual-
mente podem pagar o autofinancia-
mento e a oportunidade de se apro-
veitar o fim das concessões em teleco-
municações a estrangeiros neste ano 
de 1973, pare se adotar uma política 
nacionalista no ramo. Para ele a ado-
ção do satélite seria uma "outra pon-
te de dependência tecnológica". 

Publicamos a seguir trechos do 
trabalho do coronel José Maria No-
gueira Ramos. 

(*) Formado pelo Instituto Mili-
tar de Engenharia (IME) há 20 anos, 
o coronel Nogueira Ramos tem curso 
na Escola Superior de Telecomunica-
ções de Paris e depois de vários está-
gios na Europa passou quase três anos 
(de 70 a 72) na União Internacional 
de Telecomunicações (UIT) em Gene-
bra, onde foi admitido após concurso 
em que competiu com concorrentes 
do mundo todo. 

uma magnífica rede de microondas, 
decidiu realizar a expansão, instalan-
do uma rede doméstica por satélite, 
particularmente para atender as re-

giões do Grande Norte. Em novem-
ro de 72 foi lançado o primeiro saté-

lite ANIK ("irmão", em esquimó). A 
indústria canadense fabricou 20% dos 
componentes do satélite e as filiais 
canadenses das sociedades americanas 
construíram as 35 estações terrenas. 
O custo inicial de instalação está sen-
do de US5 31 milhões para 3 satéli-
tes, US$ 21 milhões para os lança-
mentos e US$ 60 milhões para a rede 
terrestre inicial, perfazendo US$ 112 
milhões. 

No Brasil, onde a EMBRATEL es-
tá terminando uma fabulosa rede de 
microondas de quase 20.000 km, es-
petacular recorde mundial, pelo pra-
zo de execução, e cujos troncos estão 
longe de serem utilizados em sua ple-
na capacidade, a adoção de tal siste-
ma é muito discutível. A implanta-
ção, em nosso país, de imediato, de 
um sistema nacional por satélite, an-
tes mesmo de um maior aproveita-
mento da rede de microondas já im-
plantada pela EMBRATEL, nos reve-
laria perante o mundo como verda-
deiros nababos, instalando, ao mesmo 
tempo, dois custosos sistemas de cen-
tenas de milhões de dólares, num país 
ainda considerado pobre e que plei-
teia como doação do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimen-
to (PNUD) US$ 30 milhões em 5 
anos. Os dois sistemas poderão se 
complementar, porém mediados, pelo 
menos por 10 anos de intervalo. A 
demora na possível instalação de sis-
tema tão elaborado somente poderá 
beneficiar o país, com o avanço da 
tecnologia mundial provocando a 
queda dos preços pela competição in-
ternacional, e com o progresso da in-
dústria nacional, permitindo maior 
participação na fabricação dos com-

O debate sobre o 
"satélite brasileiro" 

continua com o ministro 
das Comunicações 
rebatendo críticas e 
novos aspectos da 
questão levantados 
por um técnico, o 
coronel José Maria 
Nogueira Ramos. 

ponentes. 
Há previsão de que a partir de 

1980 surgirão os satélites de difusão 
direta. Por que não esperar essa época 
para se adotar tal sistema? 

Não vemos sentido para o país a 
ânsia de querer que o Brasil seja o 
primeiro, segundo ou terceiro a ado-
tar tal ou qual sistema, como se fosse 
uma competição esportiva. Ainda 
agora, a pequena Suíça, uma potência 
industrial e financeira, com um siste-
ma de telecomunicações dos mais 
perfeitos do mundo, somente a partir 
de 1974 terá em funcionamento uma 
estação terrena de satélite, escoando 
até hoje seu enorme tráfego via Fran-
ça, Alemanha e Itália. 

Os Estados Unidos não deixarão 
de ser a maior potência mundial por 
não terem até hoje implantado rede 
de telecomunicações por satélite do-
méstico. 

A interiorização das telecomuni-
cações no Brasil poderá muito bem 
ser executada nos próximos anos pe-
las concessionárias estaduais, com 
ajuda de fundos federais, tomando 

Ê
3r base a ossatura implantada pela 
MBRATEL, empregando microon-

das, rádio, cabo e fio, sistemas cuja 
fabricação já tem um elevado índice 
de nacionalização. Mesmo para a TV 
educativa, recentes estudos provam 
que 90% da população brasileira po-
dem ser atendidos por uma Rede Na-
cional de TV via EMBRATEL e repe-
tidoras estaduais. Outra solução para 
o ensino seriam as vídeo-cassetes, que 
poderiam ser fabricadas no Brasil. 
Ainda hoje 4% da população da Ale-
manha e da França não são atendidos 
por televisão. 

Deveria pesar, em qualquer deci-
são que se tome no futuro a partici-
pação que terá a indústria brasileira 
na eventual implantação de um siste-
ma por satélite doméstico. O Canadá, 
a duras penas, consegue fabricar 20% 
dos componentes do satélite; lutam 
os europeus por 20% na fabricação 
do Intelsat IV, uma vez que não par-
ticipam no lançamento. Tudo indica 
que, nos próximos 10 anos, nossa in-
dústria não fabricará sequer 5% dos 
componentes do satélite e das esta-
ções terrenas. 

Tampouco acreditamos que a ins-
talação de subsidiárias estrangeiras 
em nosso país promova tal nacionali-
zação, porquanto aquelas que aqui se 
implantaram no setor de microondas 
estão longe de fabricarem com peças 
nacionais os equipamentos e compo-
nentes de que necessitamos. Compa-
rativamente, lembramos que nos sis-
temas da EMBRATEL mais de 70% 
dos gastos estão sendo feitos no Bra-
sil. 

Ninguém desconhece a corrida 
empreendida pelos países possuidores 
de tecnologia avançada, com o fim de 
comercializar, apressadamente, suas 
invenções, antes que outros atinjam o 
mesmo nível tecnológico. A implan-
tação de satélite doméstico num país 
em via de desenvolvimento é, atual-
mente, um problema mais politico-
comercial do que técnico. 

Convém, enfim, assinalar a crise 
em que se debate atualmente a indús-
tria espacial, provocando desempre-
gos e forçando, naturalmente, a co-
mercialização de satélites que pou-
quíssimos países estão em condições 
de adquirir. 

2 Televisão a cores 

De um modo geral, a TV colorida 
tem interessado mais aos países alta-
mente industrializados, de elevada 
renda por habitante, capazes de fabri-
car totalmente o receptor, sem im-
portação de peças. Mesmo entre es-
tes, há casos como a Itália, Espanha, 
União Soviética, Austrália, que até 
hoje não dispõem de programas colo-
ridos. O fato de um país possuir TV a 
cores não significa que tenha maior 
avanço nas telecomunicações. A Itá-
lia, embora possuindo un^poderosa 

indústria e uma das melhores redes de 
telecomunicações do mundo, acerta-
damente relegou a TV a cores a uma 
prioridade secundária, entre outras 
por razões sociais, e concentrou re-
cursos na integral automatização da 
rede telefônica. 

No Brasil, a implantação da TV a 
cores teve, não obstante, o mérito de 
consagrar definitivamente o sistema 
PAL, evitando a batalha comercial 
que se trava em outros países entre os 
dois sistemas principais. 

Na Europa Ocidental, os possui-
dores de receptor a cores pagam uma 
taxa anual sensivelmente superior à 
taxa do preto e branco; na Inglaterra, 
Alemanha, Holanda, Dinamarca, Sué-
cia, respectivamente, 28, 34, 60 e 64 
dólares. A Austrália decidiu què so-
mente a partir de 1975 terá início a 
implantação dt TV a cores justifican-
do tal medida com a necessidade de 
adaptação da indústria ao lançamento 
dos novos receptores. 

Os países menos desenvolvidos 
apresentam um mercado muito restri-
to à TV a cores, cujo receptor exige 
mais elevade poder aquisitivo, perma-
necendo por longos anos ao alcance 
de uma exígua minoria. 

Os programas a cores tiveram iní-
cio quase ao mesmo tempo (1967) na 
França e no México, países de popu-
lação em torno de 50 milhões de ha-
bitantes. Em fins de 1972, a França 
já atingiu 1 milhão de receptores e o 
México somente 250.000. 

Mostra a estatística que 5 anos 
após o início da colorização num 
país, raramente o número de recepto-
res a cores atinge a 10% do total de 
preto e branco. 

Existem atualmente na Europa 
Ocidental 80 milhões de receptores, 
dos quais 6 milhões são coloridos. 

No Japão, onde a TV a cores foi 
inaugurada há 20 anos, o número de 
receptores a cores (11.795.000) aca-
ba de ultrapassar o total de preto e 
branco (11.726.000). 

Apresentamos abaixo a relação 
dos países que possuem maior 
número de TV a cores, com o 
número atual de receptores e o 
sistema adotado: 
Estados Unidos 28.000.000 
Japão 
Alemanha 
Inglaterra 
Canadá 
França 
Suécia 
Holanda 
México 
Suiça 
Áustria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12. 000. 000 
2.200.000 
1.600.000 
1.100.000 
1.000.000 

500.000 
460.000 
250.000 
130.000 
100. 000 

NTSC 
NTSC 
PAL 
PAL 
NTSC 
SECAM 
PAL 
PAL 
NTSC 
PAL 
PAL 

São países com renda por 
habitante de 2.500 dólares, no míni-
mo, com exceção do México. 

3 Radiodifusão e Teledistribuição 

Na França, a ORTF passa, presen-
temente, por intensa crise interna, 
que possivelmente resultará na cria-
ção de um canal comercial privado, 
continuando os atuais a serem admi-
nistrados pelo Estado. 

Na Inglaterra, onde, ao lado da 
BBC estatal, há uma TV comercial 
cujos programas são supervisionados 
pelo Governo por intermédio do In-
dependent Television Authority, a 
publicidade é somente permitida du-
rante 7 minutos por hora, e fora 
dos programas. 

Na Itália, a Radio Audizioni ita-
liana (RAI) é uma sociedade cuja 
maioria do capital pertence ao Insti-
tuto de direito público, para a recons-
trução industrial (IRI), o qual admi-
nistra as participações bancárias, in-
dustriais e comerciais do Estado. 

A RAI detém a concessão exclusi-
va da rádio-televisão. Uma comissão 
parlamentar de 30 membros se encar-
rega de exercer uma elevada vigilân-
cia, a fim de garantir a independencia 
política das informações. 

Rádio e TV na Alemanha Ociden-
tal possuem uma estrutura descentra-
lizada e são administrados por nove 
sociedades de diieito público com se-
de nas capitais das províncias (lan-
der). Cada sociedade é dotada de um 
Conselho de Radiodifusão, que elege 
um Conselho de Administração, que 
por sua vez nomeia um Diretor. Na 
TV há dois programas nacionais e um 
regional; o primeiro, ARD, é explora-
do em comum pelas nove sociedades; 
o segundo, ZDF, de caráter musical e 
cultural, recebe 30% da receita pro-

veniente da taxa parafiscal, que é de 
24 dólares anuais para o preto e 
branco, e 34 dólares para o colorido. 
A publicidade comercial é limitada a 
20 minutos por dia útil, não sendo 
permitida aos domingos e feriados. 
Nos Estados Unidos, o regime jurí-
dico da rádio-televisão é essencial-
mente o da livre empresa. 

Existiam até meados de 1971: 

7.024 estações-rádio, das quais 
6.566 eram comerciais e 458 educa-
tivas, não comerciais. 

892 estações-TV, das quais 694 
comerciais e 198 educativas, não co-
merciais. 

As estações comerciais estão gru-
padas em redes: 

3 principais, 11 regionais e algu-
mas secundarias. 

As 3 redes principais: The Ameri-
can Broadcasting Company (ABC), 
The National Broadcasting Company 
(NBC) e The Columbia Broadcasting 
System (CBS) possuem, cada uma 5 
estações transmissoras de TV, sendo 
este o número máximo permitido. 
São as chamadas estações O e O 
(owned and operated). Cada uma de-
las alimenta um grande número de es-
tações comerciais regionais ou locais . 
que possuem seus próprios progra-
mas. 

Essas redes principais, por seu tur-
no, são filiais de grandes sociedades. 

NBC depende da RCA (indústria 
eletrônica) 

CBS depende da Columbia (filmes 
e discos) 

ABC depende da ABC Paramount 
(teatros, filmes e discos). 

Entre as medidas que a Comissão 
de Comunicações Federais (FCQ to-
mou em 1970, dentro do espírito da 
lei antitruste, para reduzir a impor-
tância das redes, avulta a que proíbe 
a um indivíduo ou uma sociedade de 
possuir numa mesma aglomeração 
mais de um dos três meios de comu-
nicação de massa: rádio, televisão ou 
jornal. 

A teledistribuição por cabo está 
revolucionando o mundo audiovisual, 
com o desenvolvimento que vem 
obtendo nos Estados Unidos e Cana-
dá, entrando em firme competição 
com as antigas concessionárias. (—) 

( **) 6 Cooperação técnica 
internacional 

A cooperação técnica internacio-
nal nos moldes em que ela é praticada 
pelo Programa das Nações Unidas pa-
ra o Desenvolvimento (PNUD) com-
preende a execução de projetos, em 
todas as especialidades, nos países em 
via de desenvolvimento. Cada projeto 
consta de três componentes princi-
pais: peritos, bolsas e equipamento. 

Na especialidade de telecomunica-
ções, a administração dos projetos fi-
nanciados pelo PNUD compete ao 
Departamento de Cooperação Técni-
ca da UIT. Este órgão, diretamente 
subordinado à secretaria-geral, com-
preende cinco divisões: Américas, 
Africa, Europa-Ásia, Administrativa e 
Formação Profissional. Quando a 
contribuição do PNUD ultrapassa 
US$ 100.000 num determinado pro-
jeto, este é considerado de Grande 
Escala, como é o caso dos numerosos 
Centros de Telecomunicações que a 
UIT ajudou a criar. No Brasil, cogita-
se igualmente de instalar um Centro 
semelhante com a cooperação do 

continua na página ao lado 

(**) Nos capítulos 4 e 5 são ex-
postas as atividades de duas agências 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU) ligadas às telecomunicações. 
O Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) administra' 
e programa projetos de pré-investi-
mento e assistência técnica miltilate-
rais. O Brasil contribui com aproxi-
madamente 1 milhão de dólares 
anualmente para o PNUD e deverá re-
ceber 30 milhões de dólares para fi-
nanciamento de novos projetos no 
período 72-76, embora tenha-se a im-
pressão de que brevemente possa pas-
sar de país recebedor a pais doador, 
dado os êxitos econômicos. A outra 
agência, a União Internacional de Te-
lecomunicações (UIT), promove a co-
laboração universal no terreno das co-
municações e Nogueira Ramos sugere 
a candidatura de um latino-americano 
a um^aosto dirigente dessa entidade. 
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Nos últimos tempos, a sobrevivên-
cia e as condições de vida dos índios 
brasileiros têm sido vigorosamente 
analisadas por publicações estrangei-
ras. Só nas últimas semanas, dois li-
vros a respeito do assunto foram lan-
çados na Inglaterra. De Londres, Ber-
nardo Kucinski comenta os novos 
lançamentos e outros dois relatórios 
de 1970 e 1971, que resultaram de 
missões enviadas ao Brasil por organi-
zações dedicadas à proteção dos po-
vos primitivos. 

NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
o começo dessa história de "ge-
nocídio" de índio, quem tinha 

razão era o governo. A chamada 
"campanha" no exterior contra o 
"genocídio" embaralhava as cartas, 
atribuindo ao regime atrocidades por 
ele mesmo denunciadas: os crimes 
por omissão e ação do antigo Serviço 
de Proteção aos índios (SPI). Eram 
crimes da década dos 50 e princípios 
dos anos 60, mas o principal livro de 
denúncia, nos primórdios desse movi-
mento internacional de opinião públi-
ca, Les Massacres des Indiens, de Lu-
cien Bodard, só chegou às prateleiras 
das livrarias em 1969. Nos Estados 
Unidos o livro só foi publicado em 
1971 e mais um ano se passou até sair 
a edição inglesa. As cascatas de críti-
cas literárias e citações do livro conti-
nuaram jorrando até bem recente-
mente, sempre atribuindo aos dias a-
tuais crimes velhos de mais de 10 
anos, numa escala de tempo em que o 
século XIX era chamado de "ontem" 
e o século XX de "hoje". "O genocí-
dio continua", dizia o título do re-
view do livro de Bodard publicado 
numa retista nova-iorquina em maio 
do ano passado (Intercontinental 
Press). Logo nas primeiras linhas lia-
se: " . . . neste momento tribos estão 
sendo dizimadas com aviões, bombas 
e metralhadoras" . . . No artigo não 
há referência à extinção do SPI e à 
criação da FUNAI. Distorções como 
essa contam-se às centenas, mas uma 
das mais sutis está no artigo publica-
do em maio do ano passado no jornal 
londrino Observer, um dos mais im-
portantes do ocidente. Depois de des-
crever a chacina contra os Cinta-Lar-
ga, o jornal diz:. . . "esses crimes ad-
mitidos pelo Ministério do Interior 
em 1968 foram um triste desper-
tar" . . . Os crimes, de fato, foram 
"denunciados" pelo Ministério do In-
terior, e não "admitidos". Novamen-
te, em nenhum lugar do artigo, de 
mais de mil palavras, há qualquer re-
ferência à extinção do SPI e criação 
da FUNAI. 

Mas a essa colocação grosseira da 
imprensa internacional, a FUNAI rea-
giu com grosseria ainda maior - e sua 
razão, que já era pouca, se acabou. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Integração rápida 

De certa forma a FUNAI "vestiu a 
carapuça". Passou a se comportar co-
mo o marido fiel, mas ruborizando à 
mera menção da palavra "adultério", 
porque, no íntimo, já não suportava 
mais a mulher e há tempos andava de 
olho numa amante. A amante, no ca-
so, era a Transamazônica, a política 
de "integração rápida" do índio - e 
o resto. O movimento de opinião pú-
blica no exterior começou a sofrer 
uma mudança significativa com as no-
tícias da abertura da Transamazônica. 
E a temática dos crimes do passado 
foi definitivamente deixada de lado a 
partir do impacto provocado pela a-
bertura da BR-080, cortando um 

(1) A QUESTION OF SURVIVAL, 
Robin Hanbury Tenison. 
Ed. Angus <t Robertson - London. 
22 defevereiro 1973 - £3JO. 
(21 THE INDIANS ON THE 
AMAZON, BRAZIL 
Report of the Aborigenes Protection 
Society, London. 
Janeiro de 1973 -
90 pp. 
(4) THE INDIAN OF BRAZIL. 
Report of a visit on behalf of the 
Peoples Primitive Fund /Survival 
International. 
Janeiro-março 1971. 
(3) SUR VEY OF THE CONDITION 
OF EXISTENCE 
AND HEALTH OF THE 
INDIGENOUS POPULA TION IN A 
NUMER OF DIFFERENT REGIONS 
IN BRAZIL. 
International Red Cross. 
Novembre, 1970. 

bom pedaço do Parque Nacional do 
Xingu. A estrada foi classificada de 
"ato político", gesto deliberado vi-
sando ao desmantelamento da expe-
riência dos irmãos Villas Boas, consi-
derada no exterior a mais extraordi-
nária realização em todo o mundo, 
no difícil terreno da defesa dos povos 
primitivos. Em junho de 1971 os ir-
mãos Villas Boas deram "capa" do 
suplemento a cores do mesmo jornal 
Observer. As discussões, no exterior, 
passaram a se concentrar no funda-
mental: o perigo de extinção de todos 
os povos indígenas no Brasil num pra-
zo de 20 anos, como advertiram os 
irmãos Villas Boas. O passado foi dei-
xado de lado e passou-se a discutir o 
futuro, a partir dos dados do presen-
te. 

Essa discussão constitui o cerne 
de dois importantes trabalhos recém-
publicados em Londres: o livro A 
Question of Survival, de Robin Han-
bury Tenison (1) de fevereiro de 
1973, e o relatório da visita feita ao 
Brasil em agosto e setembro do ano 
passado pela Aborigenes Protection 
Society, publicado no último mês de 
janeiro e assinado, inclusive, pelo an-
tropólogo Francis Huxley (2). Esses 
trabalhos surgiram a partir das visitas 
realizadas ao Brasil por três missões 
de diferentes organismos, que duran-
te os últimos dois anos estiveram no 
Brasil a convite do Itamarati para e-
xaminar as condições de vida dos 
índios. A primeira delas foi a da Cruz 
Vermelha Internacional, em 1970; a 
segunda foi a da People Primitive 
Fund/Survival International, da qual 
Tenison é o presidente, e que resul-
tou em duas obras diferentes: o rela-
tório oficial apresentado em 1971 e o 
livro agora lançado por Tenison; e a 
terceira foi a da Aborigenes Protec-
tion Society. 

Política deliberada 

O livro de Hanbury Tenison, ex-
tremamente bem ilustrado e do-
cumentado, contando com uma in-
trodução do duque de Edinbuigo 
(marido da rainha da Inglaterra), diz 
existir "uma política deliberada vi-
sando destruir o Parque Nacional do 
Xingu e tudo o que os irmãos Villas 
Boas criaram" . . . Tenison visitou 32 
aldeias indígenas entre janeiro e mar-
ço de 1971, seis meses após a visita 
da missão da Cruz Vermelha Interna-
cional. A missão da Cruz Vermelha 
tinha como tarefa um levantamento 
das condições de saúde e higiene en-
tre os índios e, no fundo, esperava-se 
dela um desmentido formal do "ge-
nocídio". Seus membros impressiona-
ram-se muito com o que viram, a 
ponto de resolverem fazer uma análi-
se bem mais geral em torno da dete-
rioração da qualidade da vida entre os 
índios. E o relatório apresentado(3) 
ofereceu, também, sugestões específi-
cas para cada uma das aldeias visita-
das, lançando, ao mesmo tempo, um 
apelo à ajuda internacional. O general 
Bandeira de Melo, presidente da FU-
NAI, de acordo com a imprensa inter-
nacional, reagiu com irritação frente 
a esse relatorio da Cruz Vermelha, 
chegando a afirmar que "o relatório 
choveu no molhado" e que as reco-
mendações já haviam sido implemen-
tadas há muito tempo. Uma das in-
tenções de Tenison, como presidente 
da Peoples Primitive Flind/ Survival 
International, organização londrina 
dedicada à ajuda aos povos primitivos 
(e a segunda das 3 missões ao Brasil), 
era a de comprovar se houve ou não 
melhoria nas condições médicas e sa-
nitárias, desde a entrega à FUNAI, do 
relatório da Cruz Vermelha. Já no re-
latório oficial da Peoples Primitive 
Fund, Tenison confessou o seu "de-
sencanto" com a falta de providên-
cias da FUNAI em relação às reco-
mendações da Cruz Vermelha. Mas 
manteve no relatório uma atitude de 
compreensão e de fé nas boas inten-
ções do governo como tal. Tenison é 
um jovem de origem aristocrática, ex-
tremamente bem relacionado na em-
baixada do Brasil em Londres e o es-
pírito de seu relatório de 1971 pode 
muito bem ser apreendido por esta 
frase das conclusões: "Assumindo 
que não existe uma intenção delibera-
da de eliminar a população indíge-
n a . . . medidas urgentes devem ser 
tomadas desde já". 

Muito mais importante era o cré-
dito de confiança aberto por Tenison 
em suas inúmeras aparições públicas 

- sempre evitando se identificar com 
os críticos mais severos da FU-
NAI.(*) 

O livro A Question of Survival, a-
gora publicado, mas baseado nas mes-
mas anotações de viagem, mostra até 

"que ponto Tenison, o entusiasta do 
"milagre econômico brasileiro", radi-
calizou sua posição em poucos meses. 
E o principal alvo de seus ataques é o 
general Bandeira de Melo, descrito 
por ele como um homem grosseiro e 
mal-intencionado. O general emerge 
do livro como a figura definitiva do 
mau caráter. Tenison nos conta a pri-
meira reação do general ao recebê-lo: 
"Não aprovava e não concordava com 
a visita da Peoples Primitive Fund/ 
Survival International". 

O livro contém um apanhado da 
situação em 32 localidades visitadas, 
com sugestões concretas de melhoria 
para cada caso, e conclui fixando-se 
no Parque Nacional do Xingu como o 
mais feliz, mais eficiente e mais racio-
nal método de preservação, na medi-
da em que é possível preservar os va-
lores culturais e a integridade física, 
dos povos primitivos. O Parque é con-
siderado também como um modelo 
de "integração" sábia e inteligente, a-
plicada a um ritmo compatível com a 
capacidade de absorção dos índios. A 
essa atitude, Tenison contrapõe a se-
guinte declaração do general Bandeira 
de Melo: "Os velhos processos de in-
tegração não são mais necessários. 
Hoje nós temos métodos psicológicos 
novos que permitem integrar em seis 
meses". 

Tenison conta dezenas de peque-
nos e grandes incidentes acontecidos 
ao longo de sua visita. Entre eles o 
fato de não ter encontrado uma única 
cópia do Estatuto do índio junto às 
dezenas de funcionários da FUNAI 
com quem falou. 

O relatório de 90 páginas da Abo-
rigenes Protection Society (APS) (4) 
sob certos aspectos é um documento 
mais importante do que o livro de Te-
nison. A visita da APS resultou de 
lentas e delicadas negociações entre o 
Itamarati e os cientistas implicados, e 
a intenção, por parte do governo, pa-
recia ser novamente a de obter um 
reconhecimento público e explícito 
da não-existência de qualquer forma 
de genocídio de índios. Além de 
Huxley, participaram da visita de 46 
dias à bacia amazônica Edwin Brooks 
(chefe da missão), Rene Fuerst (parti-
cipante da visita anterior da Cruz 
Vermelha em 1970) e John Hem-
minç, todos conhecedores profundos 
do índio no Brasil. O próprio Itama-
rati, infere-se, teria o objetivo parti-
cular de pressionar em direção con-
trária à da política do Ministério do 
Interior. O Itamarati lamentaria per-
der esse incomparável show-case que 
é o Parque do Xingu, visitado pelas 
mais renomadas personalidades do 
mundo da antropologia ("Um parque 
para inglês ver", disse o general Ban-
deira de Melo, e os ingleses, em espe-
cial, sentiram-se insultados). Esse re-
latório da APS está sendo agora exa-
minado em vários departamentos go-
vernamentais e algumas cópias xero-
gráficas já foram distribuídas à im-
prensa londrina (dentro de algumas 
semanas ele será distribuído ampla-
mente em forma impressa). 

O relatório da APS revela inúme-
ros casos de irregularidades e defi-
ciências em todo o território da bacia 
amazônica e dentro dos quadros da 
FUNAI. Terras dos parques indígenas 
cedidas a aventureiros e empresas de 
mineração pecuária - inclusive a em-
presas americanas; contradições entre 
os poucos mapas existentes na FU-
NAI em Brasília e a realidade das de-
marcações; escolas e hospitais "fun-
cionando há cinco anos", mas na rea-
lidade inexistentes; atuação às vezes 
abusiva das missões religiosas. Mas o 
quadro geral apresentado está longe 
de sugerir uma "lenta extinção dos 
índios" e muito menos "genocídio". 
Ao contrário, o relatório revela um 
aumento, pelà primeira vez em mui-
tos anos, na população indígena. O 
número de parques, de reservas e de 
funcionários da FUNAI também au-
mentou e no geral o quadro é de uma 
lenta e desorganizada - mas perceptí-
vel — recuperação dos serviços de 
proteção aos índios. Mas ao mesmo 
em que reconhece uma melhora qua-
litativa e quantitativa dentro da FU-
NAI, o ijiatóno ressalta várias con-
tradiçõe^T definições perigosas em 

toda a atual política indigenista. A 
começar pelo próprio conceito de 
"integração rápida' (ora defendido, 
ora negado pelo general Bandeira de 
Melo). Novamente, neste relatório, o 
general Bandeira de Melo emerge co-
mo o vilão da história, com frequen-
tes e nada delicadas insinuações de 
que as palavras do general pouco ti-
nham a ver com os fatos ou com as, 
suas intenções: "ele nos disse por e-í 
xemplo que todos os postos dos um 
dios Canela e Guajajara tinham esco| 
las, mas quando chegamos ao Mara-j 
nhão vimos que a escola construída 
junto aos Canela em 1971 nunca fun4 
cionou e abriga apenas morcegos; oá 
planos para uma escola bilíngue nas; 
vilas Guajajara ainda nem saíram do 
papel". O relatório aponta para a 
contradição entre os preceitos da 
Constituição, concedendo ao índio a 
posse de suas terras, e o Estatuto do 
índio, fazendo restrições a esse mes-
mo direito (sinal de que eles, ao me-
nos, conseguiram ver uma cópia do 
Estatuto); abusos aparentes na aplica-
ção da renda indígena; ambiguidade e 
dubiedade da FUNAI no seu papel de 
guardiã dos índios (o relatório sugere 
o desligamento da FUNAI do Minis-
tério do Interior). 

Nas suas conclusões, o relatório 
também acaba por negar ao governo a 
absolvição final e total de "genocí-
dio", apesar de claramente mostrar 
que não há genocídio, no decorrer de 
todo o trabalho. A missão, decidida-
mente, preocupou-se muito mais com 
as perspectivas futuras do que com a 
melhora marginal na situação presen-
te. E guardou para si, como arma de 
deterrent, o esperado veredito "não 
há genocídio". Diz o relatório: "Nós 
acreditamos que, longe de participar 
de genocídio, a FUNAI luta pelos 
índios a ela confiados, e se seus esfor-
ços são fracos e erráticos, e às vezes 
mal concebidos, mais vale, em todo 
caso, oferecer sugestões construti-
vas" 

À palavra teimosa 

Ali está, teimosa, a palavra "geno-
cídio", solta no tempo e na gramáti-
ca. Insinua-se claramente que existe 
um processo de genocídio, ou, no 
mínimo, um processo de genocídio 
potencial. No mesmo trecho, o rela-
tório diz: "Denúncias de que as auto-
ridades brasileiras tolerariam ou mes-
mo promoveriam genocídio deveriam 
ser dirigidas, isso sim, a um insaciável 
sistema econômico, prestes a destruir 
o frágil tecido ecológico que nós cha-
mamos floresta-chuva amazônica. . . 
os verdadeiros predadores dos índios 
podem muito bem estar em Nova 
York, em Londres ou em Frankfurt, 
e não entre os pobres caboclos em 
busca de uma nova vida". 

O relatório recomenda ainda que 
façam parte do orçamento de cada 
nova rodovia recursos para a proteção 
e ajuda médica e social aos índios: "O 
conceito de progresso deve ser am-
pliado para incluir nele o bem-estar 
dos índios ocupantes dessas terras". 

O futuro desse movimento de opi-
nião pública chamado "campanha in-
ternacional contra o genocídio do 
índio" vai depender muito da acolhi-
da dada ao relatório da Aborigenes 
Protection Society. Francis Huxley, 
como o fez anteriormente Hanbury 
Tenison, e dentro da mais autêntica 
tradição britânica, deve estar guar-
dando cuidadosamente seu diário dos 
46 dias de viagem pelo Amazonas. No 
caso de Tenison, entre o relatório cir-
cunspecto e o livro arrasador, a dis-
tância foi bem grande. No caso de 
Huxley - ou dos demais membros 
desta última missão - não se deve es-
perar menos. Dias depois da publica-
ção do relatório, Francis Huxley foi 
pressionado por jornalistas: "Mas, afi-
nal, o senhor acha que existe ou não 
um processo de genocídio'7 Depois 
de uma pequena hesitação, ele res-
pondeu: 'Genocídio. . . genocídio é 
uma palavra apenas". 

* Em um debate sobre os índios na 
televisão britânica, tendo de um lado 
Tenison e de outro um alto funcioná-
rio da embaixada em Londres, produ-
ziu a seguinte situação, de um ridícu-
lo total: Tenison atacava a FUNAI 
com extrema moderação e o funcio-
nário da embaixada defendia a FU-
NAI tambim com extrema falta de 
convicção. 
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anormal), que muitos pacientes com 
o mesmo padrão de comportamento 
que Hitler apresentaram uma tendên-
cia para a mesma perversão". 

' Mais uma vez voltamos ao mesmo 
problema. Os "padrões de comporta-
mento" de Hitler (inabilidade duran-
te alguns momentos, ansiedades, fo-
bias, inibições sexuais) foram e são 
compartilhados por milhões de pes-
soas. Algumas dessas pessoas podem 
terminar (como as conjecturas sobre 
Hitler concluiriam) deitadas no chão, 
suplicando que mulheres defequem 
sobre elas (quanto mais perto, me-
lhor, e por toda parte, se possível). 
Mas outras pessoas podem escolher 
outras maneiras de encontrar prazer 
e, de modo algum, todas as pessoas 
com os "padrões de comportamento" 
de Hitler compartilham de sua possí-
vel "tendência". Um milhão de entre-
vistas prévias com homens e mulheres 
perturbados não possibilitaria o co-
nhecimento dos fatos da vida particu-
lar de uma pessoa. Nem a previsão do 
dr. Langer, de que Hitler^,provavel-
mente cometeria suicídio quando e se 
estivesse em perigo, constitui "uma 
prova dramática e convincente da va-
lidade de sua tentativa de entender a 
personalidade, de Hitler". Mas o dr. 
Langer menciona outras possibilida-
des, e não se fixa em nenhuma - o 
que é uma característica reconfortan-
te, em vista das certezas a que outros 
escritores são levados. 

O próprio Hitler mencionou mui-
tas vezes sua intenção: ele mesmo cui-
daria de sua morte, ao invés de ren-
der-se, trazendo toda a Alemanha 
consigo, se pudesse escolher. O dr. 
Langer estava certo, quando sugeriu o 
suicídio como "a consequência mais 
plausível", embora mencione a insa-
nidade e a morte em batalha como 
outras possibilidades. Acontece que 
essa mesma previsão, de uma maneira 
mais clara, o meu professor de Latim 
já tinha feito, mais ou menos no mes-
mo ano, quando estávamos lendo as 
Guerras Gaulesas de César. Houve 
também a jornalista Dorothy Thomp-
son, que mencionou exatamente a 
mesma probabilidade várias vezes em 
suas colunas, no começo dos anos 40. 
Acho que milhares de pessoas consi-
deravam Hitler um suicida, quando 
liam os jornais e percebiam como sua 
situação tinha-se tornado desespera-
dora de repente. 

Com o estudo de Langer sobre Hi-
tler defrontamo-nos novamente com 
as perguntas importunas que outras 
investigações "psicohistóricas" apre-
sentaram. Como pôde um jovem infe-
liz, profundamente problemático, às zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nixon, assim como 
Lênin, Trotsky e 

Gandhi são chamados 
de "orais" e "anais" 

várias vezes. Seus 
problemas com o pai 

e a mãe são debatidos. 

vezes patético - o "psicopata neuró-
tico" desse livro - chegar a fuhrer do 
Terceiro Reich, ter autoridade e po-
der sobre milhões de pessoas que a-
creditavam nele? Se não fosse Hitler, 
teria havido outro? Se fosse somente 
Hitler, então certamente não foi sua 
"perversão" ou sua mente conturba-
da que lhe garantiu seu êxito. 

A vida de Hitler, como muitas ou-
tras vidas, apresenta muitos mistérios 
puramente psicológicos, além do mis-
tério "psicohistórico" de sua singular 
ascensão ao poder. Após a Primeira 
Guerra Mundial, essa pessoa inútil, es-
tranha, desprezível, tornou-se repen-
tinamente um político persistente, 
depois um líder carismático e, final-
mente, o fuhrer da maior parte da 
Europa. Langer refere-se a uma 
"transformação do caráter", mas 
como esclarecer isso? Através do li-
vro, sabemos que há uma explicação: 
Hitler, fraco e sofrendo pânicos fre-
quentes, "a fim de acalmar seus te-
mores", de repente "imaginou-se uma 
pessoa que ultrapassou seus inimigos 
em todas as suas qualidades 'viris' ". 
Sabemos também o nome dessa ma-
nobra psicológica, "identificação com 
o agressor", e sua importância é des-
crita em linguagem não muito dife-
rente da que Freiid usou, falando de 
Leonardo: "Esta é a chave para um 
entendimento das ações de Hitler, 
desde o começo de suas atividades 

A carreira de Nixon — auxiliada é claro por Lee 
Harvey Oswald e Sirhan Sirhan — pode ser entendida como 

a clara reação de um homem hábil e ambicioso 
às tendências da vida norte-americana, que ele 

preza e até consegue invocar com alguma credibilidade 

políticas até o presente". 
Presumivelmente, Hitler se liber-

tou, a partir daí, para se tornar o que 
finalmente se tornou. Por outro lado, 
essa mesma manobra não funcionou 
tão bem para milhares de outros jo-
ão-ninguém que tentaram desespera-
damente converter sua vulnerabilida-
de e auto-ódio em algo que pudessem 
usar contra outras pessoas. A Repú-
blica de Weimar tinha muitas dessas 
pessoas, e os EUA têm sua cota: pes-
soas que se "identificam" com os di-
versos "agressores" - e, fazendo isso, 
não chegam a nada. Quanto à recupe-
ração ou "transformação" psicológi-
ca, os psiquiatras podem passar me-
ses, anos, tratando de pacientes e não 
saber por que, num determinado mo-
mento, uma pessoa parece que fica 
"melhor" de repente. 

À medida que se lê Em Busca de 
Nixon: uma Investigação Psicohistôri-
ca, de Mazlish, ou A Personalidade 
Revolucionária: Lênin, Trotsky, Gan-
dhi, de Wolfenstein, tem-se a impres-
são de que ambos os estudiosos têm 
tantos perigos para evitar quanto o-
portunidades para aproveitar. -Nos 
dois livros há a advertência de que o 
"reducionismo" psicanalítico é ofen-
sivo e, talvez, uma coisa do passado. 
Apesar disso, Nixon é chamado de 
"oral" e "anal" várias vezes, assim co-
mo Lênin, Trotsky e Gandhi. As am-
bivalências são discutidas, e os pro-
blemas com pais e mães são descritos 
detalhadamente. 

No caso do livro de Mazlish, ocor-
re uma dialética medíocre. Primeiro, 
o presidente é descrito ou tipificado. 
("A oralidade é um elemento impor-
tante no caráter de Nixon"). Depois 
o leitor é informado de que essa des-
crição simplesmente faz de Nixon um 
ser humano. Se ele empregou uma 
"metáfora genital e uma anal", então 
"outros frequentemente empregam 
metáforas semelhantes". Depois de se 
ler dois terços do livro, no qual são 
comuns palavras ou expressões como 
"passividade", "ansiedade de morte" 
e "culpa da sobrevivência", Mazlish 
faz sua afirmação: "O que estamos 
discutindo até agora pode ser consi-
derado como banalidades psicológicas 
do caráter de Nixon". A essa altura, 
um leitor poderia perguntar por que, 
afinal de contas, Mazlish se preocu-
pou em escrever o livro, especialmen-
te se se considerar que o resto do li-
vro não oferece mais nada sobre o 
"caráter" de Nixon - fora as "banali-
dades", só há uma justificativa inten-
siva do valor da "psicohistória" como 

Obviamente, o professor Mazlish 
destacou Nixon porque este, afinal, 
destacou-se. Essa "busca" por Nixon 
termina com a descoberta de "três ca-
racter ís t icas de personalidade": 
"identificação com o papel", "ambi-
valência" e "rejeição". Ja fomos, en-
tretanto, informados de que todos 
nós possuímos essas três qualidades. 
Mas Nixon, aparentemente, as possui 
de um modo mais intenso: "A ambi-
valência certamente está em todos 
nós. Entretanto, como estudioso, 
nunca me ocupei de um homem pú-
blico tão ambivalente quanto Ni-
xon". Exatamente como se quantifi-
ca "ambivalência**? Mazlish já estu-
dou outros homens públicos? Em ca-
so positivo, quais? É em que base fez 
seu julgamento? Como deveríamos 
comparar a "ambivalência" de Nixon 
com, digamos, a de Wilson? Como 
um psiquiatra distingue os graus de 
ambivalência que encontra em seus 
diversos pacientes ambivalentes? Se 
os "graus * daquelas três característi-
cas de personalidade estão em debate, 
pode-se encontrar muitos pacientes 
que se qualificam como intensamente 
ambivalentes e que são também incli-
nados a "rejeitar" e recorrem à "iden-
tificação com o papel". 

Nem por isso esses pacientes são 
difíceis de "conhecer*', como o é o 
presidente, segundo Mazlish: "Essas 
três características fizeram de Nixon 
uma das figuras políticas maA difíceis 
de analisar'*. Talvez o pruma^a seja 

outro; talvez os instrumentos da psi-
canálise sejam inadequados para a ta-
refa. Em contraste com isso, há jorna-
listas políticos inteligentes, como Ju-
les Witcover ou Garry Wills, que con-
seguem "analisar" Nixon. Wills tratou 
brilhantemente de aspectos da reali-
dade social norte-americana de que 
Nixon talvez jamais se apercebeu. 

A carreira Je Nixon - auxiliada, é 
claro, por Lee Harvey Oswald e Sir-
han Sirhan - pode ser entendida co-
mo uma clara reação de um homem 
hábil e ambicioso as tendências da vi-
da norte-americana, que ele preza e 
até consegue invocar com alguma cre-
dibilidade, apesar da desconfiança ge-
neralizada que ele também provoca. 

Lênin, Trotsky e Gandhi, por e-
xemplo, "tinham um relacionamento 
ambivalente incomum com o pai**. 
Mesmo a palavra "incomum** nao os 
livra da companhia de milhares e mi-
lhares de outros homens. Por serem 
"ambivalentes**, não podiam aceitar 
ordens. Mas eles devem ser destaca-
dos ainda mais, e o autor sabe disso: 

" . . . a inabilidade para ser um se-
guidor, obviamente, não limita a ha-
bilidade de ser um líder. Para que isso 
aconteça, é necessário algo mais: uma 
firme identificação com a autoridade 
do pai, e um sentimento latente de 
conexão com os padrões morais e o 

Essa é a raiz dos 
problemas históricos? 

Lênin, Trotsky e 
Gandhi tiveram uma 

adolescência 
excepcionalmente 

turbulenta. 

comportamento do pai ou da mãe**. 
No entanto, funciona essa formu-

lação? Esses líderes são, a partir daí, 
diferentes dos muitos homens e mu-
lheres que se tornaram "médicos, ad-
vogados, chefes indígenas**, operários 
e funcionários, e talvez até psiquia-
tras e historiadores? 

Não se pode nem mesmo iniciar 
uma discussão sobre "psicohistória** 
sem se lembrar Erik Erikson, embora 
eu só o faça no* final de meu ensaio. 
A maioria dos "psicohistoriadores" a 
que me referi citam-no constante-
mente, e sua influência compete com 
a de Freud. Sua influência sobre os 
historiadores e cientistas políticos 
que discuti é maior do que a de 
Freud. Filósofos e teólogos também 
recorrem a ele. 

Embora O Jovem Lutero tenha si-
do muito elogiado, houve também sé-
rias críticas. Roland H. Bainton, pro-
fessor de História Eclesiástica na Divi-
nity School de Yale, e autoridade em 
Lutero, discutiu muitas das suposi-
ções de Erikson. Ele enfatizou como 
são vagas, ambíguas e, às vezes, grave-
mente distorcidas, as "fontes** a que 
mesmo os melhores estudiosos de Lu-
tero tiveram que recorrer. 

Bainton não se opõe à especula-
ção psicológica - com relação a Lute-
ro ou qualquer outra pessoa. Ele 
menciona os pontos em que O Jovem 
Lutero lhe foi útil, e até sugere aspec-
tos que Erikson poderia ter explora-
do mais. Insiste, porém, em que uma 
boa parte da tese de Erikson tem que 
depender, necessariamente, da sua 
tradução de observações feitas por 
Lutero, e da validade das afirmações 
atribuídas a Lutero, frequentemente 
obtidas através de segunda, terceira e 
até quarta mão. Bainton observa ain-
da que, às vezes, há informações con-
traditórias sobre Lutero - tão contra-
ditórias que é perfeitamente possível 
se obter conclusões diferentes (e ao 
mesmo tempo plausíveis), dependen-
do das fontes, cartas e casos que são 
citados. (2) 

Não é suficiente chamar Erikson 
de escritor dotado ou considerá-lo 
um psicanalista especialmente sensí-
vel. Ele é mais do que isso. Ele ousou 
tratar de assuntos como 'Virtude**; 

não apenas energia "livre de confli-
tos*' ou "neutralizada'*. Insistiu no 
sentido de que aqueles que escreve-
rem sobre figuras históricas exami-
nem abertamente seus próprios pre-
conceitos. .Examinem quais são seus 
objetivos no estudo de uma determi-
nada "vida** ou fato histórico. 

A prosa de Erikson é o produto 
de uma luta cuidadosa, porque ele co-
nhece os danos que têm sido causa-
dos, especialmente na psicologia e nas 
ciências sociais, pelo uso de "por-
quês**, "contextos** e "inter-relacio-
namentos". Erikson fala de "confian-
ça", "iniciativa" e "diligência", pala-
vras simples e puras que nos colocam 
mais proximos da vida, e envolvem 
julgamentos da experiência humana. 
Fazendo assim, ele está, ao mesmo 
tempo, optando por não se apoiar no 
evasivo vocabulário técnico. Há "con-
flitos" - mas há também soluções pa-
ra eles. E, além disso, há afirmações 
que têm autoridade por si mesmas, e 
há até mesmo psicohistória: ora é um 
pai bondoso, ora é uma mãe genero-
sa; um amigo que ajuda, um marido 
ou uma esposa que ajuda ainda mais. 

Wolfenstein nos diz em seu livro 
que Lênin carecia de "confiança", em 
comparação a Trotsky e Gandhi, e 
que os três tiveram uma adolescência 
4 excepcionalmente turbulenta" que, 
acrescenta, é "o período da 'crise de 
identidade'". Esta é uma frase de Erik-
son com rótulo novo. Sua habilida-
de para ajuntar muitas observações 
ou idéias numa única formulação po-
de ser uma confusa vantagem. O que 
deveria inspirar em outros um tipo de 
reação (esse modo de colocar as coi-
sas é conveniente? , auxilia? , ou eu 
devo mudar, talvez usar minhas pró-
prias palavras, ou simplesmente ficar 
olhando e escutando?) obtém uma 
reação bem diversa (essa é a resposta; 
ou o que quero provar, ou o que eu 
deveria provar, posto que hoje em dia 
todo mundo faz isso). 

Em dezembro de 1871, foi publi-
cado o primeiro livro de George 
Eliot, Middlemarch — em um ano a-
pareceram as oito partes daquela lon-
ga e exigente novela. A autora passou 
anos preparando-se para escrever e, 
como uma moralista desembaraçada, 
ela não queria simplesmente contar 
uma historia, mas instruir. Ela espera-
va apresentar, em Middlemarch, o 
modo gomo certas pessoas vivem — e, 
portanto, levantar as velhas questões 
filosóficas que alguns de nós na psi-
quiatria pensamos ter novas maneiras 
de abordagem: Quem sou? O que me 
faz comportar-me como me compor-
to? 

Middlemarch é sobre a "vida" nas 

Srovíncias inglesas de 1829 a 1832. 
• ferece um retrato detalhado de uma 

nação à beira da reforma política, do 
levante social, das transformações e-
conômicas, e também oferece uma 
quantidade formidável de "dados" 
sociológicos: dialetos, costumes, cren-
ças e preconceitos. E uma novela de 
costumes, uma novela filosófica, psi-
cológica, vitoriana; uma novela que, 
como disse Henry James, "estabelece 
um limite'* ao que pode ser "a antiga 
novela inglesa**. 

George Eliot pesquisou muito na 
literatura médica disponível, para 
preparar seu estudo sobre o dr. 
Lydgate. Ela conhecia a vida provin-
cial inglesa de sua própria experiên-
cia, mas leu jornais, livros e artigos, 
para suplementar seus conhecimen-
tos. Deu atenção especial às fontes 
históricas. Como Tolstoy, em Guerra 
e Paz, ela escrevia sobre a geração 
imediatamente anterior à sua, e esta-
va consciente de que, às vezes, é mais 
difícil ser exato sobre o passado re-
cente do que sobre o passado mais 
distante. Ela sabia teologia e conhecia 
a arqueologia religiosa e, como resul-
tado, o personagem Casaubon é ines-
quecível - ele merece nossa compai-
xão assim como nosso desprezo. A 
autora entendeu completamente os 
funcionamentos da mente inconscien-
te, de modo que a agonizante luta de 
Bulstro pnsigo mesmo é apresen-

tada através de um olhar pleno de 
nuanças psicológicas. 

À medida que escrevia, ela ia fa-
zendo anotações, publicadas há al-
gum tempo sob o título: Fontes de 
Informação para Middlemarch (Quar-
ry for Middlemarch). Ali estão todos 
os fatos, informações que ela coligiu, 
todas as suas idéias e teorias sobre a 
natureza humana, todos os aspectos 
históricos que ela tinha abordado -
tudo isso reunido numa história, em 
seus personagens. Ela condensou uma 
era em seu livro. Transformou carac-
terísticas psicológicas em pessoas -
homens e mulheres que não são me-
canismos ou cargas de reflexos, im-
pulsos ou "necessidades". Em Mid-
dlemarch, a história vive através dos 
indivíduos cujas vidas, grandes e pe-
quenas, constituem a história. 

Penso que Eliot pode ser conside-
rada uma novelista psicológica, ou 
uma novelista interessada em estudar 

Há quem pense que os 
bons historiadores 

não têm necessidade 
de velhas ou novas 
terminologias e de 

perspectivas" psicológicas 

como as forças sociais moldam o 
comportamento do indivíduo, ou em 
estudar como determinados homens e 
mulheres reagem às exigências de 
uma dada era. Certamente, ela sabia 
como "integrar** suas "perspectivas". 
Para alguns de nós, hoje, pode ser 
mais útil estudar como ela desenvol-
veu seu trabalho do que tentar desco-
brir sua "personalidade". Talvez ela 
fosse apenas uma mulher de grande 
sensibilidade, que tinha gosto, dili-
gência e uma extraordinária capacida-
de de invocar a complexidade huma-
na que via à sua volta. 

Da mesma maneira, quando se lê 
Tom Watson, de C. Vann Woodward, 
ou a biografia em três volumes de 
Leon Trotsky, feita por Isaac Deuts-
cher, tem-se a noção de como aquele 
pobre rapaz da Geórgia, ou aquele es-
tudante russo, tão firmemente deter-
minados e orgulhosos, aos poucos 
chegaram a um acordo consigo mes-
mos - e com os fatos históricos de 
seu tempo. Esses livros não falam da 
"mente' de Tom Watson ou de Leon 
Trotsky. Falam de suas vidas, suas lu-
tas concretas, seus fracassos, seus 
pontos fracos e seu inevitável orgu-
lho. No final, acabamos por conhecê-
los bem, tão bem quanto podemos 
conhecer alguém que nunca vimos e 
com quem não convivemos. 

Certamente, nem todos os estu-
diosos conseguem ver as coisas como 
C. Vann Woodward. Poucos conse-
guem dar à biografia a força e o dra-
ma de uma novela, oferecendo, ao 
mesmo tempo, o mais vívido e minu^ 
cioso tipo de história. O que precisa-
mos, realmente, é de mais historiado-
res preparados psicologicamente - e 
mais psiquiatras com senso de histó-
ria.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ma s,  para i sso ,  será que há a ne-
cessidade da criação de um novo 
"campo**, chamado "psicohistória"? 
Há quem pense que os bons historia-
dores como Woodward não têm ne-
cessidade de velhas ou novas termino-
logias ou "perspectivas" psicológicas. 
Assim como um analista como Erik-
son recorre à história com naturalida-
de e sabedoria, porque é inteligente e 
estudioso — possui qualidades men-
tais que nenhum diploma universitá-
rio, nenhum curso oferece. 

Enquanto isso, pode ser que Bru-
ce Mazlish nos tenha oferecido um 
"objetivo**, com sua interpretação de 
uma sugestão do historiador William 
L. Langer. Esse historiador sugeriu 
que seus colegas se interessassem por 
psicologia: Mazlish considera que a 
tentativa deveria ser feita, "mas num 
nível teórico, não excessivamente ele-
vado**. Isso bastaria, junto com um 
pouco de circunspecção e de tato. E 
junto com a esperança de que um 
pouco de graça - coisa tão misteriosa 
em Suas origens, tão impossível de de-
finir, mas tão evidente e satisfatória 
quando existe - venha de alguma for-
ma a impregnar o que for escrito. 

2) Psychiatry and History: an Exami-
nation of Erikson 's Young Man Lu-
ther, Religion in Life, Winter, 1971. 
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A psicohistöria. Freud explica isso? 
Os Kennedy, Nixon, Lênin, Trotsky, Lutero, Gandhi, Leonardo 

da Vinci e Hitler no divã de um psicanalista? Por 
Robert Coles, psiquiatra, dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA The New York Review of Books zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Robert Coles é psiquiatra de 
crianças do Departamento de Saúde 
da Universidade de Harvard. Atual-
mente reside em Albuquerque, Novo 
México, onde está trabalhando com 
famílias de índios e "chicanos" (imi-
grantes mexicanos). EscreveuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Chil-
dren of Crisis (em três volumes) e, 
mais recentemente, Farewell to the 
South. 

Apsicanálise e suas diversas "apli-
cações" foram adotadas ardente-

mente pelo público - e não fomente 
pelo "segmento leigo". Houve casos 
em que esse entusiasmo foi prejudi-
cial: é surpreendente, por exemplo, 
como muitos escritores se entregaram 
prontamente aos ataques brutais e 
idiotas de analistas cujos livros pre-
tendem "explicar" os escritores e sua 
"estrutura de personalidade". Em ou-
tros casos, entretanto, esse entusias-
mo teve um grande valor. Atualmen-
te, um historiador ou cientista políti-
co, para não falar de um psicanalista, 
tem uma grande possibilidade de ga-
nhar a atenção do público, ao escre-
ver uma biografia, discutir algum te-
ma contemporâneo ou um tema rela-
cionado com o passado remoto, do 
ponto de vista psicológico. 

Um livro que não passou absoluta-
mente despercebido foi o "relatório 
secreto de guerra" de Walter Langer, 
que agora se transformou em A Men-
te de Adolf Hitler. Em vista de toda a 
literatura sobre os nazistas, que pas-
sou relativamente despercebida - o 
trabalho dos historiadores, economis-
tas, cientistas políticos - há a neces-
sidade de se analisar, não somente o 
livro, mas os motivos de seu interesse. 
Nem passou despercebida a "investi-
gação psicohistórica" da vida de Ri-
chard Nixon, feita por Bruce Mazlish. 
O mesmo, com certeza, acontece com 
um livro de nome pomposo: A Neu-
rose de Kennedy: um Retrato Psico-
lógico de uma Dinastia Norte-Ameri-
cana. Cada um deles, entretanto, é 
uma variação do tipo de análise que 
Freud começou ha muito tempo: a 
utilização da psicologia para compre-
ender as pessoas que desenvolveram 
um papel histórico importante. 

Para começar com o pior, o livro 

Livros discutidos neste ensaio: 

THE KENNEDY NEUROSIS: A 
PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF 
AN AMERICAN DINASTY, de Nan-
cy Gager Clinch (Brosset and Dunlap, 
1973, 433 págs., US$ 10,00) 

THE MIND OF ADOLF HITLER, 
de Walter C. Langer (Basic Books 
1972. 280 págs., US$ 10,00) 

IN SEARCH OF NIXON: A 
PSYCH OHISTORICAL INQUIRY, 
de Bruce Mazlish (Basic Books, 1972, 
187 págs., US$ 6,95) 

LEONARDO DA VINCI: PSYCHOA-
NALYTIC NOTES ON THE ENIG-
MA, de Kurt Eissfer (International 
Universities Press, 1961, 396 pégs., 
US$ 12,50) 

THE REVOLUTIONARY PERSO-
NALITY, de E. Victor Wolfenstein 
(Princeton, 1967, 330 pégs., US$ 
2,95) 

YOUNG MAN LUTHER, de Erik Erik-
son (Norton, 1958, 288 pégs., US$ 
6,50) 

LEONARDO AND FREUD: AN 
ART-HISTORICAL STUDY, de Me 
yer Schapiro (in Journal of the Histo-
ry of Ideas, Spring, 1956) 

sobre a família Kennedy é um exercí-
cio sórdido, é uma lição muito instru-
tiva: mostra como as palavras e frases 
psicológicas, apresentadas como um 
meio de exposição científica, podem 
se tornar instrumentos de condena-
ção moral e até de abuso malicioso. A 
autora de A Neurose de Kennedy, 
Nancy Clinch, refere-se ao seu "estu-
do da caracterologia dos Kennedy" 
como uma "forma de psicohistória", 
e até como "psicohumanismo". As 
pessoas têm o que ela chama de "ne-
cessidades de auto-realização". Há 
"padrões de relacionamento familiar" 
z um 44meio cultural específico" que, 
obviamente, afetam uma "hierarquia 
de necessidades". Quando as coisas 
não dão certo, surge uma neurose: 
"um mecanismo de defesa autodes-
trutivo de sentimento e comporta-
mento". Surge algo chamado 4 pseu-

palavra "porque" mais audaciosamen-
te - embora seja possível não usar 
essa palavra e obter o mesmo resulta-
do surpreendente: 

"Os Kennedy, como os cientistas 
norte-americanos, conseguiram o 
"impossível", com um trabalho em e-
quipe, nos seus sucessos eleitorais. 
Mas, assim que eleitos, pareceram 
"sucumbir a um encanto mágico", 
que os impediu de realizar qualquer 
de seus objetivos pretendidos . 

O "encanto" é definido logo em 
seguida: "conflito neurótico". Parece 
que o sr. e a sra. Joseph P. Kennedy 
(chamados de "Joe e Rose") fizeram 
"excessivas exigências para perfeição 
e sucesso social" de seus filhos e fi-
lhas. O resultado: uma necessidade, 
da parte daquelas crianças, de sua 
própria "frustração, punição e até 
destruição"* 
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do-eu" e uma "ansiedade básica", 
que gera uma "hostilidade incons-
ciente". Depois de tudo isso, a autora 
nos diz para onde nos conduzirá: 

"Meu objetivo é analisar aquilo 
que a história parece revelar: que a 
elevação de Kennedy ao poder foi ex-
tremamente jieurótica na origem e, 
portanto, extremamente neurótica no 
objetivo; e que, quando obtiveram o 
poder, os Kennedy se encontravam 
severamente limitados no uso de sua 
autoridade, para objetivos positivos, 
porque havia conflitos emocionais e 
ambivalências" 

Observe a palavra "porque": asser-
tiva, livre de modificadores, pronta 
para fazer conexões. Não ha nenhu-
ma referência à estrutura do governo, 
nem à da sociedade. A autora diz que 
precisamos de "autonomia, autodire- . 
ção e liberdade". Os estudiosos e ob-
servadores da história norte-america-
na precisam da liberdade ppra usar a 

"Não vejo os insucessos de Kenne-
dy como tendo sido causados por fal-
ta de sorte ou pelos caprichos da po-
lítica e da natureza humana. Pelo 
contrário, os insucessos factuais fo-
ram, em grande parte, o resultado das 
circunstâncias psicohistóricas que e-
xistiram para os filhos da família 
Kennedy mesmo antes de terem nas-
cido e que afetaram enormemente a 
formação de seus caracteres indivi-
duais". 

Joseph P. Kennedy, segundo a au-
tora, é diferente do resto dos outros 
pais, pois, "inconscientemente, proje-
ta suas necessidades e anseios nos fi-
lhos". E embora a autora admita que 
alguns dos pontos do livro "possam 
parecer irreais e até cruéis", ela conti-
nua, sempre no interesse da verdade. 
Assim. "Jack, Bobby and Teddy" 
(como são chamados por essa conhe-
cedora de suas vidas que nunca esteve 
com eles) passariam a fumar charuto, 

símbolo freudiano de potência e po-
der. 

.Depois vem a parte sobre o presi-
dente Kennedy. Eis, finalmente reve-
lada, a verdade sobre o staff do presi-
dente na Casa Branca: 

"Assim Kennedy não só manteve 
um contato intenso e constante o*m 
a família como também criou uma 
nova família de assessores, que parece 
ter servido, parcialmente, como ima-
gens paternais substitutas, preenchen-
do diariamente o duplo papel de a-
mas-secas e capatazes*. 

Uma dessas pessoas era a secretá-
ria de Kennedy, a sra. Lincoln. O ex-
presidente pode ter gostado dela, mas 
sua atitude geral em relação às mulhe-
res está resumida no seguinte trecho, 
juntamente com algumas outras coi-
sas: 

4 4Kennedy, essencialmente, não 
gostava de mulheres, nem confiava 
nelas. Portanto, sua forte necessidade 
emocional de apoio e aprovação le-
vou-o a aconselhar-se com persona-
gens de autoridade masculinas. Infe-
lizmente, um grande número dessas 
autoridades - tais como McNamara, 
Rusk, Acheson, Taylor, Bundy e Ros-

A psicohistoriadora 
vai do sexo ao Vietnã 

em menos de um parágrafo. 

tow - eram tão confusas e desorien-
tadas quanto Kennedy, no que se re-
feria a valores e prioridades nacionais. 
A publicação dos documentos do 
Pentágono, em 1971, revelou isso cla-
ramente". 

Aí está: de sexo ao Vietnã em me-
nos de um parágrafo. Não que a auto-
ra esqueça as outras partes do mun-
do. Ela afirma que o presidente tinha 
"uma fixação emocional" em Fidel 
Castro, que era o "alter-ego de Ken-
nedy: o líder audaz, que Kennedy 
gostaria de ser mas não conseguia". 
Por que não conseguia? "Fazer leis 
pode. provocar uma resistência in-
consciente no legislador que sofreu 
muito em sua prppria vida de legal is-
mos rígidos". 

O irmão e confiável conselheiro 
do presidente era igualmente "neuró-
tico". Ele tinha compaixão pelos po-
bres desse país? Sim, mas "isso só 
pode ser entendido à luz de sua posi-
ção de "injustiçado" na família e à 
luz da insegurança que ele nunca per-
deu". Ele gostava de atletismo e in-
centivava os jovens a seguir o exem-
plo? Correto, mas havia um motivo: 
"Aqui podemos ver uma crença na 
mística masculina de resistência físi-
ca, e também um provável restabele* 
cimento da confiança e uma afeição, 
através do contato físico com outros 
homens, que eram mais difíceis de 
expressar diretamente. O football, pa-
ra os filhos da família Kennedy - es-
pecialmente Robert, que sempre ti-
nha um bola no seu gabinete de secre-
tário da Justiça, e frequentemente jo-
gava com seus assessores - carregava 
profundos tons psicológicos de neces-
sidade emocionai e gratificação". 

Finalmente, a autora, que tam-
bém faz ótimas jogadas, reserva os 
melhores lances para os últimos pará-
grafos do livro: Entretanto, a místi-
ca dos Kennedy também pode ser vis-
ta como sendo essencialmente o efei-
to do gênio grego-judeu-ctistão, de 
quatro mil anos, que dirigiu e deu e-
nergias à nossa civilização ocidental, e 
que agora se espalhou pelo mundo". 
Há motivos para esperança, entretan-
to: "Através éo estudo das vidas de 
líderes nacionais, como os Kennedy, 
podemos encontrar reflexos de nossa 
própria busca por identidade e confir-
mação, e ajudar a transformar nós 
mesmos e nossa nação, em direção à 
maturidade e saúde, ao invés de neu-
rose". 

Há outras razões para estudar as 
vidas de homens importantes da his-
tória. Como esclarece Walter C. Lan-
ger em seu livro sobre Hitler, o De-
partaizH^P de Serviços Evtiatégicos 

estava interessado em ganhar a guerra 
- "maturidade" e tudo mais pode-
riam vir para a Alemanha (e para os 
EUA) mais tarde. O coronel William 
J. (Wild Bill) Donovan conhecia o dr. 
Langer, então um psicanalista de Bos-
ton, e pediu-lhe que fizesse uma ava-
liação psicológica de Hitler, incluindo 
uma estimativa do que ele (Hitler) 
poderia fazer se as coisas não dessem 
certo para ele - como já não estavam 
dando em 1943, quando Langer ini-
ciou seu trabalho apressado. No en-
tanto, apesar de toda a pressa, esse 
livro é decididamente melhor do que 
o de Nancy Clinch. 

Langer evita o jargão psiquiátrico 
(1). Enfatiza as forças de Hitler, suas 
habilidades, sua óbvia capacidade de 
magnetizar e liderar uma nação. Há 
erros de julgamento ou de ênfase, 
mas esses se devem, em geral, a infor-
mações falsas fornecidas ao relativa-
mente desinformado analista e seus 
assessores reunidos às pressas. A pro-
sa é clara, indício da modéstia e do 
senso comum do autor. Às vezes há 
uma observação insensata, mas geral-
mente apresentada de uma maneira 
que faz com que o leitor sinta mais 
pena que irritação : 

"Posso ser ingênuo em problemas 
diplomáticos, mas quero crer que se 
tal estudo de Hitler tivesse sido feito 
há anos atrás, sob menos tensões e 
com mais oportunidade para reunir 
informações de primeira mão, pode-
ria não ter havido uma Munique; um 
estudo de Stálin poderia ter^redunda-
do numa Yalta diferente; um de Cas-
tro poderia ter evitado a situação de 
Cuba; e um do presidente Diem pode-
ria ter evitado nosso profundo envol-
vimento no Vietnã. Estudos desse ti-
po não conseguem resolver problemas 
internacionais. Isso seria uma preten-
são muito grande". 

Somente num ponto o autor reve-
la a presunção e a arrogância tão co-

A psicanálise de Hitler 
poderia ter resultado 

numa Alemanha diferente? 

muns em tais esforços, e mesmo aí 
derivam de uma observação de um 
dos colegas de Langer: "Agora sei 
qual é a sua (de Hitler) perversão". E 
não que todo mundo sabe. O livro 
não oferece nenhuma evidência clara, 
concreta — somente adivinhações e 
especulações de segunda mão. algu-
mas de fontes não confiáveis, como 
esclarece o historiador Robert B. L. 
Waite, em seu útil posfácio. "Foi uma 
idéia que tive a partir de minha expe-
riência clínica". Esta foi a resposta 
que o dr. Langer ouviu, surpreso, 
quando perguntou à sua colega como 
ela tinha chegado àquela conclusão. 
Felizmente, foi o dr. Langer, e não 
sua colega, que tentou desvendar a 
personalidade de um homem que ele 
nunca encontrou, e sobre quem ele 
tinha somente a informação mais obs-
cura e suspeita. Segundo o professor 
Waite, essa tentativa é justificada: 
"Basicamente, ele está convencido de 
que a perversão existia porque ele co-
nhece, como analista experiente (e 
muito lido na literatura de psicologia 

continua na pagina 20 

1) Somos poupados das generalidades 
absurdas do estudo de Gustav Bycho-
wski sobre o mesmo homem, feito al-
guns anos depois (Ditadores e Discí-
pulos: uma Interpretação Psicanalíti-
ca da História, International Universi-
ties Press, 1948): 

44As repressões desse desenvolvi-
mento psicossexual não permitiram a 
integração e a sublimação apropriadas 
de seus impulsos agressivo-sádicos, 
que, em primeiro lugar, não foram u-
tilizados para a construçã > de uma a-
gressão erótica normal. A identifica-
ção pretendida, com o pai não se rea-
lizou nt ã psiquicame*1 e, ao invés 
da masculinidade espera la, apareceu 
uma atituae feminina". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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W. 

As câmaras de televisão mostra-
ram com insistência, e os comentaris-
tas louvaram a resistência do governa-
dor Chagas Freitas, que passou mais 
de 10 horas, de pé, na Avenida Presi-
dente Vargas, a acompanhar de perto 
as evoluções dos sambistas e a receber 
as saudações destes. A insistência e a 
louvação acabaram por repstrar - en-
tão sem comentários — insólitos mo-
mentos de confraternização entre o 
governador a alguns dos mais legíti-
mos representantes do crime organi-
zado que sust polícia diz combater. 

De todos esses momentos, o mais 
constrangedor ocorreu à passagem da 
Portela. Então, ao lado do governa-
dor, o secretário de Segurança, gene-
ral Faustino, apertou efusivamente a 
mão do cidadão Carlos Teixeira Mar-
tins, presidente da escola. O chamado 
"mal-estar" sem dúvida tomou conta 
do seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA staff, que o protegia a uma 
distância discreta, pois o presidente 
da Portela, quando não está desfilan-
do na Avenida, é conhecido como 
Carlinhos Maracanã, personagem a 
quem se atribui alguns atos fantás-
ticos. Um desses atos foi a morte de 
Américo Vieira da Rocha, o bicheiro 
Candonga, que ele teria empreitado 
por Cr5 30 mil A policia conseguiu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

j  prender um dos pistoleiros, que con-

fessou tiido - deu até o nome do ho-
mem que serviu de intermediário en-
tre ele, Carlinhos e o sócio deste, Ma-
noel Rodrigues Filho, o Nelinho. O 
inquérito policial, complicando seria-
mente Carlinhos, foi enviado à Justi-
ça, mas sumiu misteriosamente de lá, 
e a partir daí os policiais criaram mais 
uma lenda em torno de Maracanã; 
também misteriosamente, o inquérito 
foi parar em sua mansão, onde ele 
queimou peça por peca dos autos„ du-
rante uma sessão solene para a qual 
convidou todos os seus amigos de fé. 

Enquanto, na Avenida, o secretá-
rio de Segurança apertava a mão de 
Carlinhos, no 5.° Distrito Policial, o 
delegado Agnaldo Amado, designado 
pelo mesmo general Faustino, tentava 
desesperadamente recompor, peça 
por peça, o inquérito sobre a morte 
de Candonga. Na quinta-feira, dois 
dias após o carnaval, Carlinhos reapa-
receria para depor sobre o assuntona 
5.a DP^ debaixo de cerrada proteção 
policiai: não foi permitido que os jor-
nalistas o fotografassem entrando ou 
saindo do distrito. 

Outras incríveis personalidades fo-
ram agraciadas com os gentis cumpri-
mentos do governador. D. Pildes Pe-
reira, por exemplo, presidente da 
Unidos de Vila Isabel, des*aque per-

manente da escola e também persona-
gem fantástico do submundo. Dona 
de uma frota de táxis, ela mesmo 
uma eficiente motorista, dizem de d. 
Pildes que sua profissão é outra, para-
lela à mais antiga do mundo: ela pos-
suiria uma série de casas, habitadas 
essencialmente por pessoas do sexo 
feminino, e em relação às quais não 
se poderia nunca, apropriadamente, 
usar a expressão "lar". A maior des-
sas casas, situada numa zona bastante 
citada do Estácio - a futura Cidade 
Nova — de tão grande e movimentada 
ganhou um nome muito esclarecedor: 
Maracanã do Amor. 

Mas a apoteose dessa insólita con-
fraternização deu-se quando a câmara 
de televisão da TV Globo mostrou 
em cores, para entusiasmo de um co-
mentarista, o governador Chagas Frei-
tas, tendo a descansar em seu ombro 
a mão leve de Osmar Valença, do Sal-
gueiro (cujas passagens pela ilha 
Grande e outros presídios são muito 
conhecidas) e a segurar seu braço a 
não menos leve mão de Carlinhos Ma-
racanã. A alguns centímetros, a 
observá-los tranquilo, o general Faus-
tino. E a meio metro, a se contorcer 
como uma minhoca gigante e aflita, o 
astro Rock Hudson. (Aguinaldo Sil-
va) 



Os Satos isolados, de todos os dias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O policial avisou: 
"não sambe mais que a 
situação agora mudou" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As autoridades policiais, por seu 
lado, defendem-se como podem. O 
chefe de relações públicas da Polícia 
Militar da Guanabara, tenente-coro-
nel Eduardo Canize, diz que "não se 

j>ode responsabilizar a PM por atitu-
des de elementos isolados' e que £ 
impossível evitar ps excessos em cer-
tos tipos de ação como por exemplo 
aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA blitzen realizadas nas favelas, cujos 
moradores, na opinião de Canize, 
"têm que aguentar as consequências 
do trabalho da polícia", pois convi-
vem com marginais e "moram lá por-
que querem". 

O Clube dos Oficiais da PM'de 
São Paulo acusa a imprensa de estar 
promovendo uma campanha contra a 
polícia e a Secretaria de Segurança da 
Guanabara nega que exista uma esca-
lada de violência policial dizendo que 
"existe predisposição antipática para 
a análise dos policiais, que nunca des-
frutaram de uma imagem simpática". 

"Empurrões aqui e 
ali": uma aparência 
de normalidade? 

Os incidentes com o alegre pessoal 
da Banda de Ipanema não foram nem 
os únicos nem os mais graves aconte-
cimentos que envolveram policiais e 
civis numa espécie de descabida co-
memoração carnavalesca. Na semana 
passada, em Porto Alegre, Argemiro 
Moura, de 25 anos, fugiu nu da 15a. 
delegacia de polícia, onde estaria 
"sendo espancado", e foi baleado pe-
las costas pelos policiais que o perse-
guiram. Na terça-feira de carnaval o 
secretário de Educação do Estado do 
Rio Grande do Sul, coronel Mauro 
Rodrigues, teve de intervir em defesa 
de um menor que estava apanhando 
de soldados da Brigada Militar. No 
Rio, Valdir Maluco, um marginal tido 
como traficante de entorpecentes, 
morreu no Hospital Getúlio Vargas, 
na mesa de operações, em virtude de 
uma fratura na cabeça que os poli-

ciais da 39a. delegacia acreditam te-
nha sido causada por espancamento 
praticado por soldados da PM. Ainda 
no Rio, o repórter Domingos Meirel-
les do Jornal da Tarde de São Paulo 
recebeu nas costas um soco do major 
Paulo Roberto da PM, chefe da segu-
rança do governador Chagas Freitas, 
porque "era um estranho" junto ao 
governador, durante o desfile da Ave-
nida Presidente Vargas. Já o fotógra-
fo Sebastião Martinho, do Globo, 
no mesmo dia e lugar recebeu de um 
soldado um pontapé na perna direita, 
porque tinha "esbarrado no capitão". 

No espaço de poucas semanas 
quatro estudantes foram agredidos e 
presos em São Paulo, e uma mulher, 
Maria Madalena de Siqueira Cunha, 
procurou a corregedoria paulista para 
narrar a história do espancamento seu 
e de seu filho, em uma sala do 16° 
distrito policial. No Rio Grande do 
Sul, dois jovens, Joaquim e Erno Bar-
bosa da Costa foram espancados por 
policiais da Delegacia de Acidentes de 
Porto Alegre por reclamarem do fato 
de terem quase sido atropelados pelo 

dos policiais. 

Perez Júnior, chefe do serviço de 
relações públicas da Secretaria, con-
tudo, reconhece que os últimos meses 
foram marcados por violências envol-
vendo cidadãos e policiais e quase 
sempre a responsabilidade pelos cri-
mes cabia aos policiais. Reconhece 
também que as acusações de violên-
cias praticadas nos morros carioca* 
eram fundadas e que "havia muita ar-
bitrariedade dos policiais quando ar-
rombavam as portas e invadiam casas 
trazendo para fora os moradores, pa-
ra provarem que eram trabalhado-
res' . Para ele porém esses fatos são 
acontecimentos isolados que se repe-
tiram sem gravidade e, no caso dos 
morros, a própria Secretaria suspen-
deu esse tipo de operação. 

Perez Júnior tem também a sua 
versão dos acontecimentos da Banda. 
Secundo ele, os culpados foram os 
proprios foliões que resolveram "bar-
rar a passagem da banda". "Por sorte 
dela tinha um choque na praça Gene-
ral Osório e o choque fez valer o ro-
teiro. Deve ter havido uns esbarrões 
aqui e ali". 

Pelos relatos de várias testemu-
nhas, a explicação de Perez não con-
vence. Mas nem essa distorção parece 
ser o mais grave erro das autoridades 
que procuram desculpar os policiais. 
No fundo, o pior de tudo talvez seja a 
tranquilidade com que admitem "os 
empurrões aqui e ali" e a obrigação 
dos moradores dos morros de supor-
tar silenciosamente as arbitrariedades 
"porque convivem com marginais". 
E, embora todos saibam dos excessos 
e quase todos vejam quase todos os 
dias a dramática repetição dos erros e 
das violências, os responsáveis insis-
tem em criar uma falsa aparência de 
normalidade como se a. polícia esti-
vesse realmente cumprindo o dever 
para o qual os cidadãos a sustentam. 

Na tarde do sábado de carnaval, a 
Banda de Ipanema se reuniu nu-

ma praça de Ipanema, no Rio, como 
faz há nove anos. As pessoas come-
çaram a circundar a bateria e às 17 
horas começou o samba. A pequena 
multidão, carregando faixas e carta-
zes bem-humorados, saiu em festa pa-
ra realizar o seu tradicional percurso 
de três quarteirões da Praça General 
Osório até a de N. S. da Paz. 

Logo a rua que liga as duas praças 
era um rio de carnaval com cerca de 
15 mil pessoas, fora as que ficam à 
margem, vendo a Banda passar, à es-
pera de serem puxadas para o bloco. 
Moradores da zona sul, da zona nor-
te, banhistas, empregadas domésticas, 
crianças (desde as de colo), trabalha-
dores de construção, seguiam sam-
bando e cantando as musicas que a 
banda toca e que todos cantam, sem' 
pre que possível, com as letras mali-
ciosamente alteradas. 

A dois quarteirões dali, no Bar 
Garota de Ipanema (o badalado Velo-
so), um grupo esperava que a Banda 
chegasse para aderir a ela. "Não havia 

, J k i ali que perturbasse a ordftn -
" ^ B r Hélio, dono da sorveteria Xupi, 

que fica ao lado do Garota de Ipane-
ma. Os rapazes, como fazem todos os 
anos, cantavam e batucavam enquan-
to a Banda não vinha. Muitos deles, 
em travesti, mexiam com os ocupan-
tes dos carros que passavam. E se em 
alguns anos já houve desrespeito com 
os passantes, principalmente com as 
moças, este ano não houve nada". 

Esta não foi porém a opinião de 
três guardas de trânsito que estavam 
dé serviço no locál e, êm determinado 
momento, começaram a gritar que 
era proibido pular carnaval naquela 
esquina e a empurrar os foliões. Con-
ta o Sí7va,garçom do Garota de Ipane-
ma: "Todas as pessoas que estavam 
aqui começaram a vaiar os policiais, 
que foram ficando mais agressivos. 
Daí a pouco alguém atirou para o al-
to uma lata de cerveja, que bateu no 

grito de um, molhando a camisa dele. 
ntão os três desapareceram". 

Por volta das 17 e 15 chegou o 
que os guardas de trânsito aparente-
mente foram chamar: dois choques 

Polícia Militar. Pararam perto do 
rota de Ipanema e seus ocupantes 

ostraram logo sua disposição: desce-
ram para agredir, direta e indiscrimi-
nadamente, todas as pessoas que não 
puderam correr. "Vários rapazes ten-
taram reagir", diz Hélio. "Eu mesmo 
segurei ura deles, para impedi-lo, pois 
meu medo era que a polícia atirasse e 
atingisse a multidão que se compri-
mia em volta". 

Os policiais conseguiram abrir 
uma clareira na massa de foliões, e 
aparentemente ficaram saciados. 

Os metais e bateria da Banda de 
Ipanema, que já estava a um quartei-
rão de distância, a essa altura eram 
ouvidos no bar. Raul Guenter, um se-
nhor conhecido como Vovô por seus 
colegas de chope, começou a sambar. 
Não pôde ficar alegre por muito tem-
po. Um dos policiais foi em sua dire-
ção e avisou: "Não sambe mais, a si-
tuação agora mudou". Raul parou, 
mas continuou a marcar o compasso 
com as mãos. Foi então atirado ao 
meio-fio, espancado a cassetete por 
vários policiais, e logo depois coloca-
do em uma ambulância (várias teste-
munhas afirmam que a ambulância 
chegou ao mesmo tempo que os cho-

Í
iues da Polícia Militar). Raul Vovô 
oi atendido no Hospital Miguel Cou-

to, com várias escoriações. 
Os policiais foram então para on-

de estava a Banda, isolaram a rua de 
acesso, enquanto ela prosseguia em 
suas evoluções. De acordo com o te-
nente responsável pelo batalhão, a 
polícia estava ali para proteger a ban-
da (embora o organizador do desfile 
Albino Pinheiro, tenha dito ao militar 
que essa proteção era dispensável). 
Segundo Sérgio Cabral, crítico de 
musica popular e antigo frequentador 
da Banda, porém, as confusões conti-
nuaram. Os jipes que participavam do 
desfile, geralmente apinhados de pes-
soas, eram parados pelos soldados pa-
ra verificação de documentos. 

^ífTb /iojtéM)xto, >3 

Durante esses mesmos dias recen-
tes, vários processos incriminando po-
liciais foram enviados à Justiça. Em 
São Gonçalo, Estado do Rio, a 4a. 
Vara Criminal deverá julgar o cabo da 
PM Cipriano Vidal, acusado de ter 
matado com um tiro nas costas o es-
tudante Ubiratan Dias Kelly; em Belo 
Horizonte, foi mandado à Justiça o 
inquérito em que o soldado da PM 
Raimundo Eustáquio da Silva é indi-
ciado pelo assassinato de Antonio 
Paulino da Silva, também com um ti-
ro nas costas. Em Pelotas, no Rio 
Grande do Sul o promotor Manoel 
Cipriano de Moraes denunciou dois 
investigadores e um soldado pela 
morte do engraxate de 14 anos, Paulo 
Ricardo da Silva Farias, causada por 
espancamento. Nesse mesmo período 
a Policia Militar de São Paulo expul-
sou dois sargentos e três cabos, acusa-
dos de terem assaltado uma padaria, e 
um motorista de caminhão, e uma au-
toridade policial carioca admitiu que 
as expulsões de policiais, envolvidos 
em crimes sejam quase diárias. "Não 
há dia que passe - diz o editorialista 
do Jornal da Tarde no dia 27 de feve-
reiro a respeito desse tipo de aconte-
cimento - sem que os jornais infor-
mem que milicianos se encontram 
envolvidos em atos de extorsão, este-
lionato, apropriação indébita, explo-
ração do lenocínio ou em ilícitos de 
violência como espancamentos, assal-
tos a mão armada e homicídios". 



l\°SezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA continuar 
assim, um dia 
ate o povo saberá 

DzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

epois que o próprio presidente 
da República tocou oficialmente 

no assunto, o tema da sucessão presi-
dencial ganhou, na semana passada, 
novos - e alguns esclarecedores -
elementos. O primeiro deles surgiu 
sob a forma de doutrina, a doutrina 
do senador maranhense Clodomir 
Millet̂  de acordo com a qual o candi-
dato a sucessão de Medici não preci-
saria atender ao requisito da filiação 
partidária contido no ato comple-
mentar n.° 61. Isso porque, segundo 
Millet, essa exigência teria sido exclu-
sivamente estabelecida para a eleição 
de 1970 (que deveria ter escolhido o 
substituto de Costa e Silva se este não 
tivesse ficado doente, se o seu lugar 
não tivesse sido ocupado por uma 
junta militar e se a junta não tivesse 
sido posteriormente sucedida por Me-
dici). 

O segundo elemento veio na colu-
na política do jornal O Estado de São 
Paulo e esclarecia que, segundo confi-
dências feitas pelo presidente a um 
dos seus ministros, o próximo presi-
dente terá plena liberdade para for-
mar o seu gabinete e não sofrerá qual-
quer espécie de pressão do governo 
atual para escolher ou manter minis-
tros. Embora essa prerrogativa pareça 
uma óbvia decorrência do caigo, a 
discreta comunicação presidencial se-
ria uma espécie de retribuição ao fato 
de Medici ter desfrutado de autono-
mia semelhante na nomeação dos 
seus auxiliares diretos — na época 
dessa' nomeação, e talvez para evitar 
possíveis pressões, o presidente reti» 
rou-se para a residência oficial do co-
mandante do III Exército acompa-
nhado de poucos assessores e muitas 
pastas. 

O terceiro elemento veio da oposi-
ção. Almoçando com jornalistas do 
clube dos repórteres políticos no Rio 
de Janeiro, o novo líder do MDB, de-
putado gaúcho Aldo Fagundes, decla-
rou que seu partido poderá até apre-
sentar candidato à presidência "ape-
nas para marcar uma posição perante 
a consciência nacional", principal-
mente se esse candidato puder ter 
acesso aos veículos de comunicação 
de massa. Antes de entrar no mérito 
da questão, entretanto, Fagundes dis-
se que quer saber qual o papel que 
será desempenhado pelo Congresso 
na eleição, porque seu partido não 
pode "simplesmente homologar um 
nome escolhido pela ARENA depois 
de uma seleção prévia óbvia que nin-
guém desconhece". , 

Esses acontecimentos da semana 
passada representam sem dúvida uma 
notável mudança de termos no trata-
mento da sucessão. De assunto reser-
vado a escassos escolhidos - como 
Murilo Melo Filho da Bloch Editores 
e o deputado Govis Stenzel que, in-
terpretando o que chama de "opinião 
popular", escreveu no Diário de Bra-
sília um artigo dizendo que "o presi-
dente atual vai tão bem que o nome 
do sucessor, seja qual for, talvez crie 
pelo menos de inicio uma certa frus-
tração c insegurança" - e tortuosa-
mente abordado pelos cronistas polí-
ticos ("sou nebuloso porque não pos-
so ser claro", defende-se Villasboas 
Correia, do Estado de São Paulo), a 
escolha do novo presidente que deve-
rá tomar posse em março do ano que 
vem passa a ser tratada mais aberta-
mente. Se continuarem a surgir novos 
elementos em torno desse tema, que 
o próprio presidente de certa forma 
oficializou, até o próprio povo pode 
vir a conhecer, algum dia, a forma co-
mo será escolhido o seu futuro supre-
mo governante. 

•  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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•  

O Brasil vai ser 
"o colosso do sul, 

apesar de" . . . 

"Quando se pensa que o Brasil es-
tá conseguindo obter avanço signifi-
cativo 110 rumo da democracia, ele re-
trocede e i^o dificulta e inibe seu de-
senvolvimento como nação". A frase 
é do senador norte-americano Gale 

McGee, presidente da subcomissão de 
Relações Exteriores do Senado dos 
Estados Unidos, considerado por seus 
colegas "um dos democratas mais 
conservadores da Comissão". 

Em entrevista à Associated Press, 
o senador analisou a democracia na 
América Latina, as relações entre os 
Estados Unidos e Cuba e fez previ-
sões sobre o futuro do Brasil que, se-
gundo ele, "está destindo a transfor-
mar-se no colosso do sul, apesar dos 
arcaicos conceitos que presidem seu 
desenvolvimento político". 

Tendo sido, durante 12 anos, pro-
fessor de história latino-americana, 
McGee falou ainda sobre a participa-
ção dos militares no processo político 
na América Latina e no Brasil em par-
ticular: "Os militares, quando assu-
mem o poder, geralmente o fazem 
temporariamente. Eles sabem que 
não podem ficar para sempre no po-
der e que devem ajustar-se as pressões 
da opinião pública". 

PRISIONEIROS 

Punição a presos 
acusados de crimes 
contra a segurança 

No dia 5 de janeiro deste ano, al-
guns presos — acusados de crimes 
contra a segurança nacional - da pe-
nitenciária de Linhares em Juiz de 
Fora, Minas Gerais, que se recusaram 
a fazer a limpeza das celas e lavagem 
dos sanitários, conforme ordenara o 
diretor da prisão, foram punidos com 
30 dias de solitária e 60 de parlatório 
(só podem falar com suas visitas atra-
vés de telas de arame e sob severa vi-
gilância policial). Nos 30 dias de soli-
tária, os presos ficaram apenas de cal-
ção, sem direito a tomar banho, esco-
var os dentes ou fazer a barba. Além 
disso, não ^podiam ler coisa alguma. 

Como e comum cm outras pri-
sões, os presos tentam fazer trabalhos 
artesanais para vender e poder com-
prar roupas e alimentos para aqueles 
que são de famílias pobres. Mesmo 
isso é dificultado: só podem trabaihar 
com contas de colar e os trabalhos 
em madeira são feitos com cacos de 
vidro, já que o diretor não permite a 
entrada de nenhum objeto cortante, 
nem de qualquer espécie de ferramen-
tas que possam facilitar o artesanato. 

Ligações p e r l y 

GENERAIS 

As câmaras de televisão mostra-
ram com insistência, e os comentaris-
tas louvaram a resistência do governa-
dor Chagas Freitas, que passou mais 
de 10 horas, de pé, na Avenida Presi-
dente Vargas, a acompanhar de perto 
as evoluções dos sambistas e a receber 
as saudações destes. A insistência e a 
louvação acabaram por registrar - en-
tão sem comentários - insólitos mo-
mentos de confraternização entre o 
governador e alguns dos mais legíti-
mos representantes do crime organi-
zado que sua polícia diz combater. 

De todos esses momentos, o mais 
constrangedor ocorreu à passagem da 
Portela. Então, ao lado do governa-
dor, o secretário de Segurança, gene-
ral Faustino, apertou efusivamente a 
mão do cidadão Carlos Teixeira Mar-
tins, presidente da escola. O chamado 
"mal-estar" sem dúvida tomou conta 
do seu staff, que o protegia a uma 
distância discreta, pois o presidente 
da Portela, quando não está desfilan-
do na Avenida, é conhecido como 
Carlinhos Maracanã, personagem a 
quem se atribui alguns atos fantás-
ticos. Um desses atos foi a morte de 
Américo Vieira da Rocha, o bicheiro 
Candonga, que ele teria empreitado 
por Cri 30 mil. A polícia conseguiu 
prender um dos pistoleiros, que con-

fessou tudo - deu até o nome do ho-
mem que serviu de intermediário en-
tre ele, Carlinhos e o sócio deste, Ma-
noel Rodrigues Filho, o Nelinho. O 
inquérito policial, complicando seria-
mente Carlinhos, foi enviado à Justi-
ça, mas sumiu misteriosamente de lá, 
e a partir daí os policiais criaram mais 
uma lenda em torno de Maracanã: 
também misteriosamente, o inquérito 
foi parar em sua mansão, onde ele 
queimou peça por peca dos autos, du-
rante uma sessão solene para a qual 
convidou todos os seus amigos de fé. 

Enquanto, na Avenida, o secretá-
rio de Segurança apertava a mão de 
Carlinhos, no 5.° Distrito Policial, o 
delegado Agnaldo Amado, designado 
pelo mesmo general Faustino, tentava 
desesperadamente recompor, peça 
por peça, o inquérito sobre a morte 
de Candonga. Na quinta-feira, dois 
dias após o carnaval, Carlinho^rejpo-
receria para depor sobre o assunto, na 
5.a DP, debaixo de cerrada proteção 
policial: não foi permitido que os/^t 
nalistas o fotografassem entrando ^ ^ 
saindo do distrito. ^ ^ 

Outras incríveis personalidades fo-
ram agraciadas com os gentis cumpri-
mentos do governador. D. Pildes Pe-
reira, por exemplo, presidente da 
Unidos de Vila Isabel, destaque per-

As próximas 
promoções no Exército 

pelo presidente 
1 E 

As primeiras promoções deste ano 
no quadro <le generais-de-divisão se-
rão íeitas provavelmente no próximo 
dia 31 de março. Na semana passada, 
por decreto do presidente da Repú-
blica, foram transferidos para a reser-r 

va os generais-de-divisão Alvaro Car-
doso, Lauro Alves Pinto, Augusto Jo- ̂  
sé Presgrave, Oscar Jansen Barroso e ; 
Henrique Carlos de Assunção. Das 
cinco funções vagas com a transferên-
cia, apenas a chefia do Departamento 
de Estudos da Escola Superior de 
Guerra, ocupada anteriormente pelo 
general Lauro Alves Pinto passará a 
ser exercida por outro general de 
igual patente já nomeado para o car-
go: o general Fritz Azevedo Manso. 
As outras quatro funções só 'serão 
preenchidas nos primeiros dias de 
abriL 

Embora as cinco promoções a ge-
neral-de-divisão no dia 31 só sejam 
conhecidas após a reunião do Alto 
Comando do Exército, admite-se co-
mo prováveis nomes a serem escolhi-
dos os dos generais de brigada José 
Pinto de Araújo, Cesar Montagna de 
Souza, Sady Magalhães Monteiro, 
Edmundo da Costa Neves e Arnaldo 
Calderari. Nessa mesma data, o alto 
comando promoverá também 10 co-
ronéis a general-de-brigada. 

O preço da sobrevi 
Ao que tudo indica, já se fazem 

governadores como antigamente. Fer-
nando Guilhon, engenheiro que tra-
balhou com o ministro Jarbas Passari-
nho e foi decisivamente ajudado por 
ele para ser nomeado para o governo 
do Pará, mostrou recentemente que 
ainda guarda alguns traços dos tem-
pos em que era conveniente cortejar 
os eleitores para subir ao poder. 

Primeiro fez publicar no semaná-
rio carioca Politika uma reportagem 
de duas páginas para informar que 
"saúde, educação e alimentação" são 
metas do seu governo. E depois, no 
princípio da semana passada, mandou 
divulgar na terceira página do jornal 
também carioca O Globo (edição de 
4/3/73) 102 centímetros de coluna -
que devem ter custado cerca de 7 mil 
cruzeiros - contendo alguns elogios 
ao seu próprio desempenho no cargo 
e a comunicação de que o Estado do 
Pará "não sobreviveria" se não fosse 
"a ajuda da União". 

Alguns trechos da matéria de Poli-
tika: "No Estado do Pará, província 
geográfica de extensão desmesurada, 
os problemas geralmente se agravam e 
se complicam na vastidão dos espaços 
sem fim e nc isolamento das popula-
ções desordenadamente dispersas, às 
quais há que atender cada vez sob 
maior pressão, desde os requisitos pri-
mários de simples sobrevivência até 
os reclamos dos padrões de viver, 

atraentes às mesmas pelo refinamento 
universalmente sabido, das sociedades 
desenvolvidas, contemporâneas da so-
fisticada tecnologia da atual civiliza-
ç ã o " . . . . " . . . Fernando Guilhon 
tem dado ênfase a dois setores consi-
derados fundamentais no Estado: saú-
de e educação". . . . "A educação no 
Pará apresenta entre outros aspectos 
uma elevação da matrícula de 1971 
para 1972 ' . . . "Homem simples, o 
governador Fernando Guilhon tem 
sabido conduzir os negócios do Esta-
do do Pará com pulso firme e, sobre-
tudo, dentro de um excepcional am-
biente de paz e de trabalho". 

Alguns trechos da matéria do Glo-
bo : "Se não fosse a ajuda da União, o 
Estado do Pará não sobreviveria" 
(título) . . . "O governador Fernando 
Guilhon proclama reconhecimento a 
Medici" (subtítulo), "Belém (O Glo-
bo)" (artifício usado pelo anunciante 
e admitido pelo jornal para dar a im-
pressão de que se trata de despacho 
do próprio jornal e não de matéria 
paga), *o governador Fernando Gui-
lhon . . . enfatizou a valiosíssima aju-
da que o Estado recebeu do governo 
federal sem a qual é pacífico afirmar 
o Estado não tem condições de sobre-
viver. Os cuidados devotados à Ama-
zônia pelo excelentíssimo senhor ge-
neral Emilio Garrastazu Medici, emi-
nente presidente da República na sua 



EDIÇÃO SEMANAL BRASILEIRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 

— zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Í&N 
12 de março a 19 de março de 1973 5, rue des Italiens - 75 Paris 9e Tel. 7.709.12 

As grandes mudanças zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No dia 4 e no domingo passado, 
os franceses expressaram nas umas 
um veredito que pôs fim i hegemonia 
parlamentar incontestável dosgaullis-
tas, fazendo com que, nos próximos 
anos, o Parlamento volte a monopoli-
zar os debates políticos que, desde 
1958, quando De Gaulle iniciou o seu 
"reinado"de 10anos, convergiam pa-
ra o Poder Executivo. 

Inúmeros eram os franceses que 

aguardavam, conr esperança ou 
com medo, conforme o caso, o que 
lhes tinha sido anunciado há meses, 
com grande reforço de sondagens: um 
verdadeiro choque entre "duas socie-
dades", ou pelo menos uma mudança 
considerável, uma completa redistri-
buição das cartas do jogo político. 

Mas nada disso aconteceu no dia 
4 de março nesta velha França que, 
nos momentos de grande exasperação 
ou de grande impaciência, sempre se 
mostrou capaz de recuperar-se, isto 
é, de se mostrar conservadora. Afora 
a permanência da porcentagem de 
abstencionistas (um pouco mais de 
20% em comparação com 19,07% 
em março de 1967 e com 20,04% 
em junho de 1968), as mudanças são 
tão importantes que não há nenhum 
grupo político que se conserve hoje 
absolutamente idêntico ao que era 
ontem. 

A maioria, que não podia fazer 
mais do que resistir, conseguiu isso 
mais facilmente do que se poderia 
imaginar, dado o seu inegável desgas-
te e a sua falta de imaginação. Certa-
mente ela não atingiu suas porcenta-
gens anteriores, pois os grupos que 
compunham a ÚRD (coligação gover-
namental) obtiveram apenas cerca de 
35% dos votos, em lugar dos 43,65% 
dados aos gaullistas em 1968 e dos 
37,73% dados à "V República" em 
1967. Mas seria demasiado falar da 
derrota de um bloco que obteve mais 
de 40% dos sufrágios em 38 departa-
mentos e que conserva posições parti-
cularmente sólidas em diversas re-
giões das mais conservadoras. 

Mas há alguns fatos que impedem 
a maioria de cantar vitória. Vários mi-
nistros tiveram que enfrentar uma se-
gunda votação. Várias outras consta-
tações vão no mesmo sentido: nume-
rosos feudos tradicionais, como por 
exemplo os do leste e os do oeste, 
quando não estão comprometidos 
com outras forças, estão seriamente 
abalados. 

Pode-se concluir que a noção de 
"partido dominante" da maioria per-
tence a um passado morto apenas a-
través das decepções particularmente 
numerosas da UDR? Aliás essas de-
cepções são explicáveis pela grande 
quantidade de cadeiras que o partido 
detinha e pelo fato de que os dois 
únicos vencidos do primeiro turno 
(Lassourd, em Ille-et-Vilaine, e Cham-
brun, em Lozère) pertenciam ao gru-
po gaullista. 

Ninguém é profeta, mas uma aná-
lise departamento por departamento 
dá a entender que o cansaço prejudi-
cou mais os candidatos da UDR do 
que os republicanos independentes 
ou os centristas. Lassourd e Cham-
brun não foram afastados, respectiva-
mente, em proveito de um amigo de 
Duhamel e de um candidato de Gis-
card d'Estaing? Pode-se perguntar se 
a maioria não cometeu um erro estra-
tégico e se um maior número de elei-
ções primárias não teria permitido 
uma ocupação mais segura e mais am-
pla do terreno. 

A esquerda entrou na batalha em 
torno de um programa comum mas 
cada um de seus componentes lutou 
por conta própria. O resultado de 
conjunto faz aparecer um nítido pro-
gresso, pois o PCF, os socialistas e os 
radicais ae esquerda se beneficiaram 
de mais de 40% dos sufrágios, contra 
36,55% dados ao PCF e aos socialis-
tas em 1968. e 41,47% em 1967. 

François Mitterrand não ganhou zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Raym ond Bar r i l l on 

inteiramente sua aposta de reequilí-
brio interno da esquerda francesa, 
pois o PCF se distancia dos socialistas 
e dos radicais de esquerda (mais de 
21% contra menos de 20% dos votos 
dados), mas o primeiro-secretário 
do Partido Socialista nem por isso 
deixa de reivindicar "o maior avan-
ço": mais de 19%, contra 16,53% em 
1968, e 18,96% em 1967, para o con-
junto da federação da esquerda, re-
presentando os radicais de esquerda, 
com quase 350 mil, cerca de 1,56% 
dos votos. 

- Os socialistas estão em boa posi-
ção em numerosos departamentos on-
de eles costumam ser bem colocados, 
como no norte, no Pas-de-Calais e 
Bouches-de-Rhône, mas os mais jo-
vens põem em dificuldade os vetera-
nos da política e o Partido Socialista 
consegue uma espetacular penetração 
no oeste e no leste, na região do Rhô-
ne-Alpes e também na Dordogne, on-
de a maioria de 1968 está em refluxo. 
Trata-se de um fenômeno nacional 
ilustrado por várias constatações: há 
mais de 130 circunscrições em que os 
candidatos do Partido Socialista estão 
em vantagem sobre os do Partido Co-
munista, e o número de departamen-
tos onde os amigos de Mitterrand ob-
tiveram mais de 30% dos votos se ele-
va a 13, enquanto há apenas 11 onde 
os amigos de Georges Marchais po-
dem pôr em sua conta um tal desem-
penho. 

O PCF, com 21,2% dos votos, es-
tá colocado a meio caminho entre a 
porcentagem que alcançou em 1968 
(20,02%) e a de 1967 (22,51%), e po-
de felicitar-se por ter dado um nítido 
desmentido à maioria dos institutos 
de pesquisa, que não lhe prometiam 
tanto. Seus resultados foram pouco 
brilhantes no norte e no Pas-de-Ca-
lais, e o fato de Georges Marchais não 
ter podido ganhar, logo no primeiro 
turno, no Val-de-Marne, constitui a 
ilustração do desgaste que ele sofreu 
tanto na capital como na Grande Pa-
ris. 

Nem por isso o PCF deixa de se 
como frisou o seu líder, o "primei! 
partido da esquerda", e talvez o resi -
tado que ele alcançou, após a emoçí i 
sentida, o levará a mostrar-se ma s 
compreensivo em relação aos se s 
parceiros do que se estes o tivesse i 
ultrapassado. 

Se existe um paradoxo no caso o 
4 de março ele está na situação d >s 
centristas. O fato de o Centro Den > 
crata e o Partido Radical se teri m 
reaproximado não muda grande co sa 
na repercussão do centro oposicioi s-
ta, pois os reformadores totalizairf a-
penas 12,5% dos votos contra 10,34% 
dados ao PDM em 1968 e 12,64%fa-
dos ao Centro Democrata em 19*7. 

A contribuição radical é de po| 
importância e a prova disso, entre 
tras, é o fato de Servan-Schreibei 
tar muito menos bem colocado 
Nancy do que Lecanuet em Ruão, 

Nessas condições os reformadi 
não poderão fazer subir muito a 
cotação para obter uma partici; 
na maioria, que é vista com mi 
menos entasiasmo por Michel Dòbré 
do que por Poniatowski, Edgar Fature 
e Duhamel. 

Mesmo se se levar em conta qie o 
avanço do PC sobre o Partido Sqpia-
lista deverá empurrar para a maioria 
uma importante fração do eleitoçsdo 
centrista, os amigos de Lecanuet v de 
Servan-Schreiber estão colocado^ nu-
ma boa posição. 

Uma primeira análise faz apaiécer 
que, se 145 candidatos do MoviAen-
to Reformador estão fora de Jogo 
(não tendo obtido um número d* vo-
tos igual a um décimo do númefo de 
eleitores inscritos), outros 130 pode-
rão fazer pender a balança seja 
maioria seja para seus adversf-
lo jogo das eleições triangu! 
segundo turno, ou por retiradas 
dosadas. 

Isso mostra toda a sutileza d; 
tida jogada no dia 11 e o grandi 
resse do segundo turno das eleí 
Sente-se que a futura Assembléi 
recerá mais com a de 1967 di 
com a que foi eleita em 1968 
ignora-se qual será a amplitu 
mudança e se ela será decisiva. 

Quadro comparativo das votações obtidas 
pelos principais partidos franceses nas 
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EM 1973 

Partido Comunista 
PSU e extrema-esquerda 
UGSD 
Pequenos partidos de esquerda 
Reformadores 
URP (coligação'governista) 
Pequenos partidos governistas 
Pequenos partidos de direita 

EM 1968 

Partido Comunista 
PSU e extrema-esquerda 
Federação da esquerda 
Centro Progresso e Democracia Moderna 
UDR 

EM 1967 

Partido Comunista 
PSU e extrema-esquerda 
Federação da esquerda 
Pequenos partidos de esquerda 
Centro Democrático 
V República (gaullista) 

Votos 

5 026 417 
776 717 

4 523 399 
649 855 

2 965 947 
8 224 193 

779 259 
660 186 

Votos 

4 434 832 
873 581 

3 660 250 
2 289 849 
9 667 532 

Vdtos 

5 039 032 
495 412 

4 224 110 
319 651 

2 829 998 
8 448 982 

Porcentagem 

21,3 
3,3 

19,2 
2fi 

12,6 
35,6 

3,3 
2,8 
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20,0 
4,0 

16,6 
10,3 
43.7 

Porcentagem 

22.5 
2.2 

19.0 
1.4 

12.6 
37.7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Terrorismo : a 
guerra dos " out ros"  

Jean-Marie Domenach 
O terrorismo é, em primeiro lugar, 

a guerra dos outros. A palavra foi 
consagrada pelo vocabulário da pro-
paganda: terroristen foi o nome com 
o qual os nazistas batizaram os fran-
co-atiradores; terror-angriff (ataques 
de terror) designava os bombardeios 
aliados sobre as cidades alemães. Na 
época, tinha-se a certeza de que o ver-
dadeiro terror era o resultado de um 
empreendimento totalitário de domi-
nação e escravização e não atos isola-
dos — por mais terriveis que fossem 
estes - e realizado a serviço da libít-
tação dos povos oprimidos. Os co-
mandos sionistas eram considerados, 
há 25 anos, "terroristas" «os olhos 
dos ingleses; da mesma maneira que 
são hoje considerados os comandos 
palestinos pelos israelenses . , . É pre-
ciso desconfiar de tal termo e lem-
brar-se de que os atos violentos são 
menos graves que os Estados violen-
tos, mesmo que aqueles sejam mais 
espetaculares. Uma pessoa que morre 
na rua impressiona muito mais do 
que 100 pessoas que monam em suas 
próprias casas. 

Grandes Estados, poderosos e res-
peitados, qué possuem representações 
em organismos internacionais, de 
uma maneira mais ou menos dissimu-
lada, exercem terror sobre grandes 
partes de suas populações. Mas quan-
do grupos desprovidos de Estado (os 
irlandeses do norte, os palestinos, os 
negros americanos) usam o terror de 
um modo esporádico e um tanto ou 
quanto sem controle, a opinião públi-
ca se agita e chovem as condenações. 
Observando-se bem, trata-se de um 
paradoxo, pois o uso de terror por 
um Estado constituído, reconhecido 
e capaz de se fazer obedecer é muito 
mais condenável do que quando se 
trata de grupos irregulares, mais ou 
menos clandestinos, e por isso expos-
tos aos riscos da anarquia e da insta-
bilidade que são comuns a todas as 
resistências. É normal que Estados re-
conhecidos se beneficiem de privilé-
gios que são negados a grupos parti-
culares. Mas o terror é proscrito pelo 
direito das gentes. Os Estados que o 
condenam quando ele se exerce às 
suas custas não podem ter base para 
apelar para o Direito internacional, 
que eles próprios se julgam no direito 
de desmoralizar (como Israel, por e-
xemplo, que jamais levou em conside-
ração as inúmeras condenações e re-
comendações da PNU). Se não se 
quiser generalizar o terrorismo, é pre-
ciso apelar para argumentospolíticos 
e morais ajustados à sua própria prá-
tica. 

"Contrariamente à ilusão perigo-
sa, cada vez mais divulgada em nossa 
sociedade, ( . . . ) os meios mais vio-
lentos não são os mais eficazes" -
escreveu J. P. Deriennic. Ou melhor: 
não são sempre os mais eficazes, mas 
acontece que às vezes eles o são: o 
primeiro terrorismo da Frente^ de Li-
bertação Nacional conduziu à inde-
pendencia da Argélia e alguns seques-
tros de aviões ja conseguiram que as 
ditaduras libertassem varias centenas 
de presos políticos ou indivíduos per-
seguidos. 

As contradições 

No entanto, por mais bem sucedi-
das que sejam essas ações, elas trazem 
em si graves contradições. Através do 
sistema de reféns, elas tentam apelar 
para o humanismo das pessoas cujas 
práticas inumanas são denunciadas 
por essas próprias ações. Feitas em 
nome das massas, são no entanto rea-
lizadas por pequenos grupos que se 
arrogaram substitutos das organiza-
ções políticas e que rouba.ni do povo 
a oportunidade de uma ação liberta-
dora, provocando em vez de uma 
consciência combativa uma atitude 
de mal-estar e até mesmo de desgos-
to. Realizadas com um objetivo polí-
tico, elas empregam métodos dos cri-
minosos de direito comum. Com ra-
zão, os marxistas desconfiam dessas 
ações anarquistas, que sempre envol-
vem o risco de degenerar em mortes 
irresponsáveis e inúteis. 

E preciso portanto moderar e en-
quadrar o mais possível o terrorismo 
(a Resistência francesa chegou empi-
ricamente a essa conclusão). Ligado a 
uma causa e a um povo por uma orga-
nização pol&fia, limitado dentro dos 

seus objetivos, o terrorismo pode de-
sempenhar um papel de vanguarda, 
de apelo a uma causa justa. Promovi-
do ao nível de atividade prioritária, o 
terrorismo tende a se fechar em si 
mesmo, a tirar de seus autores suas 
justificativas, e de seus partidários sua 
responsabilidade e seu vigor. Acres-
cento que a apologia do terrorismo 
feita por aqueles que não assumem os 
seus riscos e sempre ignóbil. 

Essas considerações éticas e políti-
cas não tocam, no entanto, o fundo, 
isto é, a situação malsã e dissimulada 
que a proliferação atual do terroris-
mo revela. Não nos esqueçamos que a 
paz mundial resulta do "equilíbrio do 
terror", mesmo se ela permite um im-
pulso enorme da industria e do co-
mércio. Reprova-se que os terroristas 
matem não combatentes, mas o que é 
a dissuasão atômica senão uma per-
manente ameaça de morte para mi-
lhões de civis? É precisamente esse 
equilíbrio do terror, atualmente for-
talecido pela diplomacia e pela eco-
nomia, que autoriza as duas grandes 
potências a bloquearem as evoluções 
históricas que, cada vez mais, explo-
dem em teiTorismos. Um gigantesco 
mecanismo, muito pesado para ser sa-
cudido, e muito complexo para ser 
revisto, assegura a tranquilidade da 
desordem estabelecida. 

Nós nos indignamos com o fato 
de os terroristas - principalmente os 
piratas do ar — tomarem como alvo 
pessoas "inocentes". Ora, não exis-
tem mais inocentes em tempo de 
guerra. E em tempo de paz, eles exis-
tem? E de que afinal são culpadas as 
crianças que morrem de fome em al-
guns países subdesenvolvidos? Bene-
ficiários de um sistema que ba&eia sua 
prosperidade e seu império na ameaça 
permanente do massacre atômico e 
na exploração dos pobres, dificilmen-
te podemos nos considerar isentos de 
cumplicidade. Ê muito cômodo, 

?|uando esse sistema é agredido, se re-
ugiar nas denúncias virtuosas, e os 

israelenses têm razão quando consta-
tam que essa indignação é proporcio-
nal ao medo que o terrorismo inflige 
às nações que, até então, não se con-
sideravam envolvidas no problema. 
Qualquer dia, não se sabe bem quan-
do, qualquer um de nós. pode se tor-
nar um refém. 

O espírito de Munique, que segun-
do Soljenitsyn_ continua a inspirar a 
política européia, não passa de uma 
hábil utilizaçao do sistema de reféns. 
Mas a experiência prova que esse sis-
tema é difícil de conter: aqueles que 
nós sacrificamos - às vezes muito 
longe (nos países da fome), outras 
muito perto (nas prisões, por exem-
plo) - despertam e exigem um ajuste 
de contas sem distinguir entre "culpa-
dos" e "inocentes". 

O espírito do tempo trabalha no 
sentido de diluir a culpabilidade indi-
vidual. Ninguém se sente responsável 
por nada. Mas então nasce uma culpa-
bilidade coletiva, difícil de perceber 
como se vê nos acidentes de estrada, 
por exemplo. Talvez a difusão do ter-
rorismo tenha a vantagem de nos con-
duzir a um exame de consciência so-
bre nossa responsabilidade política. 
Devemos em seguida considerar que o 
terrorismo denuncia o bloqueio gene-
ralizado das sociedades e instituições 
nacionais e internacionais. O excessi-
vo desenvolvimento técnico, como 
mostra Jacques Berque, se faz em tro-
ca da imobilização e redução ae ou-
tros fatores do desenvolvimento hu-
mano. £ preciso então que se diversi-
fique e se ajuste as instituições às pes-
soas, de modo que elas possam tradu-
zir as evoluções da base e adaptar-se 
às reivindicações dessas diferenças 
que a civilização técnica exacerba. 

Se, amanhã ou depois, qualquer 
um pode se tornar alvo para os parti-
dários de uma causa que despreza ou 
ignora, é o sinal de que ninguém esca-
pa, daqui em diante, à sua responsabi-
lidade em relação à ordem que morre 
e àquela que e preciso criar urgente-
mente. O terrorismo não é um resí-
duo de barbárie que possa ser elimi-
nado através de discursos ou medidas 
policiais, mas o sintoma de uma per-
turbação e uma injustiça essenciais, o 
anúncio de terrores e mortes mais ab-
surdos, que cabe a nós evitar. 
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ESTUDANTES GREGOS INTENSIFICAM ONDA DE PROTESTOS 

O "maio"de Papadopoulos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
les tinham 14 ou 15 anos quan-
do os militares tomaram o poder 

na Grécia, em 21 de abril de 1967. 
Do regime democrático têm, no má-
ximo, a vaga lembrança de passeatas, 
de correrias e de lutas. No entanto e 
gritando "democracia"! que esses es-
tudantes saem à rua e enfrentam a 
polícia dos coronéis. Esta procura os 

agitadores comunistas" que Papado-
poulos denunciou, com grande viru-
lência, no dia 2 de março, em discur-
so solene. 

Morena, grandes óculos redondos, 
ela está fumando e mascando chicle-
te. No dia 16 de fevereiro, na luta da 
Faculdade de Direito de Atenas, ela 
recebeu um golpe de cassetete que 
lhe causa perturbações da vista até 
hoje: "Papadopoulos? Nós nem ouvi-
mos o seu discurso. Ele não fala sobre 
o que nos interessa". Muito pouco 
politizada, recusa-se a ver em sua a-
ção algo mais do que um protesto 
contra "esses animais" - contramani-
festantes, estudantes nacionalistas e 
policiais à paisana - que lhe fizeram 
uma "guarda de honra", insultaram-
na e bateram nela quando saía da fa-
culdade: 44 Foram eles que provoca-
ram a luta. Nós queremos apenas nos-
sos direitos elementares". 

Estudante de Direito, grande bigo-
de negro mal escondendo seus lábios 
ainda infantis, Geoiçes tenta analisar 
a revolta: "O que nos queremos, nós 
estudantes, é demonstrar que o gover-
no não aceita nem as reivindicações 
elementares, como o direito de esco-
lher livremente nossos representan-
tes". Perguntado sobre suas opiniões, 
ele diz: <4Sou de esquerda**, com um 
sorriso de desculpa. Nada nele lembra 
um Cohn-Bendit e suas catilinárias de 
vitríolo. Trata-se de um dos que pen-
sam sobre a situação, na qual esquer-
distas ou comunistas representam um 
papel apagado. "É claro que os es-
querdistas tentaramzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA politizar, como 
eles dizem, a ocupação da Faculdade 
de Direito, fazendo-nos gritar "abai-
xo a Junta**. Mas, em maioria, nos 
recusamos e gritamos antes "demo-
cracia! liberdade"! e cantamos a can-
ção cretense Quando o Dia Nascer 

"Nós não achamos que alguns mi-
lhares de estudantes vão derrubar o 

regime. É preciso agir organizadamen-
te. Aliás nossos camaradas do PC são 
dessa opinião também; eles acham 
que basta defender as liberdades ele-
mentares e que, assim, o poder revela-
rá seu caráter fascista e colocará con-
tra si largos setores da população". 

Voltando, na mesma noite, para 
Salônica, onde a luta está quente, Di-
mitri é de opinião semelhante: "Nesse 
conflito nós nos limitamos aos pon-
tos em que queremos ser consulta-
dos". Para ele o recente discurso de 
intimidação de Papadopoulos é obra 
de um homem aterrorizado** que, 
diante do primeiro transbordamento 
da oposição, não sabe mais o que fa-
zer. 

Reivindicação de direitos 

"O que estamos fazendo aqui não 
tem nada a ver com o maio de 1968 
francês. Os estudantes de vocês ti-
nham todas as liberdades acadêmicas 
possíveis. Queriam mudar a socieda-
de. Nós pedimos apenas os direitos 
naturais**. Um de seus colegas, num 
francês hesitante, acrescenta, diverti-
do: "Escreva que nós não somos con-
testadores. Não somos nós que quere-
mos briga**. 

Grande número de seus compa-
nheiros, espantados com a repressão, 
não escondem uma certa surpresa ma-
ravilhada diante dos resultados de sua 
.ação. Quem teria acreditado que os 
estudantes gregos, bem comportados 
ou mesmo amorfos, fariam tremer o 
regime e o obrigariam a mostrar os 
dentes? O ensino superior aqui ainda 
conserva, muitas vezes, um caráter 
"balcânico**. Ainda no ano passado, 
num exame de Direito Constitucio-
nal, o primeiro estudante interrogado 
teve que recitar as duas primeiras pá-
ginas do compêndio, o segundo as 
duas seguintes, e assim por diante. 

Nem o governo atual nem o anti-
go regime compreenderam verdadei-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Paul-Jean Franceschini 

ramente ou satisfizeram as aspirações 
dos estudantes que estão se manifes-
tando hoje. A partir de 1969, a multi-
plicação das traduções em grego dos 
papas da contestaçao, Marcuse a fren-
te, talvez tenha apressado uma certa 
tomada de consciência. Mas não po-
dendo, como seus colegas de Berlim 
ou de Paris, entregar-se a digressões 
refinadas sobre "democracia formal** 
ou "capitalismo avançado**, os gregos 
pretendem mesmo é começar do co-
meço, isto é, restabelecer o simples 
direito de dar sua opinião. Reivindi-
cação bem revolucionária sob o atual 
regime. 

A atual agitação data de maio de 
1972. Manifestações de impaciência, 
ainda bastante discretas, foram então 
reprimidas. As eleições dos "conse-
lhos de estudantes", em novembro, a-
vivaram o descontentamento. No 
consenso geral, elas foram fraudadas 
pela intimidação da convocação à po-
lícia de todos os candidatos que não 
agradavam ao governo. Para maior 
tranquilidade, foi a direção das "asso-
ciações provisórias**, nomeada direta-
mente pelo regime, que controlou as 
eleições. Nos dois setores em que fo-
ram admitidos elementos de fora da 
situação - seções de químicos e de 
topógrafos da Escola Politécnica de 
Atenas - os candidatos da oposição 
foram maciçamente eleitos. 

Essa rebeldia marcou o reinício 
das lutas e provocou as primeiras elei-
ções "ilegais" de representantes estu-
dantis. No dia 15 de janeiro, o Depar-
tamento de Engenharia Civil da Esco-
la Politécnica de Atenas (que engloba 
aqui os futuros engenheiros de nume-
rosas disciplinas e os arquitetos) en-
trou em greve. A causa imediata era 
mais "corporativa** do que política: 

os estudantes pretendiam protestar 
contra a "desvalorização*' de seu di-
ploma ameaçado pelas reivindicações 
dos "subengenheiros civis", formados 
em dois anos em vez de cinco. Que-
riam também evitar a instalação na 
Grécia de anexos particulares de algu-
mas universidades estrangeiras, princi-
palmente do Instituto de Tecnologia 
de Nova York, que lhes fariam uma 
"concorrência desleal**. 

No dia 26 de janeiro, o decano 
fecha a Escola Politécnica e então 
seus quatro mil estudantes são lança-
dos i luta. O regime havia nomeado 
um comitê de estudos, composto de 
várias personalidades universitárias e 
do mundo dos negócios para redigir 
uma "Carta** (codificação do conjun-
to de decretos-lei sobre a universida-
de), sem consultar nem mesmo os es-
tudantes bem comportados. Aos gri-
tos de "abaixo a Carta!** os estudan-
tes fazem um comício na Politécnica 
e depois alguns se arriscam a ganhar a 
rua, onde são feitas as primeiras inter-
pelações. O professor Kokkinopulos, 
vice-decano, se demite por razões de 
"dignidade pessoal e profissional'*. 

Apesar de algumas aberturas do 
decano, os estudantes apresentam no-
vas reivindicações: retirada dos poli-
ciais à paisana que enchem os corre-
dores da escola; eleição direta, através 
de assembléias-gerais, de "delegados 
autênticos". No dia 14 de fevereiro 
há o primeiro confronto. Na véspera 
Papadopoulos tinha feito adotar um 
decreto-lei autorizando-o a cancelar o 
sursis dos estudantes considerados 
"indisciplinados**. No dia seguinte, 
97 estudantes são reconvocados aos 
quartéis. 

Sem atingir o paroxismo do Quar-
tier Latin, o confronto de 14 de feve-
reiro foi duro, sendo os estudantes es-
pancados pela polícia até dentro da 
sala onde se reunia a assembléia dos 
professores. O decano negou ter cha-
mado a polícia. No dia 16 há uma 

manifestação dos estudantes de direi-
to que gritam "Liberdade! Grécia dos 
gregos prisioneiros!** (em resposta ao 
slogan oficial "Grécia dos gregos cris-
tãos**). 

Choque de estudantes 

O que se passou em Salônica, con-
tado por um participante, mostra 
muito bem o estilo geral dessas lutas, 
onde o confronto com a polícia nun-
ca é proourado mas apenas suporta-
do: "No dia 21 de fevereiro, enquan-
to nossos colegas ocupavam a Facul-
dade de Direito de Atenas, nós quise-
mos simplesmente convocar uma as-
sembléiá-geral. Para isso são necessá-
rias 100 assinaturas. Tínhamos 300. 
Mas logo que as entregamos ao Con-
selho eleito em novembro, nossos 
pretensos representantes entregaram 
a lista à policia. Fomos todos convo-
cados e os "chefes", entre os auais eu 
mesmo, apanhamos bastante*. Logo 
foram organizados movimentos de so-
lidariedade. Em Salônica estudantes 
revoltados se chocam com uma cente-
na de estudantes pró-governamentais 
da EKOF (Organização Nacional e 
Social dos Estudantes). 

Jamais tomando a ofensiva e apre-
sentando reivindicações "moderadas** 
e razoáveis, os estudantes consegui-
ram, e vêem nisso seu sucesso essen-
cial, conquistar a solidariedade dos 
professores. Muitos destes os apoia-
ram por escrito. Ora, o corpo docente 
Çrego, muitas vezes "expurgado", não 
e rico em contestadores e contém 
mesmo um certo número de partidá-
rios do governo. 

Igualmente, em seu conjunto, a 
população ficou ao lado dos jovens. 
Ouviu-se muitas vezes o grito de "A-
baixo a polícia** durante as manifes-
tações; os motoristas de táxi carrega-
ram gratuitamente os estudantes para 
arrancá-los das garras da polícia e 
muitos proprietários de lojas esconde-
ram os rebeldes. "Isso é que é impor-
tante - nos disse um estudante da 
Escola Politécnica. Nosso primeiro 
objetivo, de agora em diante, vai ser o 
de manter essa solidariedade que pre-
nuncia uma oposição de massa ao re-
gime**. 

Raramente um estadista suscitou 
ao mesmo tempo uma tal adora-

ção e um tal horror. Há 20 anos, 
quando, na manhã do dia 5 de março 
de 1953, foi anunciada a morte de 
Joseph Stálin, milhões de homens ti-
veram a sensação de ter perdido um 
pai. Espontaneamente^ os moscovitas 
acorreram em massa a Praça Verme-
lha. Os novos senhores do Kremlin 
suplicaram à população que não ce-
dessem ao {»nico. Dirigentes estran-
geiros, que tinham tido em Stálin um 
adversário implacável, não escondiam 
sua inquietação. O velho chefe, cuja 
primeira preocupação era conservar 
seu império, não seria agora substituí-
do por jovens ambiciosos, empenha-
dos em manipulações para conquistar 
a autoridade? 

Somente os cegos continuavam a 
ignorar os crimes que haviam sido co-
metidos em nome de Stálin e por sua 
ordem. No entanto, este homem que 
ocupou um lugar de destaque na his-
tória da tirania foi chorado pelas mas-
sas e seu desaparecimento sentido até 
por alguns de seus inimigos. Vinte 
anos após sua morte, as paixões arre-
feceram um pouco. Quem ousaria ce-
lebrar abertamente o culto de um in-
divíduo cujas torpezas foram revela-
das por seus herdeiros? Os stalinistas 
mais ferrenhos admitem que seu he-
rói não era necessariamente infalível. 
Quanto aos anti-stalinistas, no campo 
socialista, certamente teriam gostado 
de continuar o processo esboçado por 
Nikita Kruschev, mas a autoridade su-
prema impôs silêncio àqueles que fa-
ziam a verdadeira pergunta: como e 
por que o primeiro Estado socialista 
do mundo abandonou-se a um dita-
dor? 

Várias explicações foram propos-
tas. Todos estavam convictos de que 
a pátria, cercada por capitalistas, esta-
va ameaçada. Não havia, portanto, 
necessidade de uma mão de ferro pa-
ra livrá-la dos perigos? Na realidade, 
Stálin transformou um país em plena 
crise num Estado poderoso, capaz de 
repelir os nazistas. Já se disse até que 
a vitória de 1945 justificou os expur-
gos sangrentos de 1934 a 1938. Resta 
saber se para construir a URSS era 
necessário dizimar as suas elites, mas-
sacrar um tal número de dirigentes 
comunistas, encarcerar tantos técni-
cos. Se era indispensável fuzilar tan-

NO VIGÉSIMO ANIVERSARIO DA MORTE DE JOSEPH STÁLIN 

O stalinismo morreu ? 
tos oficiais para fortalecer o Exército. 
E se, para criar um mundo melhor, 
era necessário destruir primeiro os va-
lores originais. Durante o governo de 
Kruschev, os dirigentes soviéticos ti-
veram pelo menos o mérito de fazer 
um inventário das deturpações, e de 
reabilitar as vítimas. Mas o célebre re-
latório secreto de fevereiro de 1956, 
de Kruschev, mostrava os limites e 
deixava prever o fracasso da desestab-
ilização. Todo mal era atribuído a um 
só homem, cercado por seus perver-
sos conselheiros. Enquanto ate mes-
mo marxistas como Togliatti espera-
vam um exame crítico do sistema, 
Kruschev se contentava em denun-
ciar uma personalidade marcada por 
atitudes desmedidas. Ele se apiedava 
das centenas de milhares de comunis-
tas perseguidos mas pouco se interes-
sava pelos milhões de apartidários a-
cuados ou pelos camponeses massa-
crados por terem desacelerado o rit-
mo da coletivização. 

Mancha superficial 

E em dezembro de 1961, quando 
o XXIIo Congresso acabava de mudar 
o nome de Stalingrado, o Pravda a-
presentava uma interpretação muito 
limitada da luta contra o culto da 
personalidade: era preciso ao mesmo 
tempo condenar o homem que tinha 
imposto sua lei e declarar justa a polí-
tica que o partido tinha seguido sob 
sua direção. Em suma, o stalinismo 
não teria sido senão uma mancha in-
cômoda mas superficial sobre um or-
ganismo perfeitamente são, como se, 
durante este período, a história da 
URSS e do Partido Comunista não se 
confundisse com a de Stálin. Teria si-
do possível ao ditador instalar-se de 
repente na direção do PC sem chegar 
a imprimir-lhe sua marca? 

Stálin estava muito pouco creden-
ciado para suceder a Lenin. Este pro-
vinciano que praticamente nunca ha-
via saído de seu país contrastava com 
um Trotsky pcneitai^ \ ? à vontade 

Bernard Féron 

em qualquer parte do mundo. Seu es-
tilo pesado cansava as massas que os 
brilhantes teóricos da revolução ha-
viam galvanizado. Ele se mantinha, o 
mais possível, à parte dos grandes de-
bates políticos. Enquanto seus com-
panheiros se apresentavam nos comí-
cios, ele se dava ares «de grande chefe 
dos burocratas do pârtido. Poderia 
um homem desses ser objeto de preo-
cupação para aqueles que pareciam 
destinados aos mais altos cargos? É 
evidente que os outros membros do 
Politburo que conheciam sua capaci-
dade de intriga o subestimavam. Eles 
procuravam conquistar seus partidá-
rios. Stálin se contentava em ir gal-
gando gradualmente os postos-chave. 
Mas, se foi bem sucedido, não foi a-
penas por ter sido mais astuto que 
qualquer outro e sim porque traduzia 
as aspirações do novo grupo dirigen-
te. Trotsky pensava estender a revolu-
ção aos países mais desenvolvidos. 
Stálin se limitava à sua pátria e come-
çava, pacientemente, construindo o 
socialismo num só país. Foi ele que 
procurou tornar o comunismo algo 
próprio da Rússia. É bem verdade 
que ele continuou a proclamar que a 
URSS era o berço da revolução mun-
dial, mas na realidade colocou a In-
ternacional a serviço da Rússia. 

Teria ele traído Lênin? Foi dito 
muitas vezes que a União Soviética 
teria evoluído de maneira totalmente 
diferente se o seu f\indador não tives-
se desaparecido prematuramente. Ao 
contrário de seu sucessor, o pai do 
bolchevismo tinha suficiente seguran-
ça para suportar a contradição, e re-
pugnava-lhe o uso inútil da violência. 
Ficava revoltado com a crueldade do 
seu "cozinheiro** georgiano. E, no en-
tanto, o stalinismo aparece como um 
fruto, monstruoso, sem dúvida, mas 
natural, do leninismo. No início do 
século, quando Lênin estava próximo 

do menchevismo, Trotsky o criticava 
por construir um partido que "pre-
tendia ser um substituto da classe o-
perária". Em Nossas Tarefas Politicas 
predizia: "Os métodos de Lênin leva-
rão ao seguinte: a organização do par-
tido - um pequeno comitê - começa 
substituindo o conjunto do partido; 
depois, o comitê central substitui a 
organização e, finalmente, um "dita-
dor** substitui o comitê central**. Foi 
também Lênin quem impôs o centra-
lismo democrático a seu partido de 
<4tipo novo" proibindo, posterior-
mente, as divergências quando acredi-
tou estar a revolução em perigo. 

Política stalinista 
Essa é uma das razões pelas quais 

os dirigentes soviéticos não puderam 
nunca optar pdr uma completa deses-
talinização. Tanto lhes repugnava ter 
que dar explicações sobre seu papel 
durante o período do "culto** quanto 
temiam minar os fundamentos do sis-
tema, ao passar as idéias de Lênin pe-
lo crivo. Adotaram, assim, um com-
promisso. O antigo ditador não come-
teu, segundo eles, faltas graves senão 
a partir de 1934; após o assassinato 
de Kirov, Stálin, possuído por uma 
mania de perseguição, teria ordenado 
os expurgos que atingiriam os bons 
stalinistas. Esta versão autorizada da 
história apresenta uma outra vanta-
gem: permite aos dirigentes atuais do 
Kremlin aplicar, quando lhes convier, 
uma política stalinista, livre de seus 
excessos. 

Os campos de concentração foram 
esvaziados mas não extintos e a polí-
cia pode, sempre, internar neles aque-
les que contestam. A autoridade e a-
tualmente muito mais suave que há 
20 anos mas pode, a qualquer mo-
mento, reativar a máquina repressiva 
que n u n c a chegou a ser desmantelada 
e que ve as tentativas no sentido 
de garo. »r realmente os direitos dos 
cidadãos. A autoridade executa, con-
tu<J- em- todos os domínios, mas 
pr^ ilmente em relação aô exte-

rior, uma política muito mais frouxa. 
Anteriormente, o ditador soviéti-

co impunha ao movimento comunista 
a imagem do monolitismo. É bem 
verdade que já existiam tensões com 
a China, mas que eram mantidas em 
segredo. Foi após sua morte que o 
mundo socialista se desagregou. 

Por outro lado, não acontece mais 
o caso do chefe supremo apontar co-
mo inimigo todos aqueles que não es-
tivessem cem por cento de acordo 
com o Kremlin; busca-se, de preferên-
cia, a colaboração das nações que não 
estiverem em total desacordo com a 
URSS. A "cortina de ferro*' foi levan-
tada mas essa abertura para o exterior 
não provocou internamente uma ati-
tude semelhante e durável Os contro-
les chegaram mesmo a serem reforça-
dos à medida que se abriam as fron-
teiras. Os dirigentes assimilaram a li-
ção de vigilância que lhes foi inculca-
da por Stálin, ou seja, de que é preci-
so preservar, a qualquer preço, a po-
pulação do contágio das idéias "bur-
guesas". 

O Kremlin sempre cerceou os es-
critores ou historiadores que tenta-
ram aprofundar a análise do "culto 
da personalidade". Ele cortou a ten-
tativa do único Partido Comunista -
o PC tcheco, em 1968 - que come-
çou a tentar explicar as raízes do sta-
linismo. Apresentando um conjunto 
de documentos da oposição tcheca, 
Jiri Pelikan constata que os dirigentes 
estão prontos a "liberalizar**, desde 
que isso não implique em riscos, mas 
que se recusam -a "democratizar**. 
Ou, prossegue ele: "é impossível re-
formar um sistema de tipo stalinista 
com uma política liberal levada ao 
auge por iniciativa de um grupo diri-
gente do partido que concede a liber-
dade mas determina sozinho os limi-
tes em que esta pode ser exercida*'. 

Stálin foi condenado por seus dis-
cípulos, por vezes de forma bastante 
violenta, três anos após seu desapare-
cimento. Não o reabilitaram, embora 
estejam mais inclinados do que nunca 
a reconhecer seus méritos. No entan-
to, as discussões surgidas a propósito 
de uma personalidade tão fora do co-
mum têm menos importância que o 
debate sobre seu sistema de governo. 
Stálin na realidade está morto, mas já 
não se pode dizer o mesmo do stali-
nismo. 



As Filipinas ou o suicídio de uma democracia 

III-A dominação americana 
HzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

á algumas semanas, centenas de 

funcionários do departamento 
de reforma agrária abriram os celeiros 
de arroz desta província situada no 
centro de Luçon, iniciando a aplica-
ção do decreto presidencial n.° 27, 
que declara o país inteiro "zona de 
reforma agrária . Eles fazem primeiro 
o cadastro e depois preparam as ter-
ras para as negociações entre proprie-
tários e arrendatápps: estes deverão 
decidir de comunfacordo o valor da 
terra, estimado em duas vezes e meia 
mais do que o valor da colheita nor-
mal. 

O decreto n.® 27 estabelece que o 
proprietário só poderá conservar sete 
hectares e o arrendatário entre três e 
cinco. Mas cômo a reforma atinge 
750 mil famílias - ela será aplicada 
nas plantações de arroz e milho - e 
só existe 1 milhão e meio de hectares 
para serem distribuídos, o texto deve-
rá sofrer alterações. 

Completada pela "revolução verde 
da presidência*1, que consiste princi-
palmente em cultivar legumes nas ter-
ras férteis ou em alguns locais próxi-
mos da capital, esta reforma deverá — 
assim espera seu promotor, Conrado 
Estrella - resolver a questão agrária. 
O governo espera também atrapalhar 
os planos dos huks e dos guerrilheiros 
de extrema-esquerda que aplicam 
uma reforma radical nas zonas que 
Q&ipam. Existem mais de 6 milhões 

nfamílias nas Filipinas e mais da 
u.Jtade trabalha na terra. 

Três jovens sindicalistas da Fede-
ração Nacional dos Trabalhadores de 
cana-de-açúcar, dois homens e uma 
moça, nos esperavam dentro de. um 
carro numa rua de Bacolod, a capital 
da ilha dos Negros, o país do açúcar 
também chamado "Sugarland". Para 
eles, a lei marcial não significa "a paz 
e a ordem**. Dois dias após o golpe de 
estado do presidente Marcos, disse-
ram eles, "a polícia deu uma batida 
em nossos locais e prendeu cinco dos 
nossos militantes; um deles ainda está 
preso. E quando partiu levou nosso 
dinheiro. Em Castellana, o raoprietá-
rio de uma fazenda ao sul de Bacolod 
denunciou um dos nossos militantes, 
Jobo, que depois de surrado foi pre-
so. Todos os nossos quadros tiveram 
que fugir**. 

Os três me conduziram em segui-
da, discretamente, a uma cabana on-
de viviam oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sacadas ou operários que 
trabalham por estação. Umas 20 pes-
soas dormiam sobre esteiras mesmo 
no sol. Não havia água nem instala-

sanitárias, nem eletricidade. "É 
uim para 95% dos trabalhadores** -

acrescentou um dos sindicalistas. 
O cabo, ou chefe de grupo, con-

cordou em falar. Tem 35 anos mas 
aparenta 10 anos mais e entrou neste 
tipo de trabalho desde os 20 anos. 
Ele é o único que ganha o mínimo 
legal de 7 pesos por dia — os outros 
não ganham nem 5 - mas mesmo as-
sim não conseguiu no ano passado, 

trabalhando arduamente nas suas pró-
prias terras durante seis meses, ganhar 
mais que 90 pesos. É pouco, mesmo 
contando com os 50 pesos que ele 
recebeu de adiantamento. 

Miséria no campo 

"Com as deduções efetuadas pelos 
fazendeiros, e as multas de às vezes 
10 pesos por dia, e como é impossível 
verificar as contas dos contramestres, 
alguns trabalhadores voltam para casa 
endividados. Se eles reclamam são 
classificados como maus elementos, 
se forem sacadas não encontrarão 
mais emprego; e se forem trabalhado-
res sedentários arriscam-se a serem 
expulsos de sua fazenda**. 

Um dos organizadores desse sindi-
cato - boa parte do clero, inclusive 
os jesuítas, tomou uma atitude de de-
cidido engajamento - descreve assim 
a situação: "Em 1960 conseguimos 
para os trabalhadores cerca de 3 pe-
sos por dia; nessa época dois quilos 
de arroz valiam 1 peso. Hoje dois qui-
los valem 3 pesos, e foi somente no 
dia 15 de setembro que conseguimos, 
em teoria, 6 a 8 pesos de salário míni-
mo. Mesmo assim, a renda real por 
trabalhador diminuiu. Esse número 
deve ser dividido por dois já que, na 
cana-de-açúcar só se trabalha seis me-
ses por ano. 

Examinemos agora o caso do fa-
zendeiro - acrescenta ele. A grande 
maioria das fazendas ultrapassa os 50 
hectares e alguntas atingem mil hecta-
res. O custo máximo de produção por 
hectare mecanizado é de 2.600 pesos, 
mas a média se situa em torno de 2 
mil pesos. Um hectare fornece po i 
ano cerca de 10 toneladas de açúcar 
dos'quais um terço vai para a refina-
ria. A 70 pesos por 63 quilos (63 qui-
los equivale a um picul - medida fili-
pina), um hectare proporciona a seu 
proprietário a soma de 5 mil pesos. 
Assim, numa fazenda de 200 hecta-
res, o fazendeiro ganhará 1 milhão de 
pesos, enquanto seus 100 operários 
diyidirão entre si 90 mil pesos *! 

A cultura da cana-de-açúcar em-
prega mais de 40 mil pessoas e dela 
dependem diretamente 3 milhões de 
pessoas. Ela rendeu, em 1970/71, 
z31 milhões de dólares em divisas, 
ou seja, um quinto do valor das ex-
portações filipinas, e proporcionou 
aos cofres do Estado 1,2 milhão de 
pesos em impostos. Essa cultura é 
também a base da maioria das gran-
des culturas do país. Um lobby que 
cuida dos interesses açucareiros, re-
presentado pelo governador Montelí-
bano, gemo do vice-presidente da Re-
pública, dispõe de recursos ilimitados 

Ao invés de promover 
reformas radicais, 

o presidente Marcos 
quer salvar o país 
com a lei marcial. 
Por Patrice de Beer 

e de grande poder. Ele conseguiu 
manter a zona açucareira fora da re-
forma agrária e, através de artifícios 
jurídicos, consegue burlar as leis que 
protegem os trabalhadores. 

A lei do açúcar 

Símbolo vivo do feudalismo, a-
poiado em milícias privadas por uma 
administração corrupta, o açúcar é 
também para muitos filipinos o 
símbolo da dominação americana so-
bre o seu arquipélago. Com efeito, se-
gundo acordos internacionais e segun-
do o Sugar Act (Lei do Açúcar) ame-
ricano, as Filipinas só podem vender 
seu açúcar aos Estados unidos. O pra-
zo desta lei expira em 1974, e sua 
renovação já está causando delicados 
problemas. Por outro lado, o acordo 
Laurel-Langley, ou Parity Act, de 
1954, afirmando a igualdade de 
tratamento de cidadãos americanos 
nas Filipinas, deverá também ser no-
vamente negociado em 1974. E Wa-
shington já faz pressão sobre Manilha, 
deixando entender que, caso a parida-
de (de cidadania) não seja mantida, a 
cota filipina poderá ser reduzida, o 
que provocara uma crise econômica e 
financeira sem precedentes nas Filipi-
nas. 

Por causa destes acordos, os Esta-
dos Unidos exercem um controle de 
fato sobre a economia filipina. Pode-
se conceber uma paridade entre um 
gigante e sua antiga colônia? Os ho-
mens de negócio americanos se assi-
milaram aos cidadãos filipinos. Eles 
possuem a maior parte das grandes 
sociedades (bancos, telecomunica-
ções, indústrias . . . ). Seus lucros são 
substanciais: um estudo tendo como 
base 108 firmas filipinas mostrou que 
70% dos investimentos americanos no 
país, no período entre 1956/1965 
proporcionaram lucros avaliados em 
cerca de 369 milhões de dólares, seis 
vezes mais do que o capital Investido. 
Uma das técnicas mais utilizadas con-
siste em pedir empréstimos em pesos 
no mercado financeiro local e expor-
tar os lucros em dólares. 

A flutuação do peso provocada 
por iniciativa das organizações finan-

ceiras internacionais causou um golpe 
tanto na indústria como na agricultu-
ra das Filipinas. O preço do adubo e 
do material dobrou e a principal usi-
na do país, a Illigan Mills, deverá fe-
char suas portas; ela acaba de ser pas-
sada para controle do Estado. Quanto 
à dívida externa, ela atingiu em feve-
reiro de 1972 2.135 bilhões de dóla-
res, quase três vezes o orçamento fili-
pino. 

Uma ajuda multiforme 

As Filipinas também são depen-
dentes da ajuda americana que, como 
sempre acontece nesses casos, leva 
mais em conta quem fornece do que 
a quem deveria beneficiar. Assim, 
96% dos produtos comprados com os 
fundos da USAID (United States A-
gency for International Develop-
ment) provém dos Estados Unidos. 
Boa parte dessa assistência serve para 
pagar os técnicos americanos. Além 
disso, esses programas têm por objeti-
vo difundir as concepções políticas e 
econômicas americanas entre os filipi-
nos, para fazer deles, como dizia o 
presidente da Universidade das Filipi-
nas, Salvador Lopez, "os bons ameri-
canozinhos morenos da Ásia**. 

Essa política de promoção dos 
'Valores americanos**, que provoca a 
alienação cultural dos filipinos, se e-
fetua também por métodos menos or-
todoxos. A USAID propôs fornecer 
427 mil dólares para "elevar o nível 
dos sindicatos*'. Em 1972 foram gas-
tos 800 mil dólares para a formação e 
equipamento de unidades de elite da 
polícia. Oficiais selecionados são en-
viados à Academia Internacional de 
Polícia dos Estados Unidos, onde, a-
lém dos métodos de contraguerrilha, 
eles aprendem que os americanos são 
os defensores da lei e da ordem na 
Ásia. 

Mas o aspecto mais claro da domi-
nação americana nas Filipinas é sem 
dúvida constituído pelas bases milita-
res. Em duas bases gigantes, Subic 
Bay, da Marinha, e Clark, da Aviação, 
estão concentrados mais de 25 mil 
militares e 20 mil civis americanos. 
Era de Clark que partiam alguns B-52 
que bombardeavam o Vietnã. Essas 
instalações proporcionavam trabalho 
diretamente a 19 mil filipinos. Mas 
toda uma "indústria'* nasceu nos ar-
redores, particularmente na cidade de* 
Angeles, cheia de bares e boates. Em 
Olongapo, perto de Subic, existem^se-
gundo alguns, cerca de 20 mil prosti-
tutas. 

Se essas bases fornecem anual-
mente ao governo de Manilha 200 mi-
lhões de dólares, ou seja, quase tanto 

quanto as exportações de açúcar, elas 
também são a causa de imposições ao 
governo. O acordo sobre as bases, de 
14 de março de 1947, concede a estas 
a extraterritorialidade, sendo que os 
militares americanos eram autoriza-
dos a circular livremente pelo país. 

Numerosos incidentes surgiram 
nos últimos anos: civis foram mortos; 
mulheres violadas; sendo que cada 
vez o culpado era enviado aos Esta-
dos Unidos para escapar à Justiça lo-
cal. 

O pacto de^assistência militar de 
21 de março de 1947 e o tratado de 
defesa mutua de 30 de agosto de 
1951 ligam militarmente Manilha a 
Washington. As Filipinas não podem 
conceder bases a outros países nem 
comprar-lhes armas sem o acordo pré-
vio dos Estados Unidos. O Exército 
americano pode recrutar cidadãos fili-
pinos e o JUSMAG (Joint US Milita-
ry Advisory Group) "aconselha** as 
Forças Armadas filipinas. Finalmen-
te, o embaixador dos Estados Unidos 
é o único diplomata que pode entrar 
diretamente em contato com a presi-
dência da República sem passar pelo 
Ministério das Relações Exteriores. 

Ligados dessa maneira à antiga po-
tência colonial, as Filipinas têm certa 
dificuldade em conduzir uma política 
independente. O país ainda não reco-
nheceu nem a União Soviética nem a 
China. Por trás dos Estados Unidos, o 
Japão reforça sua penetração econô-
mica. Mas, em vez de fornecer ajuda 
ou investimentos, Tóquio prefere em-
prestar dinheiro e conquistar assim o 
controle de empresas ou de setores 
inteiros da economia (madeira, bana-
na, etc.). 

Essa situação muito contribuiu 
para desenvolver na opinião pública 
uma forte corrente nacionalista, es-
sencialmente antiamericana. Mas o 
governo, por seu lado, reage apenas 
fracamente ao domínio crescente dos 
Estados Unidos. Muito mais ainda, o 
presidente Marcos guarda um silêncio 
prudente sobre o problema da "pari-
dade** (de cidadania), embora a Corte 
Suprema tenha decretado que ela dei-
xaria de ser válida em 1974. 

O golpe de força de 22 de setem-
bro, que o presidente Marcos deu 
com o apoio do Exército, virou uma 
página da história das Filipinas. O re-
gime acredita agora que a lei marcial 
o ajudará a resolver todos os proble-
mas. Numerosos filipinos, por seu la-
do, parecem esperar um milagre. 

Se a esperança colocada por mui-
tos no novo regime for ludibriada, o 
NPA e os separatistas muçulmanos se 
tornarão o único recurso desses 77% 
de filipinos que ganham menos de 3 
mil pesos por ano. Após ter marcado 
o fracasso de sete anos de governo, a 
lei marcial poderá ser hoje a última 
chance do presidente Marcos. 

A discreta "limpeza" no comunismo soviético 
Todas as indicações oficiais ou o-

ficiosas sobre a maneira como 
foi preparada a renovação das cartei-
ras do Partido Comunista da URSS -
a primeira em 20 anos - confirmam 
que não se trata, de maneira alguma, 
de um expurgo comparável aos que 
foram feitos no passado nas fileiras 
dos comunistas da URSS. A esse res-
peito foram dadas garantias formais e 
parece que a simples "limpeza'*, que 
provavelmente tinha sido prevista na 
origem, foi reduzida a modestas pro-
porções. Tudo se passou como se os 
promotores da operação tivessem jul-
gado mais inteligente não mexer com 
a complexa rede de interesses locais, 
profissionais e outros dos quais de-
pende o equilíbrio dos aparelhos. À 
exceção de casos extremos, espera-se 
um número muito limitado de exclu-
sões. 

Será oue na época do XXIV Con-
gresso, há dois anos, se pensou real-
mente numa operação de renovação 
dos quadros? O que queria dizer 
Brejnev quando falava de uma "im-
portante campanha política de orga-
nização"? Pensava-se que se podia 
"purificar*' o partido, ao mesmo tem-
po, de seus intelectuais menos confor-
mistas e de seus burocratas mais 
rotineiros e mais conservadores? 

Num dado momento falou-se de uma 
"batalha". Tudo indica que os diri-
gentes se limitaram a procurar insu-
flar um espírito novo nos homens 
sem mudar demasiado as coisas. 

Estímulos 

É nesse sentido que se deve inter-
pretar os relatórios de reuniões que se 
realizaram a esse respeito nos últimos 
meses. Na Bielo-Rússia, por exemplo, 
durante um seminário no mês de a-
gosto, foi sugerida a meditação sobre 
a seguinte pergunta: "Porque certos 
engenheiros comunistas manifestam 
indiferença e espírito de rotina para 
com a introdução de novas técnicas**? 

O XXIV Congresso já havia insisti-
do sobre o papel de controle que o 
partido deve exercer sobre os organis-
mos de gestão da economia. Vários 
textos recentes lembram isso; os co-
munistas são convidados a se mostra-
rem mais ativos em todos os níveis do 
desenvolvimento da economia nacio-
nal. 

Esbanjamentos 

Isso é, de certa maneira, o objeti-
vo ideal. Antes de tudo é preciso eli-
minar os abusos mais graves, os hábi-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Al ai n Jacob 

tos mais nefastos que se traduzem 
finalmente por um esbanjamento mo-
numental dos recursos nacionais. As 
sessões plenárias dos comitês centrais 
do partido, reunidas durante o mês 
de fevereiro em nove das Repúblicas 
Federadas, todas acentuaram esse 
ponto. No Azerbaidjão, por exemplo, 
foi denunciada não apenas a não exe-
cução do planejamento em múltiplos 
setores da economia mas também 
roubos em vários ramos da indústria e 
do comércio, e ainda a ausência do 
trabalho sem justificativa em quase 
um terço dos casos. 

Perto de Alma-Ata foi assinalado 
o caso de uma usina de fundição on-
de o número das jornadas de traba-
lhadores ausentes passou de 490 em 
1970 para 3852 em 1972. Quem é 
culpado? No jornal dos sindicatos, 
Trud, o vice-presidente do comitê de 
Estado para mão-de-obra responde: 
"Ê chegado o momento de pedir sa-
tisfação aos dirigentes de empresa 
que dissimulam as perdas efetivas do 
tempo de trabalho", 

r . De que maneira essa responsabili-
™)de pode ser controlada e julgada? 

Primeiramente pelo novo método de 
emulação socialista posto em vigor 
em dezembro, pelo Comitê Central 
do PC da URSS, e que pode ser cha-
mado de "emulação armada", pois re-
clama expressamente a denúncia pú-
blica dos retardatários e dos negligen-
tes. Nos jornais foi aberta uma coluna 
mensal sobre esse assunto. 

Pouca ideologia 

A renovação dos quadros dos par-
tidos parece ter-se transformado em 
uma operação de mobilização, antes 
de tudo, contra esse gênero de abuso, 
contra todas as formas de negligência, 
desvio de fundos e dilapidação, mais 
ou menos camuflados, mais ou menos 
voluntários, dos bens públicos. Os a-
pdos à ordem vão continuar, mesmo 
nos níveis mais elevados. 

De ideologia tratou-se muito pou-
co nessa campanha em que a priorida-
de absoluta e dada aparentemente a 
um aumento da eficiencia do apare-
lho de gestão. No entanto, o silencio 
quanto a esse ponto não é completo, 
e as consequências políticas eventuais 
dessa luta pela eficiência não são in-
teiramente ignoradas. Vários textos 
lembraram a necessidade de uma 
maior ". nocracia" dentro do parti-
do, como antídoto 4P°formalismo". 

A revista Kommunist (n.® 12, 1972) 
precisa: "O PC da União Soviética en-
coraja a democracia no seio do parti-
do e não a pretensa "liberdade" para 
seus membros propagarem qualquer 
opinião ou realizarem atividades in-
combatíveis com os direitos e deveres 
dos comunistas". Profissão de fé de 
imobilismo? Na mesma época, no en-
tanto, um dos secretários de organiza-
ção do partido na cidade de Moscou 
anunciava que era preciso "fazer um 
esforço sério quanto ao conteúdo de 
todo o nosso trabalho ideológico". 

Nesse terreno da ideologia pouco 
se duvida de que há uma lacuna tão 
grave como no terreno da gestão. Se-
gundo todas as aparências, Brejnev 
permaneceu afastado desse assunto, 
em seu relatório à sessão plenária de 
dezembro do Comitê Central. E a im-
prensa também fala muito pouco no 
assunto a propósito da troca das car-
teiras do partidõ. Silêncio circunstan-
cial, talvez motivado pelas exigências 
da política externa? Não é certo que 
todo mundo esteja de acordo dentro 
da direção do PC soviético em achar 
que a mobilização das energias e dos 
espíritos, desejada em proveito da 
economia nacional, pode ser efetuada 
sem um mínimo de arejamento da; 
id' 



RAYMOIMD ARON ANALISA O PAPEL DOS ESTADOS UNIDOS NO MUNDO 

Os EUA são "bons "ou "maus"? 
O debate 
da ciência 
dos sinais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Andr é Jar ry zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A semiótica é a ciência dos sinais. 
A edição francesa do livro de Umber-
to EcozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA La Structure Absente (A Es-
trutura Ausente) oferece aos leitores 
uma pequena suma dessa matéria. O 
especialista italiano em semiótica, 
que se tornou conhecido em 1965 a-
través de Oeuvre Ouverte (Obra Aber-
ta), entra agora de cheio no debate 
estruturalista e pós-estruturalista. Se-
gundo Umberto Eco, seu livro preten-
de ser um traço de união entre Saus-
sure e Peirce e, ao mesmo tempo, 
uma defesa da semiótica como praxis 
social contra as tentações da "ontolo-
gia". Todo o livro esta organizado em 
torno das estruturas da comunicação, 
a partir de uma interrogação sobre es-
sas estruturas. 

A obra de Umberto Eco é difícil 
pela diversidade e complexidade dos 
assuntos abordados; mas a riqueza 
dos resumos justifica o esforço do lei-
tor. O conjunto se organiza em torno 
de uma interrogação sobre as estrutu-
ras da comunicação. 

A primeira parte, mais técnica, 
onde são citados, entre os nomes 
mais em evidência, os de Prieto, de 
Peirce, de Jàkobson, é consagrada, es-
sencialmente, às relações entre o có-
digo e a mensagem. O processo da co-
municação se complica progressiva-
mente quando se passa da máquina 
ao ser humano, e também quando se 
considera a mensagem poética ou as 
comunicações de massa. O destinatá-
rio de uma mensagem não pode ser 
decifrado a não ser a partir de um 
sistema de códigos, que não coincide 
necessariamente com os códigos do 
emitente da mensagem. Quanto mais 
o processo se complica mais cresce o 
risco de interpretações fora da linha e 
mais aumenta igualmente a importân-
cia das "circunstâncias" nas quais a 
mensagem é emitida e recebida. 

Cinema e cartaz 

O centro do livro, que se apresen-
ta como uma série de aplicações da 
parte teórica, apresenta inicialmente 
uma semiótica dos "códigos visuais**. 
Combatendo violentamente o "dog-
ma da dupla articulação", segundo o 
qual qualquer comunicação seria ads-
trita ao modelo linguístico, Eco con-
sidera a existência de linguagens sem 
nenhuma articulação, ou com uma só 
articulação, e mesmo com três articu-
lações. O último caso seria o do cine-
ma, que se desenvolve ao mesmo tem-
po no espaço e no tempo. Quanto ao 
cartaz publicitário, ele dá ocasião a 
que se estude, a partir de exemplos 
concretos, as relações entre o nível 
retórico e o nível ideológico. 

Arquitetura 

As 50 páginas consagradas à arqui-
tetura estão entre as mais vibrantes. 
Desde que admitimos que o objeto 
arquitetural pertence à comunicação, 
somos levados a considerá-lo como 
um "sinal", cuja significação (linhas, 
superfícies, volumes) remete a fun-
ções possíveis (de habitação, de per-
curso das distâncias, de comunicação 
entre pessoas). O arquiteto deve ino-
var sem desviar; ele não pode contes-
tar os códigos a não ser sendo-lhes 
fiel, até certo ponto. Para evitar ser 
escravo de decisões impostas do exte-
rior, ele deve ser também (senão sozi-
nho pelo menos através de um traba-
lho de equipe) sociólogo,^ cientista 
político, psicólogo, antropólogo - e 
até especialista em semiótica! Mas 
nem por isso ele deve considerar-se 
um demiurgo, seguro de dobrar a seu 
bel prazer o curso da História. Brasí-
lia foi projetada para ser uma cidade 
" soc ia l i s t a" ; o "acontecimento" 
(condições de vida dos operários que 
construíram a cidade, pressa na cons-
trução em determinado quarteirão, 
multiplicação da população por 10) 
desmentiu as intenções, ultrapassou 
os códigos, desmantelou uma estrutu-
ra que só tinha um defeito: o de não 
ter sido concebida como móvel. 

A última parte da obra, onde apa-
rece novamente o teórico de Obra A-
berta, põe em discussão a própria no-
ção de estrutura. 

Michel Tat u 

Um homem que lida com a mes-
ma facilidade com os megatons 

dos arsenais estratégicos e com as su-
tilezas do sistema - ou do não-siste-
ma — monetário internacional; uma 
pena que disseca com a mesma pers-
picácia o mecanismo dos investimen-
tos americanos no estrangeiro e o e-
quilíbrio das forças na Europa, as tra-
dições da expansão americana e a psi-
cologia dos dirigentes do Kremlin; a-
lém disso, um espírito profundamen-
te cético, que evita qualquer julga-
mento categórico e não teme muitas 
vezes irritar seu leitor: estes traços ca-
racterísticos do universitário liberal e 
universalista reencontramos com o in-
teresse habitual na República Impe-
rial, de Raymond Aron, soma das re-
flexões e das leituras do escritor so-
bre um assunto particularmente am-
bicioso: o papel dos Estados Unidos 
no mundo, de 1945 a 1972. 

Por que República Imperial? 
Com este título, Raymond Aron pre-
tende, desde o início, desafiar os que 
ele chama de "paramarxistas" e que, 
esquecendo a República, prefeririam 
falar simplesmente de imperialismo. 
Ele admite, é verdade, que os Estados 
Unidos foram imperialistas no come-
ço de sua existência, mesmo que pro-
curassem pagar suas conquistas em es-
pécie e que às vezes o Congresso se 
recusasse a fazê-lo (o caso do Havaí, 
por exemplo, no fim do século passa-
do). Ele também admite que seu 
comportamento hoje continua sendo 
imperialista com relação à América 
Central e às Caraíbas, ainda que "o 
imperialismo que tende à constitui-
ção de um império no sentido clássi-
co e político tenha passado para se-
gundo plano". Mas ele prefere, no 
plano global, o qualificativo de "im-
perial": querendo definir com isto 
"uma diplomacia que intervém no 
mundo inteiro, sem visar a edificação 
de um império no sentido jurídico ou 
efetivo do termo", ou ainda, um Es-
tado que se caracteriza por "um pro-
jeto de ordem mundial". Este projeto 
é essencialmente a liberdade de aces-
so, a salvaguarda de um meio favorá-
vel à troca, portanto à penetração, 
"de idéias, mercadorias e capitais 
americanos". Cada um poderá chegar 
à sua própria conclusão, pois o autor 
deixa a cada um a liberdade de esco-
lher a ordem que lhe parecerá "mais 

^apropriada" entre estes três termos. 

Claude Fel l  

Depois do êxito dos livros de Gabriel 
Garcia Marques, Julio Cortázar e Jor-
ge Luis Borges, outro escritor latino-
americano, Manuel Sçprza, começa a 
fazer sucesso na Europa. Seu último 
livro, cuja edição francesa foi lançada 
há pouco, já aparece como um dos 
mais vendidos nas principais livrarias 
de Paris. 

Bom Dia para os uefuntos é 
a primeira "balada" do ciclo ro-

manesco consagrado pelo peruano 
Manuel Scorza a história trágica dos 
camponeses andinos. Esse romance, 
como o que se lhe segue, História de 
Carabombo, está enraizado na terra 
pedregosa dos altos planaltos onde a 
vida se torna cada vez mais precária. 

'4 Este livro - escreve Manuel 
Scorza na introdução - é a crônica 
desesperadamente verdadeira de um 
combate solitário: o que foi travado 
nos Andes centrais, entre 1950 e 
1962, pelos homens de certas aldeias 
ignotas contra os destacamentos de 
estado-maior que os dizimaram . . . 
Mais do que um romancista, o autor é 
uma testemunha". 

Nascido numa comunidade da 
província de Huancavelica, Manuel 
Scorza veio a- or secretário-geral do 

A guerra fria 

Estaria ele se recusando a fazer 
um julgamento moral? Não de todo, 
pois sentimos que Raymond Aron es-
tá a tal ponto irritado com a moral 
dos "paramarxistas", erigida em siste-
ma, que ele se vê obrigado a voltar 
involuntariamente, quase em cada pá-
gina, às questões de ordem moral: os 
Estados Unidos são "bons" ou 
"maus'*? São eles inocentes ou cul-
pados do que está errado no mundo?' 

Aos olhos de Raymond Aron, eles 
não são nem uma coisa nem outra. 
No entanto, para fazer uma afirma-
ção destas diante dos "paramarxis-
tas**, já é preciso uma boa dose de 
indulgência, até de simpatia com rela-
ção aos Estados Unidos. E Raymond 
Aron realmente a tem, mas é sobretu-
do a amplidão de seu horizonte que 
lhe permite restabelecer o equilíbrio. 

Assim, não lhe é difícil fazer justi-
ça à tese apresentada nestes últimos 
anos pelos historiadores "revisionis-
tas** americanos, segundo os quais os 
Estados Unidos teriam a maior parte 
da responsabilidade no desencadea-
mento da guerra fria com Moscou. O 
que o diferencia destes autores, que 
buscam o essencial de seus argumen-
tos na análise da situação americana, 
é que Raymond Aron fala muito mais 
de Stálin e do sistema soviético. E 
com razão, pois é realmente difícil ig-
norar que o líder soviético tinha esco-
lhido deliberadamente o antagonis-
mo, que a guerra da Coréia iria trans-
formar este antagonismo em confron-
tação e que a propaganda stalinista 
contra os americanos entre 1950 e 
1953 tinha alguma coisa de propria-
mente monstruoso, como o lembra o 
autor. 

Os homens de Giap 

Raymond Aron naturalmente é 
severo quanto ao engajamento ameri-
cano no Vietnã, talvez até um pouco 
mais severo do que teria sido se tives-
se podido analisar no seu livro os a-
cordos de janeiro. Segundo ele, os 
meios empregados eram excessivos 
diante de um objetivo "tão moderado 
como de costume**: a manutenção de 
um governo não comunista em Sai-
gon. Tratava-se pois, como sempre, 
de isolamento, mas o que foi perfeita-
mente bem sucedido na Europa e na 
Coréia revelou-se impossível contra 
os "pequenos homens de Giap**. Nes-
tas circunstâncias, segundo Aron, o 
erro de Kennedy, e depois também 

Movimento Comunitário do Peru e 
tomou a defesa dos índios da região 
de Cerro de Pasço, e por isso foi pre-
so e depois expulso. 

Bom Dia para os Defuntos é, 
portanto, em primeiro lugar, um ro-
mance-requisitorio, mas ele traz uma 
nova vida ao que foi chamado de "li-
teratura indigenista". Aparentemen-
te, os papéis são distribuídos da mes-
ma maneira que em Huasipungo, do 
equatoriano Jorge Icaza, e em Grande 
É o Mundo, do peruano Ciro Alegria. 
De um lado os exploradores: funcio-
nários, militares, proprietários de ter-
ras, grandes companhias estrangeiras, 
como a Cerro de Pasço Corporation, 
que cerca as aldeias e joga sua fumaça 
envenenada sobre os lugares habita-
dos para melhor recuperar as terras 
abandonadas. Do outro lado, a comu-
nidade indígena de Ranças, os explo-
rados que são desconsiderados, des-
pojados e finalmente massacrados. 

No entanto, essa comunidade está 
longe de sé parecer com esse "povo 
de cócoras", vencido, moribundo, 
que Jorge Icaza havia pintado em seu 
romance de 1934. Ranças lutará du-
rante muito tempo antes de cair, de-
pois de ter apelado em vão ora para a 
astúcia ora para a força. 

Como sublinhou, diversas vezes, o 
grande romancista e etnólogo perua-
no José Maria Arguedas, a sociedade 
andina está perdendo, pouco a pou-
co, seu imobilismo e sua secular rtf 

de Johnson, foi o de atribuir impor-
tância excessiva ao que estava em jo-
go: "Foi por eles terem declarado que 
a guerra do Vietnã constituía uma 
prova crucial que ela acabou efetiva-
mente se transformando nisto*'. 

Sim, mas como escolher entre o 
que é crucial e o que não é, a partir 
cío momento em que a preocupação 
maior dos dirigentes americanos, na 
fase da diplomacia da dissuasão, tor-
nou-se a credibilidade de seus engaja-
mentos? Se as coisas não tivessem 
dado certo na Coréia ou em Berlim, 
não se teria censurado Truman por 
ter superestimado a jogada? No nin-
do, pode-se dizer que o que é válido 
para a doutrina do isolamento é váli-
do para todas as outras: levada ao ex-
tremo e ao dogmatismo, conduz a de-
sastres (Raymond Aron admite esta 
possibilidade, mas nega que o desvio 
estivesse contido, em germe, na dou-
trina). 

Interesses ou ideais 

• A primeira parte do livro é mais 
uma história das relações internacio-
nais. Na segunda, o autor se debruça 
sobre o interior da máquina america-
na, em particular, sobre suas engrena-
gens econômicas. Ali, também, a mo-
ral - ou melhor a necessidade de res-
ponder aos moralistas "paramarxis-
tas** — aparece sutilmente por trás 
das perguntas feitas pelo autor: os Es-
tados Unidos representam no mundo 
atual o papel de defensor dos interes-
ses de seus capitalistas ou agem em 
nome de ideais mais elevados? 

Ali, também, as respostas são do 
tipo "sim, mas** ou "não, mas**. As-
sim, Raymond Aron critica em ter-
mos ofensivos Claude Julien por ter 
superestimado a importância das ma-
térias-primas importadas para a sobre-
vivência dos Estados Unidos (de fato, 
Claude Julien, no seu Império Ameri-
cano, observa que a prosperidade "se 
baseia em grande parte sobre a explo-
ração dos recursos naturais do tercei-
ro mundo"; donde conclui que os Es-
tados Unidos não podem "abandonar 
o impéria", mas não afirma que este 
fator comande o conjunto da política 
estrangeira do país). Mas Raymond 
Aron também admite que a depen-
dência dos recursos petrolíferos do 
oriente médio tende a crescer. 

Quanto aos investimentos ameri-
canos, são de dois tipos: aqueles cujos 
lucros são repatriados aos Estados 
Unidos — é o caso nos países do ter-
ceiro mundo - e aqueles cujos lucros 

dez. 
Hector Chacon, personagem real 

(o autor guardou o seu nome) e gran-
de figura mítica, faz tremer as autori-
dades e semeia o terror entre os ricos 
antes de sep preso. Os índios agrega-
dos às grandes propriedades têm que 
partir para fazer seu serviço militar; e 
quando voltam tentam criar sindica-
tos camponeses, de acordo com o 
modelo dos que foram fundados por 
Hugo Blanco. Sentindo seus privilé-
gios ameaçados, os proprietários rea-
gem e chegam, como Scorza relata 
aqui, a envenenar seus líderes: as au-
toridades que vieram constatar o óbi-
to concluíram por uma "crise cardía-
ca coletiva*' (essa história também é 
real). 

O que dá todo o valor a Bom 
Dia para os Defuntos e explica seu 
enorme sucesso no Peru é que se trata 
de um livro "falado**, cujos diálogos, 
cheios de humor e de lirismo, foram 
notavelmente traduzidos por Claude 
Couffon. Profundamente enraizado 
na realidade e na história do Peru, es-
sa crônica rejeita o realismo tão caro 
aos indigenistas tradicionais. Como 
em Garcia Marques, as catástrofes 
têm um sopro bíblico; grandes terro-
res míticos caem sobre a aldeia onde 
"nada se passou" - ou quase nada -
antes da apoteose final. Em Cerro de 
Pasço os habitantes se tornam azuis, 
verdes, alaranjados; as partidas de pô-
quer duram 90 dias; os camponeses 

são reinvestidos rio lugar mesmo, co-
mo na Europa e nos países desenvol-
vidos. Raymond Aron não esconde 
que o contrário seria preferível, mas 
ele é talvez ainda mais severo quanto 
à política'dos EUA com relação à Eu-
ropa: ele não teme anunciar uma "re-
volta" contra o padrão-dólar e contra 
os investimentos financiados "através 
de empréstimos aos países que rece-
bem o investimento dos capitais ne-
cessários". 

No total, a relação entre diploma-
cia e interesse economico é um pouco 
a que liga gravitação e aceleração, na 
teoria de Einstein: via de regra, é mui-
to difícil distinguir na política ameri-
cana o que é pesquisa de mercados e 
de acesso às matérias-primas por um 
lado e engajamento ideológico ou po-
lítico mais amplo por outro. 

De Marshall 
ao terceiro mundo 

Isto posto, pergunta-se, os povos 
sofrem com isto? Na Europa não 
(onde o plano Marshall foi um suces-
so indiscutível) nem no Japão: os "se-
mi-ricos, na verdade, progrediram 
mais depressa que os ricos**. E os po-
bres? Constatamos que o autor não 
responde à "interrogação decisiva** 
que ele mesmo formulou: "O cont 
to criado pelas economias industn, 
zadas, na sua fase atual, é favorável 
ou contrário ao take o f f dos países 
atrasados? " Tem-se simplesmente a 
impressão que no seu modo de ver o 
contexto é afinal bastante indiferen-
te: ele pode tanto contribuir no bom 
sentido como no mau, segundo as 
"estruturas de acolhida'* preparadas 
para os investimentos, nos países do 
terceiro mundo. 

Teria sido interessante que o livro 
apresentasse um pouco mais de prog-
nósticos. Os principais instrumentos 
de poder dos Estados Unidos, nos diz 
o autor, são hoje, essencialmente, o 
mercado do eurodólar, as firmas mul-
tinacionais, e os foguetes interconti-
nentais. Ora, é preciso constatar jun-
to com ele que o Japão ameaça a su-
perioridade americana, que, como vi-
mos, anuncia-se uma "revolta" contra 
o sistema monetário atual, e que o 
acordo de Moscou admite, em certos 
setores dos armamento? estratégicos, 
uma superioridade soviética. Será o 
declínio da "República imperial'*? 

Raymond Aron não chega a tan-
to. Tipicamente, a sua conclusão, 
uma exaltação da prudência, a t4vin. / 
de suprema no mundo sublunar". 

massacrados continuam seus diálogos 
do fundo dos seus túmulos e, mesmo 
quando eles estão morrendo de fome, 
conservam seu senso de humor antes 
de resolverem empregar a força. 

Os personagens dessa balada cuja 
construção tem o rigor de um cenário 
cinematográfico são, muitas vezes, in-
vestidos ae poderes mágicos: um fala 
aos animais, outro preve o futuro, ou-
tro enfim tem sonhos premonitórios 
que lembram certas criaturas de Astú-
rias. 

O livro teve uma eficácia miracu-
losa: quando se soube no Pertf que 
Hector Chacon era um personagem 
real, foi organizada uma campanha de 
imprensa e, no dia 28 de julho de 
1971, ele foi libertado após 11 anos 
de prisão. 
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A nova saga dos índios peruanos 
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As opçoes de Allende 
apôs as eleições zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aumentando em 7,6% o 
seu eleitorado, a 

Unidade Popular tem 
agora diante de si 

uma outra realidade 

Menos de 24 horas depois da di-
vulgação dos resultados extra-

oficiais do pleito parlamentar do dia 
4 no Chile, tanto os partidos de coli-
gação da esquerda, a Unidade Popu-
lar, como os partidos oposicionistas 
proclamavam-se ruidosamente como 
vencedores, cada um à sua maneira. 

A coligação governista comemo-
rou o aumento de sua representação 
na Câmara e no Senado, mas despre-
zou o fato de continuar minoritária 
no Parlamento e, portanto, vulnerável 
a um constante bloqueio de seus pro-
jetos. Já o Partido Democrata-Cristão 
e o Partido Nacional, reunidos na 
Confederação Democrática (CODE), 
valorizaram o fato de continuarem 
majoritários, mas não mencionaram a 
circunstância de que tanto a maioria 
de 2/3 que pretendiam alcançar atra-
vés do pleito de domingo retrasado 
como o caráter plebiscitario que ten-
taram impor à votação foram repeli-
jdos pela população. 
f O PDC desejava uma maioria es-
magadora de votos para tentar provar 
que a população chilena estaria con-
tra o governo, razão pela qual este 
deveria mudar a sua orientação politi-
ca e econômica. O Partido Nacional 
também classificava o pleito como 
um plebiscito, só que para ele uma 
maioria esmagadora de votos oposi-
cionistas seria o sinal para a apresen-
tação de um impeachment de Allende 
no Congresso. 

Assim, o que muitos esperavam 
como um confronto entre oposição e 
governo acabou se transformando em 
mais uma batalha na longa guerra 
ideológica deflagrada entre esquerda 
e direita desde o inicio de 1970. 

Mas mesmo que o pleito não te-
nha solucionado o impasse, ele provo-
cará alterações politicas do governo e 
da oposição, criando novos focos de 
atrito e uma reaglut inação de forças 
em ambos os lados. 

A Unidade Popular ganhou sete 
novas cadeiras da Câmara de Deputa-
dos, impedindo a oposição de alcan-
çar nesta casa do Congresso chileno a 

aioria de 2/3 de votos, exigida pela 
constituição para que seja aprovado 
um impeachment do presidente Sal-
vador Allende. No Senado, a esquer-
da roubou duas cadeiras dos demo-
crata-cristãos e nacionais, passando a 
ter agora 20 senadores, contra 30 da 
oposição, que antes estava a apenas 
um voto da maioria de 2/3. 

Dentro de cada coligação partidá-
ria as modificações mostraram uma 
tendência acentuada ao esvaziamento 
dos partidos centristas, como os vá-
rios grupos surgidos de divisões do 
Partido Radical, outrora hegemônico 
na política chilena e que hoje está em 
vias de extinção. Perderam força tam-
bém os pequenos partidos como o 
Movimento de Ação Popular Unitária 
(MAPU), Partido de Esquerda Cristã 
e Ação Popular Independente, todos 
da Unidade Popular. 
v O PDC continuou sendo o maior 
partido do país, mas o lento processo 
de desgaste a que está submetido des-
de 1969 acentuou-se. Em 1965, o 
PDC elegeu 82 deputados e 13 sena-
dores; este contingente passou a 55 e 
23 respectivamente, nas eleições par-
lamentares de 1969. Logo após a pos-
se de Allende, o partido perdeu oito 
deputados e três senadores que aderi-
ram ao governo, formando o MAPU e 
a Esquerda Cristã, fazendo com que 
sua bancada passasse a 47 deputados 
e 20 senadores. Nas eleições de do-
mingo retrasado, os democrata-cris-
tãos recuperaram três vagas perdidas 
para a Unidade Popular na Camara de 
Deputados, elegendo 50 parlamenta-
res, um total contudo ainda inferior 
ao atingido em 1969. No Senado, o 
PDC alem de não recuperar nenhu-
ma vaga deixada pelos dissidentes 
pró-esquerdistas, ainda perdeu mais 
uma cadeira, ficando no total com 19 
senadores, no novo Congresso a ser 
empossado em meados de maio pró-
ximo. 

O Partido Nacional manteve o 
mesmo número de deputados, conse-

guindo preencher a vaga aberta pela 
morte, há dois meses, de um membro 
de sua bancada, que hoje reúne 33 
parlamentares na Câmara Baixa. No 
Senado, os nacionais ganharam três 
cadeiras, passando de cinco para oito 
representantes. Os outros grupos inte-
grantes da CODE, a Esquerda Radical 
e a Democracia Radical, ambos surgi-
dos em consequência de fracionamen-
tos do Partido Radical, tiveram um 
acentilado declínio de suas bancadas, 
passando a ter respectivamente um e 
dois deputados contra 10 e quatro. 
No Senado, a Esquerda Radical bai-
xou de cinco para três vagas e a De-
mocracia Radical perdeu seus dois 
únicos senadores. 

Na Unidade Popular, o partido 
que mais cresceu foi o socialista, que 
ganhou 13 vagas na Câmara de Depu-
tados, passando a possuir uma banca-
da de 27 elementos, a maior dentro 
da coligação governista. O PC passou 
de 21 deputados para 26, enquanto o 
Partido Radical baixou de nove para 
apenas dois. O MAPU e a Ação Popu-
lar Independente, que não estavam 
representados na Câmara, passaram a 
ter respectivamente dois e um depu-
tados. No Senado, o PS tem sete re-
presentantes em vez dos cinco ante-
riores, o PC tem nove (três a mais do 
que possuía), enquanto os radicais 
desceram de três para dois, o MAPU 
perdeu um de seus dois senadores e a 
Ação Popular Independente perdeu o 
único que tinha. 

Estes dados revelaram que o presi-
dente Salvador Allende, ao contrário 
de seus últimos antecessores, não per-
deu prestígio. Este fato, segundo al-
guns, é mais significativo ainda levan-
do-se em conta que nos dois anos e 
meio de governo da Unidade Popular 
a economia chilena sofreu grandes al-
terações determinadas, não só pela 
nacionalização de indústrias básicas, 
reforma agrária, como também pelas 
manobras especulativas dos grupos 
atingidos pela ação do governo. 
Allende poderá agora prosseguir na 
aplicação de seu programa de implan-
tação do socialismo no país, sem ne-
cessidade de composições políticas 
ou recuos táticos, pois nos próximos 
três anos não se realizarão novas elei-
ções. 

Apesar do clima de vitória na Uni-
dade Popular, as divergências entre os 
vários grupos que a integram, esqueci-
das momentaneamente antes das elei-
ções, voltaram a intensificar-se logo 
após a divulgação dos resultados, com 
a crise surgida no MAPU, onde 15 di-
rigentes foram expulsos sob a acusa-
ção de manterem contatos com o Mo-
vimento de Esquerda Revolucionária 
(MIR), grupo contrário à via pacífica 
ao socialismo e responsável por duras 
críticas a Allende. O MIR condenou 
violentamente o projeto enviado ao 
Congresso pelo Ministério da Econo-
mia, elaborado por Orlando Millas 
(do Partido Comunista) e que prevê a 
devolução a seus antigos donos de 
quase 45 empresas estatizadas, sob in-
tervenção oficial ou ocupadas por 
seus empregados. 

A questão desias empresas com-
plicou também as relações entre os 
Partidos Socialista e Comunista, uma 
vez que o primeiro, sob a liderança 
do senador Carlos Altamirano, defen-
de a linha de "avançar nem negociar" 
em oposição aos comunistas e até 
mesmo a Allende, militante do PS. 
Dentro do governo chileno, após a re-
novação do Congresso, acredita-se 
que a Unidade Popular deverá assistir 
uma série de crises internas resultan-
tes do "amadurecimento de contradi-
ções ideológicas" entre os que acredi-
tam na necessidade de um acelera-
mento da marcha ao socialismo, sem 
concessões à oposição, e os que de-
fendem a necessidade de uma ação 
cautelosa. 

Para Allende, a situação atual pa-
rece ser desfavorável a longo prazo. Na 
crise em que o país se encontra, o 
governo tem aparentemente apenas 
duas alternativas possíveis: adotar 
uma linha moderada, que certamente 
provocará grave» conflitos dentro da 
Unidade Popular; ou radicalizar, 
"avançando sem negociar" como pre-
ga Altamirano, mesmo sabendo que 
neste caminho terá que contar com 
algo mais do que resultados eleitorais 
(C.C.) 

O que Lanusse Sará agora? 
No domingo passado, os argenti-

nos começaram a esclarecer uma 
série de questões como a extensão do 
prestígio eleitoral do peronismo, o 
poderio político dos partidos tradi-
cionais, o grau de insatisfação dos sin-
dicatos e estudantes e a força dos mo-
vimentos que pregam a via insurrecio-
nal, mas uma incógnita continuou: o 
que farão os militares depois da divul-
gação dos resultados do pleito cujo 
primeiro escrutínio teve lugar dia 11 
e deverá ser complementado por um 
segundo neste fim de semana? 

Depois de sete anos em que três 
generais se sucederam na presidência 
da República, os militares devolvem o 
poder aos civis, promovendo a reali-
zação de eleições gerais para a escolha 
do novo presidente da República, 69 
senadores^ 243 deputados federais, 
23 governadores, 2*6 senadores pro-
vinciais, 748 deputados provinciais e 
592 prefeitos e funcionários munici-
pais. Mas nesta volta aos quartéis, as 
Forças Armadas argentinas mantêm 
sobre a política argentina um contro-
le cuja extensão e natureza ainda per-
manecem obscuros para a maior parte 
dos políticos do pais. 

Formalmente, as condições im-
postas pelos militares aos civis que 
disputaram as eleições de domingo es-
tão contidas num documento de 
cinco pontos, estabelecendo: a "obri-
gatoriedade de os partidos obedece-
rem a Constituição e as leis vigentes, 
incluindo as relativas à subversão e 
apologia de atos terroristas"; o "com-
promisso de as Forças Armadas zela-
rem pela vigência das instituições re-
publicanas e o pleno exercício das li-
berdades democráticas"; a "indepen-
dência e autonomia do Poder Judiciá-
rio"; a "ilegalidade de qualquer anis-
tia a acusados por atos terroristas"; e 
uma "total autonomia para os co-
mandos militares nas questões relati-
vas à segurança nacional, interna ou 
externa . 

As exigências 

O documento de cinco pontos, 
aprovado um mês e meio antes das 
eleições, mantém no entanto uma sé-
rie de imprecisões relacionadas espe-
cialmente com as questões jurídicas, 
além de permitir uma gama bastante 
variada de interpretações. Alguns po-
líticos, notadamente os peronistas, 
chegaram a considerar o estatuto mi-
litar como uma espécie de "super-
constituição", capaz de permitir uma 
nova intervenção das Forças Armadas 
no Executivo argentino, idêntica ao 
golpe de 1966, quando foi derrubado 
o governo de Arturo Illia. 

Até mesmo os liberais moderados 
da União Cívica Radical do Povo 
(UCRP), o mais antigo partido polí-
tico argentino, afirmam que é inge-
nuidade acreditar que os militares te-
nham decidido afastar-se definitiva-
mente da política, quando permiti-
ram a realização de eleições e autori-
zaram os peronistas, seus arquiinimi-
gos, a reconquistar a legalidade perdi-
da desde 1955, quando Juan Domin-
go Perón foi destituído. O partido 
afirma no entanto que não existe ne-
nhuma incompatibilidade entre a 
"democracia consentida" pelos mili-
tares, e sua plataforma de democracia 
representativa. 

O fim de sete anos de intervenção 
direta dos comandos militares argen-
tinos é interpretado por alguns como 
a consequência da convicção de mui-
tos generais, brigadeiros e almirantes 
de que, participando ativamente da 
política, os militares argentinos não 
conseguiram evitar que a sua imagem 
perante a opinião pública fosse se 
desgastando progressivamente. Com 
isto, muitos deles passaram a acredi-
tar que sua qualidade de "reserva po-
lítica do pais" estava correndo serio 
risco. 

Depois de parmanecerem durante sete anos no poder, 
os militares argentinos devolvem o governo aos 

civis, que dele foram afastados em 66, acusados de 
corrupção e incompetência. Esta volta aos quartéis 

é definitiva ou apenas um recuo diante da falta de soluções 
para os problemas do país? Por Carlos Castilho 

A "reserva política" 

Logo depois da derrubada do regi-
me peronista, os militares argentinos 
justificaram a sua intervenção alegan-
do necessidade de pôr fim a um go-
verno que estava ameaçando a sobre-
vivência do equilíbrio de forças polí-
ticas no país (militares, sindicatos e 
partidos políticos) e a própria conti-
nuidade da democracia representati-

- ^ v a . Em 1958, c depois em 66, a*For-
^ ^ ç a s Armadas voltaram a derrubar regi-
^^rmes constitucionalmente eleitos, ale-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Perón e Campora 

gando que eles mostravam-se impo-
tentes para conter os que se opunham 
ao regime, isto é, os peronistas. 

Nas vezes anteriores, como depois 
da queda de Illia, os militares consta-
taram que as soluções por eles preco-
nizadas não conseguiram eliminar a 
permanente pressão exercida pelos 
peronistas, chegado daí à conclusão 
de que, se não era possível eliminá-los 
completamente, de maneira que, eles 
não pudessem mais se opor aos regi-
mes estabelecidos, tanto como mili-
tares, o melhor era readmiti-los na 
vida política do país. 

Dezoito anos depois de sua derru-
bada do poder, os peronistas e o seu 
líder perderam muitas das caracterís-
ticas do período de 1943 a 1955, 
quando foram hegemônicos na políti-
ca argentina. 

Hoje o peronismo não é um movi-
mento coeso e estruturado. No seu 
interior coexistem as mais variadas 
tendências, desde algumas bastante 
conservadoras e até pró-militares, até 
grupos de extrema-esquerda, adeptos 
da luta armada, que durante a recente 
campanha eleitoral participavam dos 
comícios pedindo votos aos peronis-
tas, ao mesmo tempo que promoviam 
ataques a chefes militares, sequestros 
e fuzilamentos de "peronistas traido-
res". Aos 73 anos de idade, Juan Do-
mingo Perón perdeu a energia pessoal 
da sua época de poder, e, embora ain-
da represente uma legenda para mi-
lhões de argentinos, o seu mito vai 
aos poucos se desgastando em conse-
quência das contradições internas do 
movimento do qual ele hoje é mais 
um símbolo do que um líder. 

O enfraquecimento da unidade e 
agressividade dos peronistas forneceu 
o clima esperado pe'.as Forças Arma-
das para que estas pudessem voltar à 
sua condição de "reserva política", 
posição de onde esperam manter um 
controle sobre a^ifeiação do país, 
sem se comprorn^pcom as obriga-

ções executivas, comprovadamente 
desgastantes num país como a Argen-
tina, onde todo governante é obriga-
do a negociar para manter-se no po-
der. 

O risco calculado 

Os militares iniciaram um recuo 
calculado mas não isento de riscos. 
Os peronistas ainda são a principal 
força eleitoral do país, mas a possibi-
lidade de conseguirem eleger um pre-
sidente fia República foi dificultada 
pela implantação do sistema de dois 
turnos na votação. Na ausência de 
uma maioria absoluta (mais de 51% 
dos votos), o candidato vencedor e o 
segundo colocado disputam sozinhos 
um segundo pleito. 

As últimas pesquisas eleitorais an-
tes da realização do pleito confirma-
ram narcialmente esta previsão. Hec-
tor Campora, candidato peronista à 
presidência obteve 38% das preferên-
cias, enquando Ricardo Balbin, candi-
dado da UCRP, ficou em segundo lu-
gar com 28%. O resto do eleitorado 
dividiu-se entre vários candidatos an-
tiperonistas, e uma percentagem bas-
tante reduzida optou pelos candida-
tos do Partido Socialista do Trabalho 
de extrema-esquerda. 

Se o risco de uma vitória peronis-
ta foi bastinte analisado pelos milita-
res argentinos, existe no entanto um 
outro cujos efeitos nem eles e nem o* 
próprios peronistas são capazes de de-
finir concretamente: o da atuação de 
grupos de extrema-esquerda, como os 
montoneros, que durante a campanha 
eleitoral participaram abertamente 
dos comícios peronistas, fazendo a 
pregação da luta armada. É no con-
fronto com estes grupos radicais que 
o Exército argentino talvez venha a 
dar a resposta aos que especulam so-
bre suas ações futuras. 



O mundo árabe depois de Cartum Os heróis 
e os párias 
do Vietnã zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O mais recente ataque 
do Setembro Negro 
provoca divisões no 

mundo árabe. Por David 
Hirst, dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA The Guardian 

Uma das consequências do massa-
cre de Cartum será a obstrução 

dos esforços que vinham sendo féitos 
ultimamente para se chegar a um a-
cordo de paz no oriente médio. Outra 
consequência será o aprofundamento 
da dissensão no mundo árabe, e tal-
vez a divisão das próprias guerrilhas 
palestinas. 

A julgar por alguns comentários a-
parecidos na imprensa de Beirute, es-
tas são as duas principais conclusões a 
que se está chegando no mundo ára-
be. Segundo o diáriozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA L 'Orient-Le 
Jour, da capital libanesa, "os corpos 
dos três diplomatas, incluindo dois da 
mais poderosa nação do mundo, re-
presentam um sério golpe para os que 
pensavam ser possível se alcançar um 
acordo sem os palestinos". 

Os jornais que lamentam os assas-
sinatos de Carfüm apontam, entretan-
to, uma circunstância atenuante para 
a ação palestina. Em um de seus arti-
gos, o L 'Orient-Le Jour afirma que o 
presidente Nixon não tem direito à 

indignação: "Apesar de ser difícil ius-
tificar ataques contra vidas humanas 
cometidos em nome de um ideal polí-
tico, não se deve localizar a origem 
desta violência na loucura criminosa 
dos palestinos". O jornal prossegue: 
"Esta loucura criminosa a <̂ ue se refe-
rem os jornais americanos e o resulta-
do de uma política criminosa aue pri-
vou um povo de se» território' 

Quanto ao segundo tema - dis-
sensão no mundo árabe - o L'Ori-
ent-Le Jour diz: "O que ocorreu em 
Cartum ontem poderá ocorrer no Cai-
ro, Damasco ou Beirute amanhã". 

Como ficou demonstrado na pri-
meira operação do Setembro Negro -
o assassinato do primeiro-ministro 
jordaniano, Wasfi Tal - esta organiza-
ção é produto tanto da dissensão in-
terárabe quanto do conflito árabe-is-
raelense. Os acontecimentos de Car-
tum dão validade a esta afirmação. 
Não somente a Jordânia, mas tam-
bém a Arábia Saudita e o Sudão cons-
tituem alvos da organização, em graus 
diferentes. 

O principal objetivo da operação 
de Cartum era conseguir a libertação 
de Abu Daoud, um líder da Al Fatah, 
e de alguns de seus homens, que re-
centemente foram feitos prisioneiros 
pelos jordanianos. Eles haviam pene-
trado na Jordânia para realizar uma 
operação espetacular contra o regime 

de Hussein. Daoud confessou isto na 
televisão inrdaniana. e ainda dirigiu 
duras críticas á Al Fatah na mesma 
ocasião. Mas a Al Fatah rejeitou esta 
versão, dizendo que Daoud e seus 
companheiros estavam a caminho dos 
territórios palestinos ocupados e que 
a aparição na televisão havia sido for-
jada. 

A confissão foi, sem dúvida, obti-
da através de torturas, mas em Beiru-
te alguns setores guerrilheiros não a-
creditam no desmentido da Al Fatah. 
Acham que Abu Daoud falou sobre a 
organização exatamente o que costu-
mava expressar particularmente, an-
tes de sua prisão. E concluem que 
quanto mais as guerrilhas combate-
rem Hussein, mais o rei Faissal, da 
Arábia Saudita, se sentirá obrigado a 
colocar a solidariedade real na frente 
do apoio aos palestinos. 

Agora que o Setembro Negro o-
fendeu gravemente a Arábia Saudita, 
usando seu embaixador em Cartum 
como refém, Faissal provavelmente 
tomará medidas retaliatórias contra o 
movimento guerrilheiro como um to-
do. Isto porque há muito se sabe que 
a Al Fatah - que há tempos recebe 
ajuda da Arábia Saudita — tem muito 
a ver com o Setembro Negro. 

Segundo outro jornal de Beirute, 
o Al-Hayaty uma espécie de porta-voz 
saudita no Líbano, Faissal já decidiu 

O poder sindical na Argentina 
O sociólogo Gláucio 
A. D. Soares analisa 
a classe operária da_ 

Argentina, afirmando 
que ela é pacífica, 
crê na propriedade 

privada e democracia 

Greves gerais no país, queima de 
automóveis em Rosário, encon-

tros violentos com as Forças Armadas 
em Córdoba, invasão de fábricas e 
quebra-quebra em Buenos Aires. As 
notícias que chegam ao leitor ou te-
lespectador brasileiro sobre o proces-
so político argentino transmitem uma 
imagem radical do operário argenti-
no, um revolucionário intransigente, 
um violento nato. As sucessivas inter-
venções militares seriam consequên-
cia das agitações operárias: as Forças 
Armadas, a contragosto, interviriam 
na política em defesa da democracia, 
para evitar o derramamento de san-
gue, o caos, a desordem e a anarquia 
provocadas pela perigosa classe traba-
lhadora argentina. 

Não é nada disso. A grande maio-
ria dos operários argentinos é perfei-
tamente pacífica, acredita na demo-
cracia liberal, não questiona a pro-
priedade privada, nem quer saber de 
greves e de violência. 

A pesquisa 

Esses são os resultados prelimina-
res de uma pesquisa entre operários 
argentinos patrocinada pela Funda-
cion Bariloche, cujos dados estão sen-
do analisados por Nilda Sito e pelo 
autor do presente artigo. Foram en-
trevistados 1196 operários em quatro 

Ê
rovíncias (Buenos Aires, Catamarca, 
(isiones e Entre Rios). Os dados que 

vão saindo do IBM 1130 mostram 
uma ciasse trabalhadora muito dife-
rente da imagem truculenta difundida 
através das comunicações de massa. 

Os operários argentinos se asseme-
lham aos europeus ocidentais e aos 
norte-americanos no que tange ao pa-
cifismo, à forma de solucionar confli-
tos com os patrões e à ênfase coloca-
da nos sindicatos como mediadores 
nas negociações. Mas as semelhanças 
acabam aí. Os operários argentinos 
diferem dos 'trabalhadores afluen-
tes" ocidentais porque, ao contrário 
destes últimos, eles não ficam nas 
preocupações imediatistas do dia-a-
dia - eles têm, pelo menos no nível 
verbal, projetos de âmbito estrutural. 

Entretanto, ao contrário do que 
as interpretações teóricas marxistas 
ma'* ortodoxas poderiam sugerir, es-
ses projetos não são projetos de clas-
se. Eles são projetos nacionais, que 
não questionam o sistema de estratifi-
cação e, além disto, condicionam os 
proprios projetos nacionais à "ratio-
nale" da eficiência produtiva. Ou se-

ja, os operários argentinos quando 
pensam nos projetos nacionais pren-
sam como capitalistas, dentro da lógi-
ca do capitalismo. 

Os trabalhadores argentinos, à se-
melhança dos trabalhadores de diver-
sos países latino-americanos, são na-
cionalistas: o projeto nacionalista é o 
mais popular na classe operária. Mais 
de dois terços dos operários em cada 
um? das quatro províncias pesquisa-
das achavam muito ou bastante im-
portante a conversão das empresas es-
trangeiras em empresas nacionais. 
Não obstante, o projeto nacionalista 
é visto através de uma ótica capitalis-
ta; ele não obedece a um princípio 
próprio, o nacionalismo, nem é um 
fim em si mesmo, sendo somente um 
objetivo secundário condicionado pe-
lo princípio soberano da eficiência: a 
nacionalização só serve se mantiver 
ou aumentar a eficiência da empresa. 
Quando o preço da nacionalização é 
uma redução, ainda que pequena, na 
eficiência, a grande maioria dos traba-
lhadores opta por mantê-la estrangei-
ra: 79% em Catamarca, 84% em Mi-
siones, 85% em Entre Rios e 83% em 
Buenos Aires. 

O projeto nacionalista do opera-
riado argentino é utópico porque não 
admite custos. Sua lógica é essencial-
mente capitalista e modernizante; o 
fundamentai é manter a eficiência das 
empresas a todo custo, e não a trans-
ferencia da propriedade para capita-
listas argentinos. A fórmula é, portan-
to, clara: eficiência primeiro; naciona-
lismo depois — se der pé. 

Socialismo só com eficiência 

O projeto socialista pode ser inter-
pretado, como um projeto de classe, 
por retirar a base sobre a qual se a-
póiam as classes atualmente existen-
tes na Argentina. Sem prejuízo da cri-
ação de um novo sistema de estratifi-
cação, com base no poder e na autori-
dade, o projeto socialista elimina o 
espantalho do patrão. 

Esse projeto é muito menos popu-
lar do que o projeto nacionalista: me-
nos de uma terceira parte dos operá-
rios considera muito ou bastante im-
portante estatizar as empresas priva-
das, enquanto a maioria se opõe a ele. 
Muitos dos que, em princípio, favore-
ciam a estatização, passam a descar-
tá-la quando o seu preço é uma pe-
quena redução na eficiencia das em-
presas. Os que topariam socializar as 
empresas, mesmo com redução na sua 
eficiência, são poucos: 9% em Cata-
marca, 16% em Misiones, 15% em En-
tre Rios e 17% em Buenos Aires. A 
eficiência condiciona, uma vez mais, 
o projeto ideológico. A eficiência 
também comanda a visão qué os ope-
rários têm dos problemas do campo: 
mais de 80 por cento dos operários 
favoráveis à reÇf jjp agrária usaram 
critérios de eficu para a sua exe-

enviar elementos da 44Guarda Nacio-
nal", uma força beduína de confian-
ça, para proteger as embaixadas sau-
ditas no mundo árabe. Teria resolvido 
também "rever o status de todos os 
palestinos que vivem em seu reino, in-
cluindo os naturalizados". Parece 
também provável que Faissal reduzirá 
o fluxo de fundos para a Al Fatah, 
que já se enconua em dificuldades fi-
nanceiras. Quanto ao Sudão, possivel-
mente se afastara mais ainda do mun-
do e da causa árabes. 

Até agora, o Líbano, a Arábia 
Saudita e o Sudão condenaram, os as-
sassinatos de Cartum. Para os demais 
países do mundo árabe que vacilam 
em tomar posições quanto à luta pa-
lestina, parece haver uma forte men-
sagem a eles dirigida, contida nos a-
contecimentos da capital sudanesa. 

Haverá repercussões também en-
tre as próprias organizações guerri-
lheiras. Já existem sinais de um con-
flito na liderança da Al Fatah entre 
os que acham necessária uma conci-
liação com regimes como o da Arábia 
Saudita e os que acreditam que ne-
nhuma conciliação às custas dos pa-
lestinos pode ser tolerada. 

Para o Setembro Negro - e para 
outras organizações - tais convulsões 
poderão ser o preço da revitalização 
da luta árabe contra Israel, em novas 
bases. 

cução, como expropriar somente as 
terras mal administradas ou sem culti-
var, aumentar os importos aos maus 
produtores e conceder estímulos aos 
bons. Foram pouquíssimos os traba-
lhadores que viram na reforma agrária 
um instrumento de justiça social ou 
de mudança na estrutura de poder. 
Os operários argentinos não parecem 
relacionar a estrutura da propriedade 
com a estrutura de poder e com os 
benefícios sociais do desenvolvimen-
to,- ou, se a relaciona, não querem 
correr os riscos implícitos na sua mo-
dificação. 

Projeto político 

Se os operários argentinos não fa-
zem uma proposta socialista, se sua 
ideologia não constitui ameaça para a 
organização capitalista da produção, 
por que diabos eles estão metidos 
num conflito contra o governo argen-
tino? A resposta é simples: os operá-
rios argentinos acreditam num mode-
lo sindical-democrático. A essência 
do conflito não é econômico-social, é 
política. 

Para entender o projeto político 
da classe trabalhadora argentina é in-
dispensável conhecer o papel dos sin-
dicatos. 

Os sindicatos gozam de alta legiti-
midade entre os operários argentinos. 
Em resposta a uma .pergunta do ques-
tionário, aproximadamente 85% dos 
operários afirmaram que seu voto pe-
sa no resultado das eleições sindicais; 
ou seja, eles não se sentem alienados 
do sindicato; além disso, no interior 
do sindicato as disputas são resolvidas 
pacificamente, através do voto, que é 
percebido como o grande instrumen-
to dos trabalhadores - três de cada 
quatro trabalhadores acham que po-
dem influir sobre os dirigentes sindi-
cais através do voto. A sobrevivência 
do sindicato é vital: quase todos os 
operários consideram importante que 
os sindicatos existam e, além disso, 
estarem filiados a um deles. Em con-
traste, por exemplo, pouquíssimos 
considerem importante estarem filia-
dos a um partido político. 

O sindicato é percebido como ins-
trumento das reivindicações operá-
rias, mas desvinculados dos partidos e 
da política. Nada menos de 67% dos 
operários acham que os sindicatos 
não devem ter nenhuma relação com 
a política: sindicatos pra cá, política 
pra lá . . . 

A legitimidade dos sindicatos faz 
com que os trabalhadores aceitem es-
perar pelo resultado das negociações 
entre o governo e os representantes 
das partes interessadas; para eles, o 
sindicato e o governo são peças neces-
sárias no processo. As divergências, 
por um lado, devem se resolvidas a-
través de negociações e barganhas e, 
por outro lado, de maneira indireta, 
através de representantes, ficando oslu-
trabalhadores de fora. como expecta-

dores interessados. Dois terços dos o-
perários portenhos e mais da metade 
dos operários provinciais endossam 
essa perspectiva e os que não o fa-
zem, longe de serem violentos e revo-
lucionários, preferem a intervenção 
simples e direta do governo. Esses tra-
balhadores aceitam de bom grado o 
paternalismo do Estado e da ordem 
constituída, a quem se recorre em ca-
so de necessidade e contra quem ja-
mais se rebela. 

Fica, portanto, claro o modelo 
político do processo econômico que 
está na base das opiniões dos operá-
rios argentinos: é a clássica barganha 
entre representantes das partes, sob a 
supervisão mediadora do governo be-
nigno. Mais dócil e em conformidade 
com o modelo democrático liberal 
não poderia ser! 

Os operários e o governo 

Os trabalhadores argentinos a-
cham que "podem influir no rumo 
que o governo dá às coisas" de duas 
maneiras principais: pelo voto (47%) 
e através do sindicato (41%); além 
disso, eles têm fé no processo eleito-
ral: quatro em cinco acreditam que o 
seu voto pesa nos resultados. 

A revolução violenta não é vista 
como o meio através do qual os ope-
rários chegarão finalmente ao poder: 
só 4% deles optaram por essa alterna-
tiva. Os instrumentos preferidos, uma 
vez mais, são o voto, as eleições, a 
colaboração com o governo. . 

_ Se os trabalhadores argentinos 
não apresentam uma proposta socia-
lista, se aceitam a mediação do gover-
no nos conflitos com os patrões, se 
não advogam a violência como solu-
ção para os conflitos, então qual a 
causa do conflito político com o go-
verno? A resposta é simples: os tra-
balhadores querem política, querem 
voto, querem democracia. O conflito 
deriva do projeto político, estrita-
mente político, de colocar a Argenti-
na de volta aos cânones democratico-
eleitorais. A maior parte dos trabalha-
dores, a despeito de não acreditar nos 
partidos políticos, considera impor-
tante a sua existência e está em claro 
desacordo com a lei que dissolveu os 
partidos políticos; alem disso, acredi-
ta que o voto pesa, que influi, que 
modifica. Céus, eles acreditam em 
barganha coletiva, representação de 
interesses, eleições e democracia. Mas 
os militares não. E é somente quando 
os militares argentinos intervêm para 
tirar do poder um presidente consti-
tucionalmente eleito, para anular elei-
ções livres, para coibir a livre repre-
sentação dos interesses através dos 
sindicatos e das eleições que o pacífi-
co operário argentino se irrita, se en-
furece e sai às ruas: greves gerais no 
oaís, cjueima de automóveis em Rosá-

o, encontro violento com as Força? 
vrmadas em Córdoba . . . 

Nixon recebeu com irritação a no-
tícia de que o Vietnã estava bar-

ganhando a libertação de uma leva de 
prisioneiros deguerra. 

O próprio êxito de toda sua polí-
tica na Indochina e o aspecto glorioso 
da "paz com honra" estavam sendo 
ameaçados pelos burocratas em Ha-
nói, e para um político como Nixon 
isso representa, na realidade, um so-
frimento. 

O fato de os prisioneiros de guerra 
virem, nas duas últimas semanas, sen-
do usados como um bate-bola políti-
co não escapou a alguns dos mais irre-
verentes comentaristas. No momento, 
deixou de ser indelicado acusar Ni-
xon de .capitalizar o máximo possível 
sobre os 600 indivíduos que tão ga-
lantemente sobreviveram à morte. 

Todas as declarações e entrevistas 
à imprensa vêm sendo bem-sucedidas. 
Apenas um grupo de prisioneiros acu-
sou, na realidade, os peaceniks de 
prolongar a guerra do Vietnã; outros 
declararam sorridentes que os bom-
bardeios de Nixon sobre Hanói no úl-a" 
timo Natal haviam realmente concor -
rido para o final do conflito. E escu-
ta-se todo o tempo saudações e agra-
decimentos ao hastear da bandeira a-
mericana. 

Mas o que aconteceu realmente 
aos três milhões de homens, aproxi-
madamente, que lutaram na guerra? 
E quanto àqueles que ficaram mutila-
dos devido aos bombardeios, explo-
sões de minas ou morteiros? Certa-
mente não receberão de graça um 
Ford Mustang, nem beijos de encan-
tadoras enfermeiras, nem terão US$ 
50,000 incluídos em suas folhas de 
pagamento ou receberão convites do 
Saturday Evening Post para escrever 
suas memórias. Eles representam o as-
pecto negro, incômodo e miserável de 
uma guerra que a América deseja es-
quecer. Por outro lado, os prisionei-
ros são o símbolo de um agradável 
sabor de vitória, e Nixon não está in-
teressado em deixar que lhe neguem 
esse desfile vitorioso. 

As diferenças sociais entre os pri-
sioneiros e os veteranos vêm-se tor-
nando muito visíveis. Aqueles que es-
caparam dos aviões de Hanói têm si-
do, até agora, indivíduos de uma al- \ 
vura sem par, educados, provavelmen-
te republicanos e militaristas devota-
dos. Seu futuro está, sem dúvida algu-
ma, assegurado. No entanto, os vete-
ranos e os feridos representam o gru-
po daqueles reunidos pelo injusto 
Serviço Seletivo. A maioria deles é 
pobre, de cor negra, e um grande nú-
mero dos mesmos tornou-se, no de-
sespero, viciado em drogas. Voltaram 
para superlotar os hospitais e ficar à 
espera de empregos inexistentes ou 
para os quais já há, de qualquer forj 
ma, uma longa fila. Faz-se uma má 
imagem deles, visto que alguns de 
seus companheiros protestaram em 
frente à Casa Branca contra a guerra. 
Seu futuro está longe de ser cor de 
rosa. É bem verdade que existe toda 
uma burocracia - Administração dos 
Veteranos - supostamente encarrega-
da de cuidar de seus interesses, bem 
como hospitais para curar seus feri-
mentos. No entanto, o regime de Ni-
xon cortou e, aparentemente, conti-
nua cortando os fundos dos progra-
mas de Ajuda aos Veteranos. 

Outros fundos foram limitados, 
como os programas no sentido de 
treinamento para alguma atividade 
útiL É um ponto digno de nota o fato 
de o veterano médio receber aproxi-
madamente um quarto do treinamen-
to que seu pai teve quando de volta 
da Europa em 1945. Nixon continua 
ainda comemorando o retorno dos 
heróis e a maioria da nação faz o mes-
mo. Mas, em breve, a gloria terá fim e 
as manifestações desaparecerão. 

Talvez, então, Nixon venha a se 
preocupar com esses homens que tra-
varam essa guerra sangrenta, terrível e 
sem sentido e venha a lhes conceder 
um pouco daquilo que merecem. É 
difícil que possa ser menos do que 
lhes foi dado, e isso num momento 
em que a América e seus dirigentes 
tanto necessitam de uma fornada de 
heróis.' ' J ' * ' ' •  
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processo contra Daniel Ellsberg 
e Antony Russo foi muito bem 

sintetizado, no mês passado, por uma 
costureira a quem perguntaram, antes 
que ela tomasse seu lugar no júri, o 
que sabia sobre o caso. Alguém, res-
pondeu ela, entrara no Pfentágono e 
retirara alguns documentos. 

Daniel Ellsberg está sendo julgado 
por ter tirado documentos confiden-
ciais da Rand Corporation, feito có-
pias Xerox dos mesmos e entregue as 
cópias a Antony Russo. 

Ocorreram tantos atrasos no julga-
mento e tantos fatos sensacionalistas 
desde que o New York Times come-
çou a publicar trechos editados da 
"história secreta" da guerra do Viet-
nã, em junho de 1971, que a maioria 
dos cidadãos da costa oeste america-
na poderia achar difícil lembrar algo 
sobre a questão dos Documentos do 
Pentágono, quanto mais sobre as 
ações específicas de que Ellsberg e 
Russo são acusados. 

Em julho passado, o julgamento 
foi suspenso 48 horas antes da aber-
tura, quando se descobriu que o go-
verno vinha gravando as conversações 
telefônicas da defesa. Quando o juiz, 
Matthew Byrne Jr., recusou-se a en-
tregar a gravação das conversações à 
defesa, os advogados de Ellsberg en-
contraram o juiz da Corte Suprema, 
William Douglas, durante um coque-
tel, em Beverly Hills, e apelaram con-
tra a decisão. Douglas concordou em 
sustar a questão até que ela pudesse 
ser resolvida pela Corte Suprema 
quando esta se reunisse no outono. O 

jijfci foi então congelado durante o 
^ P f o do verão. Daniel Ellsberg foi pa-
ra Miami Beach, onde se pronunciou, 
juntamente com Jane Fonda, contra 
a guerra do Vietnã durante a Conven-
ção Republicana e distribuiu outros 
documentos secretos numa entrevista 
coletiva, na qual os dois foram sauda-
dos com simpatia. 

Quando o recurso da defesa foi fi-
nalmente examinado pela Corte Su-
prema, em novembro, o resultado foi 
a rejeição. Então a defesa apelou para 
a tese de julgamento ilegal, citando 
afirmações preconceituosas sobre 
Ellsberg feitas pelo vice-presidente 
Agnew. O juiz Byrne recusou a sus-
tentação e, tendo feito o júri esperar 
durante quase seis meses, resolveu 
dissolvê-lo. Após meses de manobras 
legais, o processo de seleção dos jura-
dos recomeçou, e o julgamento, que 
muitos pensavam ter terminado ou ti-
nham esquecido, finalmente teve iní-
cio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Um processo obscuro 

Ellsberg está sujeito a 115 anos de 
são, por 12 itens das acusações de 

conspiração, roubo e espionagem. 
Russo, co-acusado, está sujeito a 35 
anos, por três itens das mesmas acusa-
ções. O núcleo da acusação do gover-
no é simples: retirando material con-
fidencial de defesa da Rand e tirando 
cópias dele, Ellsberg é culpado de 
roubar propriedade do governo; en-
tregando-o a uma "pessoa não autori-
zada" - Russo - é acusado de violar 
a Lei de Espionagem. O processo con-
tra Russo é o mesmo, apenas ao in-
verso: recebeu material roubado e se 
apossou de documentos secretos do 
governo. 

A defesa não contesta o fato de 
que Ellsberg retirou e copiou os do-
cumentos, mas planeja* demonstrar 
que eles não eram propriedade do go-
verno e portanto não poderiam ter si-
do roubados. Não ha lei que torne 
criminosa a revelação de informação 
confidencial, argumenta a defesa, e a 
Lei de Espionagem se aplica apenas à 
revelação com "objetivo subversivo" 
- ou seja, espionagem. A intenção de 
Ellsberg era enviar os documentos pa-
ra o Congresso, e portanto ele não 
poderia ser culpado sequer da acusa-
ção técnica de espionagem. As acusa-
ções criminais parecem bastante sim-
ples. Mas o longo processo pelo qual 
o caso dos documentos transformou-
se numa batalha legal sobre o sistema 
de informação sigilosa é complicado e 
em muitos pontos obscuro. 

Na primavera de 1970, Daniel 
Ellsberg, entáo um pouco conhecido 
analista de defesa da Rand, que se 
voltara contra a guerra durante uma 
estadia de dois anos no Vietnã, a tra-
balho, foi convidado para assistir a 
uma conferência sobre 4tCrimes de 
Guerra e a Consciência Americana**, 
organizada por membros do Congres-
so em Washingtop. Quando olhou em 
volta da mesa e reconheceu os outros 
membros, que incluíam Telford Tay-
lor, principal promotor americano no 

Em julgamento um 
caso de consciência 

Daniel Ellsberg e Antony Russo poderão passar o 
resto da vida na prisão por divulgarem os Documentos 
do Pentágono. Por Michael Lowe, do New Statesman. 

tribunal de Nuremberg, passou-lhe 
pela cabeça que, dos 40 participantes, 
ele era o único réu em potencial 
num julgamento de crimes de guer-
ra**. 

Não importa qual a base para a 
sua sombria fantasia, havia para ele 
coisas mais tangíveis do que um sim-
ples sentimento de culpa. Durante o 
verão anterior, Ellsberg terminara de 
ler um estudo secreto de 47 volumes, 
História do Processo de Decisão dos 
Estados Unidos Quanto à Politica pa-
ra o Vietnã, 1945-67, que ele e 35 
consultores de defesa de meio escalão 
tinham começado a preparar em ju-
nho de 1967, por solicitação de Ro-
bert McNamara, então secretário de 
Defesa. À exceção do diretor do pro-
jeto, Leslie Gelb, Ellsberg fora o 
único pesquisador autorizado a ler in-
tegralmente as 4 mil páginas de texto 

vezes foi auxiliado por seus filhos 
adolescentes. 

Ellsberg recebeu ajuda, em deter-
minado momento, de Antony Russo, 
que afirmou ser responsável junta-
mente com ele pela distribuição dos 
documentos. Os dois encontraram-se 
pela primeira vez nos alojamentos da 
Rand, na rue Pasteur, em Saigon. 

Ellsberg era então assistente especial 
de John McNaughton, amigo e conse-
lheiro de McNamara. Russo, em com-
paração, era um empregado menos 
categorizado da Rand, trabalhando 
no programa de destruição de colhei-
tas agrícolas. Ellsberg fazia parte dos 
que tomavam decisões, enquanto 
Russo era essencialmente um técnico. 

Os dois tornaram-se amigos ínti-
mos só em 1968, quando, de volta à 
Rand, nos Estados Unidos, trabalha-

e 3 mil páginas de documentos ane-
xos. Mais tarde ele escreveu que, len-
do o trabalho como um todo, lembra-
va-se das transcrições dos julgamentos 
de Nuremberg, que lera tempos atrás 
quando se preparava para um seminá-
rio de Harvard sobre "A Arte da 
Coerção**. 

Em setembro de 1969, o Exército 
americano desconsiderou as acusa-
ções contra o coronel Robert Rheault 
e sete outros boinas verdes que eram 
acusados de ter matado um elemento 
vietnamita de quem suspeitavam que 
fosse um agente duplo. Ellsberg disse 
que foi ao ouvir esta notícia no rádio, 
numa época em que não havia sinal 
do fim da "presença** americana no 
Vietnã, que finalmente "decidiu pa-
rar de mentir**. 

Ellsberg começou uma campanha 
interna na Rand para que o estudo 
secreto fosse transformado em não 
confidencial, na crença de que sua 
publicação poderia ser útÜ, ainda que 
indiretamente, para terminar a guer-
ra. Nada conseguiu com a campanha, 
e então passou a copiar os grossos vo-
lumes em uma máquina Xerox que 
alugara de uma firma de publicidade. 
Fazia as cópias à noite, quando não 
havia empregados à volta, e algumas 

vam em escritórios contíguos. Ells-
berg regressara do Vietnã em conse-
quência de hepatite, e já então muda-
ra sua posição a respeito da guerra, 
tendo dito par t icularmente a 
McNaughton que os Estados Unido* 
deviam deixar o Vietnã entregue a 
um governo que negociasse com a 
Frente de Libertação Nacional. 

Senadores não se interessaram 

Em maio de 1969, Russo foi con-
siderado "excedente" na Rand por 
"razões orçamentárias" (o motivo 
verdadeiro foi sua posição contrária à 
do governo americano), e deixou a 
empresa em janeiro de 1969. Tor-
nou-se ativo no movimento pacifista 
e mais tarde começou a trabalhar no 
departamento de liberdade condicio-
nal de Los Angeles. Foi no final de 
1969, ou começo de 1970, que ele e 
Ellsberg começaram a trabalhar no 
"furo do século'*. 

Quando Ellsberg deixou a Rand e 
foi para o Massachusetts Institute of 
Technology, como pesquisador, levou 
consigo uma cópia dos documentos, 

^ k s c n a d o r Fulbright foi em seguida 
^Jt i tactado, mas não mostrou interes-

se em divulgar o material através do 
Comitê de Relações Exteriores do Se-
nado. O congressista Pete McCloskey 
foi outro com quem Ellsberg entrou 
em contato, mas apesar de ter ficado 
com alguns dos documentos — sem a 
marca "confidencial" que Ellsberg 
havia apagado ao copiá-los — também 
não houve resultados concretos. 

Exatamente como, onde e através 
de quem se fez o contato com o New 
York Times não é sabido, mas no iní-
cio de abril de 1971 uma equipe de 
redatores do jornal, chefiada por Neil 
Sheehan, que conhecera Ellsberg em 
Saigon, em 1965, instalou-se no 11.° 
andar do Hilton Hotel, em Nova 
York, editando os documentos para 
publicação. A 13 de junho, em sua 
edição dominical, o New York Times 
publicou o primeiro capítulo da série 
de Sheehan, sob a modesta manchete: 

"Ellsberg é um homem que 
carrega pesada culpa 
moral. Observando-o 
no tribunal é impossível 
não pensar em Robert J. 
Oppenheimer, que também 
se sentiu culpado do uso 
que fez de sua capacidade 
intelectual, e que sofreu 
acusações que pareciam 
triviais e absurdas, em 
comparação com os delitos 
de que realmente se 
considerava culpado". 

O general Paul Gorman 
afirmou que a publicação 

dos volumes poderia 
ameaçar as conversações 
de paz e pôr em perigo a 

vida dos prisioneiros 
americanos. O advogado 
de defesa perguntou que 

livros ele lera para 
justificar as suas 

afirmações. O general 
respondeu que tinha lido 

um livro chamado 
Visões da Vitória. 

Arquivo do Vietnã: Estudo do Pentá-
gono Mostra Três Décadas de Cres-
cente Envolvimento dos EUA. Apesar 
da embalagem inofensiva, a história 
explodiu imediatamente. 

O Departamento de Justiça ime-
diatamente tentou suprimir os do-
cumentos, primeiro com ameaças e 
depois com uma ação judiciai, que foi 
rejeitada 15 dias mais tarde pela Cor-
te Suprema. Mas nem toda a atenção 
se focalizou na batalha titânica entre 
a imprensa e o governo. Restava a 
questão sobre quem havia entregue os 
documentos. O New York Times 
manteve um silêncio impecável a res-
peito de suas fontes. Logo, entretan-
to, começaram a circular informações 
de que a correspondência de um pes-

tuisador do MIT estava se émpilhan-
o à porta de sua casa, em Cambrid-

ge, e de que ele havia "desaparecido". 
A 16 de junho, um ex-repòrter ao 
New York Times, Sidney Zion, iden-
tificou diretamente Ellsberg como a 
fonte dos documentos, numa rádio 
nova-iorquina. Ninguém estava certo 
a respeito de quais crimes Ellsberg co-
metera, mas ninguém tinha dúvidas 
de que tinham sido sérios. Ocorreu 
então especulação de que Ellsberg 
passara à clandestine^?, de que es-

; ^ P estava mor-tava na Argélia, de 

to. Mas, a 22 de junho, Ellsberg, em 
perfeita saúde, conversou com Walter 
Cronkite da CBS, em lugar não reve-
lado. A 26, seus advogados acertaram 
a rendição - para evitar uma prisão 
pelo FBI - e a 28, duas semanas após 
o início do caso, ele entregou-se à 
custódia federal em Boston. Acusado 
de posse não autorizada e de copiar 
ilegalmente documentos governamen-
tais, declarou-se inocente e foi liber-
tado sob fiança de 50 mil dólares, pa-
ra aguardar julgamento. 

Enquanto isso, Antony Russo fo-
ra preso pelo FBI em Los Angeles, a 
22 de junho, e intimado a compare-
cer diante de um grande júri que já 
estava investigando a divulgação dos 
documentos (torna-se claro, em re-
trospecto, que o FBI devia saber a 
respeito de Ellsberg e Russo antes 
que o New York Times começasse a 
publicação). Russo recusou-se a dizer 
uma palavra sobre Ellsberg e foi tran-
cafiado por sete semanas, em meados 
de agosto. Na prisão foi espancado 
pelos guardas por se recusar a entre-
gar um caderno de notas e preso por 
conduta imprópria pela polícia de 
Los Angeles, após sua libertação em 
outubro. 

O nome de Russo foi unido ao de 
Ellsberg na acusação dos Documentos 
do Pentágono, em dezembro de 
1971, quando o procurador David 
Nissen formulou os 15 itens da acusa-
ção. 

O foco da acusação foi deliberada-
mente dirigido para evitar que o jul-
gamento se transformasse num tribu-
nal sobre a guerra do Vietnã. O pro-
curador Nissen enfatizou que sua acu-
sação não envolve um exame dos mo-
tivos de Ellsberg. Não há espaço para 
um drama épico e didático no qual a 
figura central de Ellsberg se confron-
te com os acusadoreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e se u s p r ó p r i o s 
crimes, em nome de uma moralidade 
superior, e ao mesmo tempo confes-
sando os crimes de que ele próprio se 
acusou. 

Daniel Ellsberg é um homem que 
carrega uma pesada culpa moral. 
Observando-o no tribunal é impossí-
vel não pensar em Robert J. Oppen-
heimer, que também se sentiu culpa-
do do uso que fez de sua capacidade 
intelectual e que teve de sofrer acusa-
ções que pareciam triviais e absurdas 
em comparação com as que ele acre-
ditava ser culpado. Mas o julgamento 
não é um tribunal de crimes de guer-
ra. A guerra do Vietnã toca tudo no 
caso, mas é quase invisível na sala de 
julgamento. O item principal de evi-
dência - 20 volumes dos Documen-
tos do Pentágono - lá estão, não por-
que sejam o testemunho de uma 
"guerra criminosa", mas porque fo-
ram classificados como /altamente 
confidenciais**. 

Armadilha da acusação 

A atmosfera da corte não é emo-
cional ou dramática. O único elemen-
to espetacular é uma grande tela so-
bre a qual cópias dos documentos 
confidenciais são projetadas. As pare-
des são à prova de som e o assoalho é 
todo atapetado. As vozes só poucas 
vezes são elevadas, e ouvir bem é um 
problema. 

O procurador Nissen é baixo, seu 
cabelo preto é penteado cuidadosa-
mente e sua fala é precisa, calma e 
determinada. Como protegido do juiz 
Byrne fez nome como promotor em 
casos de infrações sindicais. É sem 
dúvida muito inteligente e - surpre-
endentemente - tem senso de hu-
mor. É difícil prever o que vai dizer 
e, quando fala, a defesa tende a 
observá-lo cuidadosamente. No início 
do julgamento, prometeu "uma apre-
sentação calma, não emocional dos 
fatos' . Há quase um sentimento de 
respeito profissional demonstrado 
por Nissen em relação aos acusados, 
apesar de isso poder ser uma armadi-
lha deliberada. Às vezes se tem a im-
pressão de que a acusação que faz 
contra os réus é puramente técnica.1 

Aos 42 anos, o juiz Byrne é inex-
periente para presidir um caso tão im-
portante (ele foi escolhido dentre um 
grupo de outros juízes federais em 
Los Angeles). Foi nomeado promotor 
distrital para Los Angeles pelo presi-
dente Johnson e.mais tarde Nixon o 
fez juiz. A maneira de Byrne condu-
zir o caso foi severamente criticada 
por um triounal de recursos, em de-
zembro, que sugeriu que ele dissolves-
se p velho júri. A defesa acha que isso 
o pode ter castrado um pouco. Em 
julho passado, ela tinha dúvidas quan-
to à imparcialidade do juiz, mas agora 

continua na página 18 



18 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsä NOTAS INTERNACIONAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo relat ór io do Pent ágono,  o mat erial  
conf idencial  cont i do em 11 dos 20 volumes que 
El lsberg e Russo usaram j á era bem conhecido 
em 1969,  e não poder ia ser considerado como 
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apresenta poucas críticas à sua atua-
ção. 

Dos dois lados de Ellsberg sentam 
seus dois advogados. Um deles é Leo-
nard Boudin, um veterano de casos 
políticos - foi conselheiro para o dr. 
Spock e para Daniel Berrigan - cujos 
ares são os de um professor que faz 
uma conferência sobre Chaucer numa 
universidade inglesa. O outro é Char-
les Nesson, professor da Escola de Di-
reito de Harvard, que trabalhou na 
Divisão de Direitos Civis do Departa-
mento de Justiça, em acusações con-
tra a Ku-Klux Klan e em casos de se-
gregação racial nas escolas. Na defesa 
de Antony Russo está Leonard Wein-
glass, o advogado dos Sete de Chica-
go, cujo nome o tristemente cômico 
juiz Hoffman nunca conseguia lem-
brar. Os créditos legais de Weinglass 
soam como citações de batalha numa 
longa campanha de resistência: defesa 
do "Pantera Branca" John Sinclair; 
defesa do grupo Mayday, ilegalmente 
acusado após as manifestações de 
maio de 1970; defesa de Bobby Seale 
e Érica Huggins; participante da defe-
sa de Angela Davis; conselheiro de 
D ave Dellinger, da Campanha de 
Chicago. 

Antony Russo senta-se mais pró-
ximo do juiz, na extremidade da me-
sa da defesa. É grande e redondo, e 
seu cabelo encaracola-se sobre as ore-
lhas. Ocasionalmente, protesta com 
veemência contra algo dito pela acu-
sação. Quando o julgamento termi-
nar, diz, quer comprar uma cabana 
junto a uma floresta, sem dizer a nin-
guém onde estará. Já Ellsberg senta-se 
nervosamente na outra extremidade 
da mesa, movendo sua cadeira, pare-
cendo permanentemente cansado, 
mas acompanhando o que se passa 
com atençao. Enruga a testa numa 
expressão de irritação intelectual 
sempre que a defesa se expressa mal, 
mas sorri de forma indulgente quan-
do Nissen consegue tirar de uma tes-
temunha do Pentágono alguma menti-
ra burocrática. Sua mulher vem à cor-
te todos os dias e eles vão embora 
juntos. 

Testemunha equivocada 

A maioria dos jurados parece se-
guir o processo à distância. Dez são 
mulheres, dois são homens e nenhum 
deles tem um diploma universitário. 
A maioria trabalha em escritórios e 
um deles está vivendo às custas da 
previdência social. O júri anterior era, 
em média, mais velho, mais classe mé-
dia e, como a maioria tinha ligações 
com a indústria aeroespacial ou mili-
tar - um fato comum em Los Ange-
les - a defesa achou que seria pouco 
simpático em relação a seus clientes. 
Há um jurado que ouve cuidadosa-
mente tudo que é dito: um ex-fuzilei-
ro costa-riquenho, que ficou inválido 
no Vietnã depois que o tanque que 
dirigia foi atingido por uma bomba e 
explodiu. 

Pelo final do primeiro mês do jul-
gamento, a acusação tinha consegui-
do chamar apenas três testemunhas: 
um advogado do Pentágono e dois ge-
nerais, convocados para mostrar co-
mo os Documentos do Pentágono se 
relacionavam com a segurança nacio-
nal, a fim de apoiar a acusação de 
espionagem. O tenente-general Wil-
liam DePuy - arquiteto da política 
de "busca e destruição**, que teria a-
firmado: "A solução para o Vietnã é 
mais bombas, mais granadas, mais na-
palm . . . até que o outro lado se ren-
da" - testemunhou que a publicação 
dos documentos pode ter ajudado os 
norte-vietnamitas em sua ofensiva da 
primavera, no ano passado. O general 
Paul Gorman, do alto escalão do E-
xército nas conversações de paz de 
Paris, afirmou que a publicação dos 
volumes poderia ameaçar as conversa-
ções, e pôr em perigo os prisioneiros 
norte-americanos. Um dos advogados 
de defesa perguntou-lhe se estava 
qualificado para fazer tais afirmações. 

livros tinha lido nos últimos cin-
cc nos a respeito de questões de se-
gurança nacional? Tinha lido algo so-
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bre o Vietnã? Gorman fez pausa e 
respondeu, sim, tinha lido um livro 
chamado Visões da Vitória. 

Mas um erro da primeira testemu-
nha do governo, Frank Bart imo, pode 
ter minado tudo que estas duas e ou-
tras testemunhas subsequentes te-
nham a dizer sobre a questão da im-
portância dos documentos para a se-
gurança nacional, e com isso as acusa-
ções de espionagem. Bartimo, um 
conselheiro-geral assistente do Depar-
tamento de Defesa, foi enviado de 
Washington com a tarefa aparente-
mente simples de identificar uma pi-
lha de 20 documentos postos em evi-
dência como sendo parte dos Do-
cumentos do Pentágono. Tudo que ti-
nha a fazer era apontar para os do-
cumentos e concordar, o que fez a 
gosto da promotoria. Mas então, con-
tra-examinado, admitiu a existência 
de um conjunto de análises feitas pe-
lo Pentágono sobre a questão de se a 
publicação dos documentos prejudi-
caria a segurança nacional. Nissen in-
sistira no início do julgamento que 
tais "relatórios sobre danos" eram 
"não existentes", e sustentou este 
ponto de vista até ser abertamente 
desmentido por sua própria testemu-
nha, o desditoso Bartimo. O juiz fi-
cou naturalmente furioso e ordenou 
que os relatórios fossem imediata-
mente enviados de Washington. 

Confidencial conhecido 

Segundo os relatórios, o material 
confidencial contido em 11 dos 20 
volumes que Russo e Ellsberg usaram 
já era bem conhecido em 1969 e não 
poderia ser considerado como tendo 
relação com a segurança nacional. A 
defesa ficou jubilante com este fato, 
e Boudin pediu ao juiz Byrne para 
desconsiderar as acusações de espio-
nagem, já que, de acordo com o pró-
prio Pentágono, o material da maioria 
dos volumes era absolutamente ino-
fensivo. O juiz negou a moção, mas 
disse que poderia criar sanções contra 
a acusação, por esconder provas de 
defesa que tendiam a mostrar a ino-
cência dos acusados. Enquanto o jul-
gamento entrava em seu segundo 
mês, a defesa estava satisfeita com es-
ta vitória tática, mas de modo algum 
disposta a dizer que sua causa estava 
vitoriosa. 

Obviamente, é muito cedo para se 
dizer como o julgamento terminará. 
Jimmy, o Grego, e outros banqueiros 
de apostas da costa oeste ainda não 
estão aceitando apostas no caso. O 
que é claro, entretanto, é que o suces-
so ou fracasso do emprego pelo go-
verno da Lei de Espionagem - e da 
acusação de furto — para denunciar 
uma revelação de material confiden-
cial será cuidadosamente observado 
por advogados, organizações de direi-
tos civis, dissidentes dentro da admi-
nistração e pela imprensa, que se en-
contra, esta última, do lado mais difí-
cil de uma relação adversa com a ad-
ministração Nixon. 

Os Estados Unidos não têm equi-
valente legal da Lei de Segredos Ofi-
ciais britânica, e a divulgação de do-
cumentos é um fato trivial. Como os 
repórteres laboriosos, também os po-
líticos os usam fartamente. Uma das 
virtudes do sistema de classificação é 
que você pode usá-lo para prejudicar 
seus oponentes. A contribuição do 
presidente Truman à recepção de he-
rói dada a Douglas MacArthur, em 
abril de 1951, foi deixar transpirar 
para o New York Times uma infor-
mação confidencial sobre seu encon-
tro com o general, na ilha de Wake, 
durante o qual MacArthur assegurou-
lhe que os chineses não interfeririam 
(na Coréia) e que os americanos esta-
riam de volta a pátria pelo Natal. O 
"furo" - que não causou qualquer 
bem a Truman - levou o senador Ri-
chard Nixon, então lutando por pres-
tígio nacional, a acusar: "Q teste para 
classificação de documentos secretos 
não é saber se a publicação de um 
documento afetará a segurança da na-
ção, mas se afeará a segurança políti-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A quinta-Seira de 
sangue em Londres 

ca da adm 
certo. 

,-ão". Nixon estava 

Quando duas bombas explodiram 
no centro de Londres na quinta-feira 
passada, 10 minutos uma da outra, os 
milhares de londrinos que estavam 
próximos aos dois locais foram teste-
munhas de cenas que lembravam o 
horror da Segunda Guerra na capital 
inglesa. Dezenas de pessoas ensan-
guentadas correndo pelas ruas, ambu-
lâncias com as sirenas abertas levando 
os feridos para os hospitais, automó-
veis destruídos, fachadas de edifícios 
espatifadas - tudo isso trazia de volta 
a memória de uma guerra que perten-
ce ao passado. 

Mas as bombas explodiram para 
supostamente despertar os ingleses de 
sua fleumática indiferença em relação 
a uma guerra do presente e que está 
sendo travada bem próximo à Ingla-
terra: a guerra da Irlanda do Norte. 
Isto pelo menos era o que se podia 
deduzir das informações da Scotland 
Yard, divulgadas logo após as explo-
sões, atribuindo ao Exército Republi-
cano Irlandês - IRA - a autoria dos 
atentados. Segundo a Yard, os terro-
ristas teriam cometido um erro de 
cálculo, pois, ao invés de conseguirem 
simpatia pública para sua causa, teria 
ocorrido exatamente o contrário. 

As bombas explodiram no mesmo 
dia em que na Irlanda do Norte era 
realizado o plebiscito para decidir se 
os cidadãos britânicos ali residentes 
desejavam continuar ligados ao Reino 
Unido, ou, ao contrário, prefeririam 
unir-se à República da Irlanda. 

Para o IRA, o plebiscito não pas-
sou de uma "farsa", pois todos ja sa-
biam de antemão que, de um milhão 
de eleitores habilitados, dois terços 
são protestantes leais ao Reino Unido 
e apenas um terço é formado de cató-
licos que são contra o domínio britâ-
nico. O IRA negava também às auto-
ridades britânicas o direito de realizar 
um plebiscito "em território irlan-
dês". O governo britânico foi tam-
bém duramente criticado por promo-
ver o referendo antes da publicação 
do Livro Branco sobre a Irlanda do 
Norte, que deve sair dentro de duas 
semanas. 

A violência já era esperada duran-
te o plebiscito. As próprias urnas fo-
ram transportadas em carros blinda-
dos até os locais de votação, que fica-
ram guardados por policiais forte-
mente armados. O diário londrino 
Guardian, por exemplo, previa no iní-
cio da semana: "O plebiscito poderá 
levar a dois tipos de violência: lutas 
abertas diante das seções eleitorais 
nas áreas católicas, com o IRA atiran-
do nos soldados britânicos; e tumul-
tos nas circunscrições próximas à 
fronteira entre o norte e o sul". 

O único fortalecimento resultante 
da crise parece ser o do IRA. Na sex-
ta-feira, enquanto ainda contempla-
vam os restos retorcidos de automó-
veis e fachadas, os londrinos liam em 
seus jornais que o Exército Republi-
cano Irlandês, além de matai a tiros 
um soldado britânico em Belfast, no 
dia anterior, derrotara o grande es-
quema de segurança montado para 
garantir o plebiscito, explodindo di-
versas bombas em Belfast e London-
derry. Com todos estes acontecimen-
tos, o governo britânico parece ter 
acordado para a realidade da ameaça 
terrorista irlandesa na capital londri-
na, sintetizada por um dos dirigentes 
do IRA, Cathal Goulding, no ano pas-
sado: "Varreremos a ferro e fogo as 
cidades mais populosas, feriremos os 
gânglios vitais da economia, faremos 
tudo para transformar a Inglaterra em 
um novo Vietnã". 

SIOUX 

A ocupação de 
Wounded Knee e 

o chefe dos Cherokee 

Recusando-se a aceitar o ultimato 
do governo dos EUA, de depor as ar-
mas e retirarem-se pacificamente, os 
índios Sioux da reserva de Pine Ridge 
estavam se arriscando, na semana pa^ 
sada, a sofrer um massacre parecif^" 
com o de seus antepassados em 1890." 

quando cerca de 200 foram assassina-
dos pelas tropas federais. Os agentes 
federais e investigadores do FBI que 
cercavam a aldeia de Wounded Knee, 
ocupada por cerca de 250 índios, 
ameaçavam atacar e desalojá-los à for-
ça. Já na sexta-feira passada, dois 
índios foram atingidos por balas dis-
paradas pelos policiais. 

A ocupação de Wounded Knee, 
indica que está surgindo a organiza-
ção efetiva de mais uma minoria nor-
te-americana, que pretende resistir e 
lutar firmemente por seus direitos -
no caso, a revisão dos tratados assina-
dos com os brancos no início deste 
século. A séria resistência dos Sioux, 
na pequena aldeia de Dakota do Sul, 
não parece ser meramente uma ação 
"para atrair publicidade", como afir-
mou um aito funcionário do Departa-
mento do Interior. 

Esse mesmo funcionário fez tam-
bém um outro comentário sobre os 
índios que ocuparam Wounded Knee 
("não representam a maioria dos 
índios"), que faz lembrar uma das 
queixas dos índios contra um chefe 
aceito (e escolhido) pelo governo: os 
índios Cherokee questionam a repre-
sentatividade de seu chefe, um "índio 
pela metade", que nem sequer fala a 
língua indígina. Foi escolhido, como 
outros chefes, pelo governo dos EUA 
e, obviamente, não chega a ser um 
verdadeiro defensor das causas de sua 
tribo: faz parte do conselho adminis-
trativo da Phillips Petroleum Compa-
ny, empresa que comprou terrenos 
ricos em minerais dos índios, em Òk-
lahoma. 

Opedido de afastamento do chefe 
dos Cnerokee é apenas uirç de muitos 
processos que correm" vagarosa-
mente no Departamento de Justiça 
norte-americano. Além desses proces-
sos, há 371 tratados - quase todos 
não cumpridos pelos brancos — assi-
nados no início deste século, à espera 
da revisão exigida agora pelos Sioux 
de Wounded Knee. 

VIETNÃ 

Khe Sanh novamente 
na mira das bombas. 
Desta vez de Saigon 

O governo americano se viu força-
do na semana que passou a empregar 
todo o seu poder de persuasão para 
evitar que o presidente Thieu orde-
nasse o bombardeio aéreo de Khe 
Sanh, a antiga pista e base naval ame-
ricana que os norte-vietnamitas estão 
atualmente remodelando para seu 
próprio uso. 

De acordo com versões do gover-
no de Saigon, Khe Sanh está sendo 
fortificada através da colocação de 
mísseis terra-ar de fabricação soviéti-
ca—do tipo SAM-2 — em torno da 
antiga base. 

Quando as bases de mísseis come-
çaram a ser instaladas antes do ces-
sar-fogo, havia dúvidas sobre se servi-
riam para proteger as rotas de supri-
mento da frente de Quang Tri ou pa-
ra dar cobertura ao campo de pouso. 
Agora as dúvidas se dissiparam. Os 
americanos, bons conhecedores de 

Khe Sanh, chegaram à conclusão de 
que a pista foi melhorada e que apro-
ximadamente 1.300 metros de sua ex-
tensão total estão em condições de 
ser usados. Aviões leves norte-vietna-
mitas tem usado a pista com frequên-
cia: é a primeira vez que aviões do 
norte pousam no sul. 

O objetivo norte-vietnamita, am-
pliando Khe Sanh, parece ser o esta-
belecimento de uma frente avançada 
que possa ser usada no futuro como 
base para aviões pesados de transpor-
te. Desta forma Hanói teria uma por-
ta legal - Khe Sanh fica em área do-
minada pelo vietcong — para a entra-
da de equipamento pesado e outros 
suprimentos no Vietnã do Sul. Khe 
Sanh, outrora a mais ocidental de 
uma cadeia de bases americanas que 
se estendiam ao sul da zona desmilita-
rizada, foi, em 1970, cenário de um 
célebre cerco, ao qual resistiu durante 
semanas, com a ajuda inclusive de 
uma ponte aérea. Mais tarde foi eva-
cuada pelos americanos, e após o ces-
sar-fogo acabou em territorio viet-
cong. Tendo sofrido durante anos um 
incessante bombardeio comunista, a 
base é agora candidata certa a alvo 
das bombas americanas lançadas pe-
los sul-vietnamitas, caso o presidente 
Nixon não consiga demover o obsti-
nado Thieu de seus propósitos. 

BOICOTE 

Militares controlam 
aeroportos franceses: 

68 mortos no acidente 

Todas as vezes que os governos 
impedem a livre investigação de aci-
dentes, aumentam as suspeitas de que 
a versão oficial não seja a verdadeira. 
Foi o que ocorreu na semana passada, 
na França, quando a força aerea im-
pediu que a Associação Profissional 
de Circulação Aérea investigue as 
causas da queda de um DC-9 da avia-
ção comercial espanhola, que provo-
cou a morte de todas as 68 pessoas a 
bordo. 

Segundo a citada Associação e a 
Federação Internacional de Pilotos 
Comerciais (IFALPA), o choque en-
tre o DC-9 e um Convair-Coronado 
(também espanhol - levava 108 pes-
soas, que se salvaram graças a uma 
aterrissagem forçada) é o resultado do 
despreparo dos militares franceses 
que estão controlando os vôos há 
mais de 20 dias. Esses militares, ao 
mesmo tempo que substituem os fun-
cionários civis em greve, "resolvem^' 
um problema para o governo: o nã^fc 
atendimento das exigências salariais 
dos controladores de tráfego aéreo ci-
vis, pelo menos por enquanto. 

Logo apôs o acidente, mais de 35 
empresas aéreas suspenderam seus 
vôos sobre o espaço aéreo francês, 
pois "não confiam no controle opera-
cional dos militares". 

Com relação ao acidente com o 
avião espanhol, o governo francês 
acusou o piloto do DC-9 de não ter 
entendido as ordens dadas pela torre 
de controle de Nantes. Ao mesmo 
tempo, há suspeitas de que um tercei-
ro avião - da força aérea francesa — 
esteja envolvido no choque. O que 
parece certo ç que a causa do desastre 
está mesmo no despreparo dos milita-
res que substituem os funcionários ci-
vis. "São como carpinteiros tentando 
fazer o trabalho de escultores", afir-
mou o comandante José Arenas, pilo-
to do Convair-Coronado. 

CURSOS 

ARTE CONTEMPORÂNEA - Pro-
moção do Museu Nacional de Belas-
Artes, começa no dia 15 de março. O 
curso é gratuito e inclui aulas práticas 
com experiências no campo da op-
art, pop-art, arte conceituai e happe-
ning. Duração: 10 aulas. Inscrições e 
maiores informações: Av. Rio 
Branco, 199. Telefone: 242-4355 

INGLÊS PARA CRIANÇAS - Orga-
nizado pelo curso E.L.A.S (English 
Language Audio Visual System), está 
com inscrições abertas e é destinado a 

K crianças de 3 a 12 anos. Inscrições e 
maiores informações: Av. Copacaba-
na, 647 sala 907. f-one: 237-0826 

"ATELIER" LIVRE - Promoção do 
Núcleo de Atividades Criativas, entra 
em funcionamento a partir do dia 14 
de março e oferece as técnicas de 
batik, pintura, desenho, xilogravura, 
gravura em metal, expressão corporal, 
cerâmica, e outras, todas a cargo de 
professores especializados. Horário: 
4as e 6as-feiras, das 20h às 22h. Maio-
res informações, no NAC: Rua Mar-
ques, 15 - Largo dos Leões. Fone: 
226-3235 

INGLESA, PROFESSORA DE IN-
G' ÊS, Graduada na Inglaterra, dá 

• «« Particulares individuais ou para 
rupos. Te!. 264 2599 
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Mais Bakunine que Marx 
Os militares cometerão 

suicídio deixando o 
reino do céu instalado 

No artigo de Charles Vanheck 
{Um Socialismo Libertário, OPINIÃO 
n.o 16), o general Graham Hurtado, 
chefe do Conselho Assessor da Presi-
dência (do Peru), entre outras frases 
feitas, lança mais esta: '"Quando fala-
mos de socialismo libertário, significa 
que queremos um socialismo diferen-
te do tradicional". 

Ora, é fato arqui-sabido, até dos 
generais, que as velhas querelas da I 
Internacional (1864 a 1872), entre 
Marx e Bakunine, culminaram em no-
tável cisão, dando nascimento a duas 
grandes correntes do socialismo: a au-
toritária de Carlos Marx e a libertária 
de Miguel Bakunine. 

O socialismo autoritário encon-
trou suas melhores expressões em Le-
ni n, Trotski e Stálin. Propuseram co-
mo caminho para a libertação da clas-
se oprimida a ditadura do proletaria-
do, que na Rússia bolchevista rapida-
mente se transformou em ditadura de 
um partido, posteriormente em dita-
dura do Comitê Central e desembo-
cou por fim na ditadura de um ho-
mem, Stálin. 

Esse tipo de socialismo-arrocho, 
camisa de força, propugnou e execu-
tou através do partido único a estati-

zação, a centralização, a burocratiza-
ção, o sindicato atrelado ao Estado, a 
ausência de liberdade, etc. É o mode-
lo, um tanto desmoralizado, que tem 
servido a inúmeros países e que o ge-
neral Hurtado denomina de "socialis-
mo tradicional". 

O socialismo libertário deita raí-
zes nas tradições de Bakunine, God-
win, Landanauef, Proudhon, Kropot-
kin, etc., e propugna a socialização, a 
descentralização, a antiburocracia, a 
supressão dos partidos políticos, a 
presença de sindicatos livres e organi-
zados, a liberdade de propagar idéias, 
a cooperação, a autogestão, a co-ges-
tão, o controle operário, a rotativida-
de dos postos de decisão e mando, a 
supressão das instituições militares 
tradicionais e demais classes parasitá-
rias, a ablição do Estado, etc. 

Este socialismo, que, estranha-
mente, os generais peruanos dizem 
defender e que teve vigência na Co-
muna de Paris (1871), no Movimento 
Macknovista da Ucrânia (1920), na 
revolução espanhola (1936) e lampe-
jos na primavera de 68 na França, es-
tá provocando verdadeiro frenesi jor-
nalístico. 

Assim é que em Politika n.° 67, 
Monserrat Filho narra como, apesar 
de envergar fatiota Ducal novinha, não 
conseguiu dialogar com o sumo pontí-
fice incaico, general Velasco Alvarado, 
possivelmente ocupado na tremenda 

curtição de seu socialismo. ( • . .) 
Coçou-se o repórter desesperado e 

por uma dessas coisas que descem do 
além ( . . . ) lá veio a reportagem por 
mãos militares, linda de morrer, per-
fumadinha de socialismo acrata e 
pronta para o consumo dos leitores 
brasileiros boquiabertos e opiados. 

Do refinado sarapatel, servido de 
mão beijada, sacamos as altissonantes 
frases: "Nem modelo capitalista, nem 
modelo comunista", "o objetivo da 
revolução é o homem e sua dignida-
de", "aos trabalhadores transferiu-se 
a propriedade e a capacidade de deci-
são", "o governo atual do Peru conti-
nuará exercendo poder até cumprir as 
metas que a revolução se propôs". 

Quando as metas forem atingidas, 
provavelmente, a classe militar domi-
nante e detentora do poder cometerá 
suicídio, deixando instaurado o reino 
dos céus no Peru. 

Por estas bandas sul-americanas já 
andamos fartíssimos de ouvir os Hur-
tados, Veilardas, Velascos, Maldona-
dos, etc. 

Que se recolham os bonzos aga-
loados à caserna e que se ouça a voz 
do povo peruano, do povo autêntico, 
sofrido, curtido, esmagado e faquiri-
zado sobre a pretendida revolução 
militar. ( . . . ) 

Antonio Paz Filho 
Rio de Janeiro, GB 

desgraças do Espírito Santo 
Traições, medo, 

perseguições, 
desassossego 

Vocês e seus leitores já ouviram 
falar no Espírito Santo, nem que te-
nha sido nos tempos de ginásio, no 
estudo de Geografia. Ou, mais recen-
temente, numa cidade daquele Esta-
do - Cachoeira de I tapem irim - ter-
ra de alguns artistas famosos. Mas é 
apenas a notoriedade desses artistas 
que consegue, de quando em vez, ti-
rar o Espirito Santo do anonimato. 
De modo geral, aquele Estado conti-
nua sendo uma espécie de enteado da 
Federação, inteiramente à̂  margem. 
E, justamente porque está à margem, 
lá tudo pode acontecer. Falou-se mui-
to no Piauí e no Estado do Rio como 
campeões da miséria e da desorgani-
zação. Mas o Espírito Santo é muito 
p k ^ O silêncio e a obscuridade favo-
í W f i esse quadro. ( . . . ) Tirando 
Rilüem Braga, que mora no Rio, o 
Estado nunca deu ao país um grande 
escritor. Não tem um grande poeta. 
Não tem um grande pintor. Não tem 

um grande músico. Lá tudo é silên-
cio. 

Agora, então, após as eleições que 
deram à ARENA uma vitória esmaga-
dora, o quadro é de desespero. Medo. 
Perseguições. O que se diz é que, só 
num município como Cachoeira de 
Itapemirim, a ARENA gastou 2 bi-
lhões antigos nas eleições. E só ga-
nhou a prefeitura às custas da suble-
genda. O candidato do MDB, o médi-
co Gilson Carone, com um pouco 
mais de esforço, teria sozinho batido 
os três candidatos da ARENA. Mas 
não bateu. O esquema montado pelo 
poder econômico e pelas autoridades 
estaduais era forte demais. Resultado: 
traições, medo, perseguições, desas-
sossego. 

Vou contar como age o sr. Ferra-
ço Filho, prefeito arenista de Cacho-
eira de Itapemirim. No começo de ja-
neiro, o professor Abgar Torres Paraí-
so, um dos mais ilustres advogados do 
Estado e com uma longa e brilhante 
folha de serviços prestados ao magis-
tério do Espírito Santo, foi eleito pe-
la congregação da escola para diretor 
da Faculdade de Ciências Contábeis e 
Administrativas de Cachoeiro de Ita-

pemirim, onde é o titular da cadeira 
de Direito Administrativo. Tomou 
posse. Organizou o exame vestibular. 
E começou a desenvolver um progra-
ma para a atualização do ensino na 
escola. A Faculdade é uma autarquia 
municipal. Suas verbas dependem da 
prefeitura municipal, que paga os 
professores e funcionários. Pois bem, 
quando o sr. Ferraço Filho tomou 
posse como prefeito mandou chamar 
o diretor em seu gabinete. Disse que 
não respeitaria a decisão da congrega-
ção da Faculdade. Precisava do cargo 
de diretor para um seu amigo, com 
quem tinha assumido compromissos 
políticos, e que iria pressionar a con-
gregação da Faculdade para que acei-
tasse um diretor que não fosse mem-
bro do corpo docente. Se a congrega-
ção insistisse em manter o nome do 
eleito por unanimidade - o professor 
Torres Paraíso — ele iria prender to-
das as verbas, ainda que isso signifi-
casse o fechamento de uma escola su-
perior que já tem mais de 500 alunos. 
( . . . ) 

Júlio César Horta de Alencar 
Rio de Janeiro, GB 

A histórica décima 
partida de Fischer 

Leonard Barden 

Aautópsia internacional do encon-
tro de Reykjavik não escarafun-

chou apenas as ocasiões em que Spas-
sky cometeu erros nas aberturas, mas 
ate mesmo o notável êxito de Fischer 
na décima partida, que muitos consi-
deravam como a melhor atuação do 
americano em tòda a disputa. Fischer 
ganhou a partida com um ataque ao 
rei de Spassky, depois de uma situa-
ção periclitante na altura do lance 20. 

A finalidade da autópsia era achar 
uma política ainda melhor para a*-
brancas nessa popular variante da 
Ruy Lopez, a abertura favorita do 
novo campeão. A posição crítica o-
corre após 1 P4R P4R 2 C3BR C3BD 
3 B5C P3TD 4 B4T C3B 5 0 - 0 B2R 
6 TIR P4CD 7 B3C P3D 8 P3B 0 - 0 
9 P3TR C1C 10 P4D CD2D 11 CD2D 
B2C 12 B2B TIR 13 P4CD B1BR 14 
P4TD C3C 15 P5T CD2D 16 B2C 
D1C. 

O lance de Fischer, o posicionai e 
tranquilo 17 T1C, não funcionou 
muito bem, já que Spassky organizou 
um contra-ataque no centro. No últi-
mo campeonato soviético, Savon lan-
çou a inovação 17 P4B, que esfacela 
na hora o centro das negras. A parti-
da continuou com 17 . . . PCxP 18 
B4T P3B 19 CxPB e aí o adversário 
de Savon, Mukhin, escolheu o lance 
passivo 19 . . . D2B. Em pouco tem-
po a posição das negras estava perdi-
da pela forte pressão das peças bran-
cas. 

Esta autópsia, em particular, ain-
da não terminou. A inovação de Sa-
von reapareceu no desempate do 
campeonato dos Estados Unidos, mas 
então Reshevsky, jogando contra Ka-
valek, achou um plano melhor para as 
negras com 19 . . . PxP 20 DxP P4D, 
e as negras, apesar da fraqueza de seu 
PBD, conseguiram simplificar e che-
gar a um final empatado. 

Na semana passada mencionei os 
aperfeiçoamentos no Peão Envenena-
do de Fischer e na terceira partida, na 
qual Fischer lançou a surpresa . . . 
C4TR. A partida desta semana ilustra 
mais outra discussão pós-Reykjavik. 
Muitos grandes mestres encararam 
com ceticismo uma vitória de Fischer 
na qual a formação de abertura de 
Spassky, aparentemente vigorosa, de-
sintegrou-se em poucos lances, e na 
partida de hoje (jogada em Palma de 
Majorca, 1972) as brancas vencem 
com um avanço mais astuto e gra-
dual. 

Jan Smejkal (Tchecoslováquia) -
Florin Gheoighiu (România) 

Defesa Nimzoíndia 

1 P4D C3BR 2 P4BD P3R 3 
C3BD B5C 4 P3R P4B 5 C3B BxC+ 6 
PxB P3D 7 B3D C3B 8 P4R P4R 9 
P5D C2R H> C2D. Spassky jogou 10 
C4T P3TR 11 P4B. Em vez disso, as 
brancas visam controlar a casa 5BR e 
limitar o contrajogo negro. 

10 . . . P3TR 11 C1B C3C 12 C3R 
D4T 13 B2D C5B 14 B2B B2D 15 
P4TR P4T 16 P3C C3C 17 C5B BxC 
18 PxB C2R 19 B4T+ R1B. É mais 
seguro 19 . . . RI D, seguido de R2B. 
O par de bispos das brancas não é 
muito importante, mas as negras es-
tão subestimando o perigo que cor-
rem na ala do rei. 

20 T1CR T1CD 21 T5C D3T 22 
0 - 0 CxPB 23 B2B P3CR? Debilitan-
do fatalmente seus peões. Em vez dis-
to, 23 . . . C2R ainda permitiria uma 
boa briga. 

24 D1C C3T 25 BxP! PxB 26 DxP 
C(3T)1C 27 B5C C1R 28 P4B! Este 
avanço decisivo de peão é possível 
porque a dama das negras está com-
pletamente fora de jogo e suas torres 
desunidas. 

28 . . . P5R 29 P5B C2R 30 D6R 
C1C 31 P6B C2B 32 D7D CxT 33 
D7C+ Abandonam. 

Problema N.° 18 
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As brancas jogam e ganham (estu-
do de final por H. Rinck). 

Solução do N.° 17: 

1 D1CR. Se 1 . . . P5T, 2 D2B 
RxP 3 D3B mate. Se 1 . . . PxP, 2 
R5B e, se 2 . . . P6C, 3 D1T mate ou, 
se R5T, 3 DxP mate. Se 1 . . . R5T, 2 
D2C PxP 3 D2T mate. 
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Em defesa do aborto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Não é justo que mães de sete ou 11 filhos morram 
em hospitais suntuosamente equipados por terem, 

devido à ignorância, tentado abortar por conta própria' 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
aborto sempre foi conhecido pe-
los povos da antiguidade e ate o 

começo do cristianismo sua prática 
era corrente, abertamente aceita pela 
lei e moral pública. Sua condenação 
pelo Código Justiniano (534 antes de 
Cristo) não conseguiu diminuir a fre-
quência com que foi utilizado. Mas a 
prática, classicamente transmitida en-
tre as mulheres gregas e romanas, pas-
sou para o domínio do proibido. E aí 
ficou durante 14 séculos, em prejuízo 
de milhões de mulheres que pagaram 
com a vida a execução clandestina de 
um ato onde os aspectos morais ainda 
não suplantaram completamente o in-
cidente médico. 

A transformação radical de con-
ceitos morais milenares a que assis-
timos em todo o mundo levou a me-
dicina a se preocupar, finalmente, de 
um assunto até agora considerado ta-
bu. Os perigos da interrupção da gra-
videz são consideravelmente diminuí-
dos com o progresso técnico do qual 
os médicos e o público devem estar 
informados. 

Entretanto, a proibição que pesa 
sobre esse tipo de informações retar-
dou de maneira inaceitável sua difu-
são e levou inúmeros países à utiliza-
ção de meios inadequados e perigosos 
mesmo nos casos de intervenção reco-
mendada estritamente pelos médicos. 

A reticência dos poderes públicos 
faz com que a educação sexual prati-
camente não exista, os meios anticon-
cepcionais modernos quase não sejam 
utilizados e que não exista atualmen-
te nenhum serviço, nenhuma estrutu-
ra médico-social onde as mulheres 
possam encontrar uma ajuda, conse-
lhos psicológicos, etc. Esses são indis-
pensáveis para a adoção ou a rejeição 
de uma decisão que absolutamente 
não possui e nunca possuiu, o caráter 
de leviandade que alguns gostariam 
de lhe conferir. 

O número consideiável de abortos 
clandestinos, praticados nas condi-
ções físicas e morais as mais desastro-
sas, é em grande parte consequência 
destas carências. Um estudo recente 
publicado pelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Boletim de Medicina 
Legal e Toxicologia (1973) mostra 
uma mortalidade que atinge a cifra 
espantosa de 50% após tentativas de 
aborto por meios químicos (injeção 
no útero de água de Javel, de sais de 
mercúrio de alumínio ou de chumbo, 
de permanganato de potássio ou até 
de ácido sulfúrico). As estatísticas 
publicadas pelos centros especializa-
dos de reanimação dos hospitais Te-
non, Necker e Raymond Poincaré, na 
região de Paris, são igualmente trági-
cas, embora se refiram, na maior par-
te, a meios abortivos mecânicos (agu-
lhas de tricô, sondas de borracha, ara-
me, etc.). Os médicos que diariamen-
te são testemunhas impotentes desses 
dramas da ignorância e da pobreza só 
podem se entristecer. Muitos^ deles se 
recusam a continuar como cúmplices 
dessa situação pelo silêncio e pelo 
alheamento. 

Obscurantismo 

É inadmissível que mães de sete 
ou 11 filhos ainda morram, na nossa 
época, em serviços hospitalares sun-
tuosamente equipados, por terem 
tentado sozinhas, com ácido sulfú-
rico, uma intervenção que, sendo 
bem-feita, só apresenta riscos míni-
mos, e deveria ser seguida de conse-
lhos indispensáveis sobre a anticon-
cepção. 

O caráter particular da interrup-
ção da gravidez justifica que alguns 
médicos se recusem, em consciência, 
a realizá-la. Mas seria dificilmente 
concebível que um perigoso obscu-
rantismo continuasse a pesar por mais 

tempo, em nome dessas convicções 
individuais, sobre o conjunto do pú-
blico e da profissão médica. 

Uma informação honesta se im-
põe atualmente. E não é honesto, pe-
lo contrário é perigoso para as mulhe-
res, pretender que "um aborto é tão 
inofensivo, nas 12 primeiras semanas, 
como uma operação de amídalas ou a 
colocação de instrumento de esterili-
zação", como faz uma brochura lar-
gamente difundida pelo Grupo de In-
formação Saúde (da França). 

A verdade é que o aborto por 
meios mecânicos, os únicos atualmen-
te utilizáveis, continua sendo (de lon-
ge) o pior dos meios de controle da 
natalidade. 

Os progressos alcançados no do-
mínio da química dos esteróides per-
mitem esperar que métodos baseados 
em medicamentos possibilitarão, den-
tro em breve, ou restabelecer um ci-
clo interrompido, ou impedir a im-
plantação de um ovo fecundado, atra-
vés de recurso aos chamados anti-hor-
mônios. A experimentação clínica de 
que essas substâncias (que nada têm a 
ver com as prostaglandinas) já são 
objeto parece satisfatória. Mas seu 
uso deveria ser apenas ocasional e seu 
emprego exigirá, como acontece com 
os anticoncepcionais atuais, um míni-
mo de educação, de informação e de 
planejamento. 

Uma uberdade só tem valor pelo 
uso consciente e responsável que po-
de ser feito dela em nome da pessoa, 
certamente, mas também da comuni-
dade. 

O médico é levado, por seu lado, a 
tomar diariamente, no exercício da 
profissão, decisões que engajam a sua 
responsabilidade e a vida de seus pa-
cientes de maneira muito mais grave 
que num caso de interrupção da gra-
videz. Seria mais sábio não legislar so-

bre esse aspecto particular do exercí-
cio da medicina e deixá-lo por conta 
das regras de consciência que consti-
tuem a essência e a honra do exercí-
cio da profissão, após uma informa-
ção honesta e completa. 

Hipócrates e 
a ética 

dos médicos 

A frase do famoso juramento de 
Hipócrates que se refere ao aborto foi 
transcrita de tantas maneiras diferen-
tes e orientadas que não é inútil lem-
brar seus termos exatos. Esse "jura-
mento" era na realidade a fórmula de 
admissão na confraria dos Asclepía-
des. É provável que Hipócrates (4b0 a 
377 antes de Cristo) não tenha sido o 
autor desse documento de iniciação, 
ao qual ele deve ter dado no máximo 
uma redação particular. 

Em sua forma original", que é 
reproduzida pelos professores Coury 
e Bariéty em sua História da Medici-
na , em nenhum lugar se lê, por exem-
plo, "não darei a nenhuma mulher re-
médios para fazê-la dar à luz antes do 
tempo". Lê-se apenas "não darei pes-
sos abortivos às mulheres". 

O termo pessos não pôde ser cla-
ramente explicado pelos helenistas 
médicos: uns acham que ele se refere 
a "óvulos abortivos", outros o tradu-
zem por "pessário". O fato é que o 
tratado hipocrático referente à gine-
cologia dá numerosas fórmulas de re-
médios e de poções abortivas, que 
portanto a escola de Cos utilizava. 

O próprio Hipócrates conta (em 
Natureza da Criança) como ele fez 
abortar "uma artista muito estimada 
que tinha comércio com os homens e 
não podia engravidar para não perder 
o seu preço" 

Novas técnicas, mais seguras que o parto 
Os perigos da interrupção da gra-

videz estão essencialmente liga-
dos à fragilidade dos órgãos genitais e 
à brutalidade dos meios utilizados até 
a década de 50. 

A dilatação mais ou menos pro-
gressiva do colo do útero e a cureta-
gem feita com instrumentos cortantes 
sobre sua mucosa exigem anestesia 
geral e internamento hospitalar. Essas 
intervenções costumam causar pro-
blemas devido a lesões inflingidas ao 
útero segundo a maior ou menor ha-
bilidade do médico. 

Em 1958, os ginecologistas chine-
ses descreveram, pela primeira vez, 
uma técnica muito menos traumati-
zante, na qual a curetagem é substi-
tuída por uma simples aspiração do 
conteúdo uterino. Desde 1963, essa 
técnica é largamente utilizada na 
União Soviética, no Japão e em todos 
os países do leste e do norte da Euro-
pa, onde as estatísticas falam de cen-
tenas de milhares de casos. Tendo 
chegado à Suíça em 1965 e aos Esta-
dos Unidos em 1969, ela se difundiu 
rapidamente nesses países e foi obje-
to de aperfeiçoamentos e simplifica-
ções que a tornaram ainda menos 
traumatizante. 

Alguns serviços de ginecologia 
franceses recorrem atualmente a essa 
técnica e uma tese Die foi consagrada, 
em 1970, na clínica do professor Her-
vet (Hospital de Ia Pitié). 

O material necessário é simples e 
consiste em uma cânula de vidro ou 
metal ligada a um aspirador que per-
mite uma pressão negativa de 0,4 kg a 
0,9 kg por centímetro quadrado. O 
americano Karman recorre a uma 
simples seringa de 50 cc com êmbolo 
bloqueável que permite uma aspira-
ção suficiente para oi primeiros está-

gios da gravidez. Ele emprega, além 
disso, uma cânula de plástico maleá-
vel, particularmente manipulável e de 
diâmetro variável (6 a 8 mm). Até a 
oitava semana após as últimas regras, 
esse tipo de cânula pode ser utilizado 
e basta uma simples analgesia, através 
de calmantes, embora seja preferível 
uma anestesia local do colo. Essa in-
tervenção pode ser facilmente feita 
por uma parteira, dura apenas alguns 
minutos, e não exige hospitalização. 
Depois da oitava semana até a décima 
segunda é preciso uma anestesia geral 
ou local do colo uterino para passa-
gem das cânulas mais largas. Além 
disso, e a partir da décima semana, é 
preciso fazer uma revisão da cavidade 
uterina com uma pin^a, no fim da As-
piração que nesse estagio é insuficien-
te. 

Riscos da intervenção 

As sequelas da intervenção são no-
tavelmente benignas quando ela é 
praticada em boas condições. Uma es-
tatística referente a 82 mil casos, 
apresentada no colóquio internacio-
nal organizado em Paris em 1972, pe-
la Associação ̂ Nacional para o Estudo 
do Aborto, indica um índice de mor-
talidade de 0,0003%, ou seja, 10 ve-
zes inferior à mortalidade ligada ao 
parto. Ô risco de lesão do colo ou de 
perfuração do útero é muito pequeno 
e depende essencialmente da inexpe-
riência do médico ou da parteira que 
praticou a intervenção. O mesmo se 
dá quanto às complicações infeccio-
sas e às retenções parciais da placen-
ta, que são frequentes quando a inter-
venção é praticada por um principian-
te, mesmo que seja médico. 

A proporção dessas complicações 
é, em compensação, muito mais ele-
vada após a 12.a semana. Nesse está-
gio, a técnica da curetaeem por aspi-
ração não é mais utilizável. Se a inter-
rupção da gravidez é necessária 
(doença grave da mãe), ela é pratica-
da mais frequentemente por injeção 
na cavidade amniótica (punção atra-
vés da parede abdominal) de soro sal-
gado hipertônico a 10 ou 20% de 
concentração. A expulsão sobrevêm 
nas seis a 96 horas que se seguem a 
essa injeção, acompanhada ou não de 
hormônios que provocam a contração 
uterina. Essa técnica só pode ser pra-
ticada após a 15.a semana (11 sema-
nas de atraso de regras). 

Os suecos e os ingleses recorrem, 
nesse estágio, e ainda a título expe-
rimental, as prostaglandinas que pro-
vocam com os meios atuais de admi-
nistração (via vaginal, geral ou extra-
amniotica) efeitos secundários níti-
dos: vômitos, diarréia, etc. Além dis-
so, são frequentes as retenções da pla-
centa, aue obrigam a uma curetagem 
secundaria em mais da metade dos ca-
sos. 

Essas interrupções tardias devem 
ser feitas em hospital e por especialis-
tas. Infelizmente elas sao inevitáveis 
num certo número de indicações mé-
dicas referentes seja à mãe (leucemia 
evolutiva, por exemplo), seja à crian-
ça (o diagnóstico de certas anomalias 
graves só pode ser feito no segundo 
trimestre da gravidez). 

Um esforço educativo considerá-
vel deveria ser empreendido em todos 
os países de legislação liberal, para 
que, fora casos raros e particulares, as 
interrupções de gravidez que são ne-

cessárias sejam feitas o mais cedo pos-
sível, por um pessoal qualificado e 
nas melhores condições técnicas. 

A inexperiência, a ausência de in-
filtração do colo uterino, a utilização 
de canulas muito pequenas ou de 
meios de aspiração insuficientes (se-
ringa), falta de assepsia conduzem, 
com efeito, a um índice de complica-
ções que, mesmo para essas interven-
ções precoces, pode ter um peso gran-
de para a mulher. Um estudo realiza* 
do recentemente numa maternidade 
universitária de Londres mostra que a 
frequência dos partos prematuros e 
dos abortos espontâneos decuplicou 
nas pacientes que sofreram anterior-
mente uma ou mais interrupções da 
gravidez. Os mesmos fatos tinham si-
do observados em grande escala na 
Hungria e na Iugoslavia. O índice de 
acidentes só diminuiu, neste último 
país, depois da difusão em massa de 
informações sobre as técnicas corre-
tas de interrupção da gravidez. 

Cuidados necessários 

Ora, a precocidade representa 
uma causa importante de anomalias 
definitivas do sistema nervoso. Um 
doente sobre cinco que sofre de pro-
blemas cerebrais de ordem motora, 
na França (um sobre três na Dinamar-
ca), foi um prematuro. Os cuidados 
intensivos que é preciso dar a essas 
crianças mal acabadas durante 90 dias 
custam cerca de 3.500 cruzeiros por 
dia e por criança. 

Somente um esforço contínuo ba-
seado na informação, em técnicos e 
nas estruturas de acolhimento permi-
tiria reduzir as consequências sérias 
que pode ter a interrupção da gravi-
dez realizada em más condições. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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EUA: o 
d ire i to 
às drogas 

Uma comissão quer 
que o governo se 

encarregue da venda 
de heroína e de 

maconha nos EUA 

Um grupo de trabalho de 40 pes-
soas, designado pelo prefeito de 

Washington para estudar o uso de 
narcóticos no Distrito Federal, fez 
uma recomendação na semana passa-
da para que o uso e posse da maco-
nha sejam legalizados naquela cidade. 

Ao fim de quatro meses de estu-
do, o comitê considerou-se em condi-
ções de afirmar que "não há evidên-
cia médica demonstrável <̂ ue compro-
ve ser a maconha nociva a saúde Tísi-
ca ou mental do usuário". Por pensar 
assim, o grupo de trabalho sugeriu 
que o cultivo e a distribuição da ma-
conha poderiam ser regulamentados 
pelo governo federal. 

O que confere autoridade às reco-
mendações é o fato de o comitê ser 
composto de autoridades médicas, le-
gais e judiciárias, do governo e 
mércio local. 

Quanto a outras drogas, o grupo 
citou o que classificou de "vasta dife-
rença" entre o uso da maconha e o 
uso da heroína, anfetaminas, barbitú-
ricos e drogas alucinogênicas, como o 
LSD. "Somos de opinião que a lei de-
veria refletir, em suas penalidades, a 
realidade desta diferença", observou 
o comitê. 

Para os autores do estudo, as leis 
existentes a respeito da posse da ma-
conha são "indevidamente severas". 
Por isso, recomendaram mudanças 
profundas na política sobre o uso da 
droga, tanto nos Estados Unidos co-
mo no resto do mundo. Acham eles 
que o governo deveria desenvolver 
um "esquema de controle" que regu-
lamentasse o cultivo, fabricação e até 
mesmo a venda da maconha. Isso evi-
taria, entre outras consequências ne-
gativas existentes atualmente, a ex-
ploração comercial e o envolvimento 
do submundo na questão. E além do 
mais, o controle de qualidade estaria 
automaticamente assegurado. 

Para evitar que suas concluso^ 
jam esquecidas ou exploradas dèrÊk 
ma sensacionalista, o grupo de traba-
lho recomendou que a prefeitura de 
Washington promova um estudo ime-
diato das consequências da regula-
mentação da maconha. 

Talvez mais pragmáticos, elemen-
tos do Congresso, logo que as conclu-
sões do grupo de trabalho foram di-
vulgadas, previram uma rígida oposi-
ção a qualquer legislação que vise a 
regulamentar o uso da maconha e du-
vidaram que o prefeito Walter E. Wa-
shington sequer envie o estudo para 
os congressistas americanos. 

Quanto à heroína, duas vozes se 
fizeram ouvir na semana passada, 
através do Washington Po st, em defe-
sa da regulamentação de seu uso. Os 
defensores da medida são David 
Lewis, do Conselho sobre Abusos de 
Drogas, e o psiquiatra nova-iorquino 
Thomas Szasz. 

Para Lewis, a "despenalização" da 
heroína poderia acarretar de imediato 
cinco consequências sociais positivas: 
eliminaria o monopólio que o crime 
organizado mantém quanto à droga; 
baixaria o seu preço; reduziria o nú-
mero de mortes resultantes de doses 
excessivas de heroína impura e adul-
terada; e desmistificaria o "folclore 
da heroína". 

Já Szasz é voltairiano em suas 
observações sobre a questão. "Quem 
diria hoje, indaga ele, eu não concor-
do com o que você toma, mas defen-
derei até a morte o seu direito de to-
má-lo"? Observa que o direito de 
"tomar coisas" é mais elementar que 
o direito de dizer coisas, porque "to-
mar coisas" provavelmente causará 
menos danos a outros do que dizer 
coisas. 

"Numa sociedade livre, argumenta 
o psiquiatra, o governo nada tem a 
ver com o que uma pessoa põe na 
cabeça. Também não deveria ter nada 
que ver com o que ela põe no corpo". 



ARGENTINA: 
O peronismo se move para a esquerda? 

PANAMÁ: 
quando acabam os direitos perpétuos dos Estados Unidos? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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INCRA contra os posseiros 
Um aspecto curioso 

da política de 
colonização da 

Amazônia: negar terra 
a três mil famílias 

de colonos atraídas 
pela política 

de colonização 
da Amazônia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

itegrar 
resto do país, o PIN pretende reservar 
para a Colonização e Reforma Agrá-
ria uma faixa de 200 km de laigura 
ao longo das rodovias da Amazônia. 
Assim um dos grandes objetivos do 
PIN é deslocar para a nova região o 
que se denomina de excesso popula-
cional do nordeste". 

Este texto foi tirado de OPINIÃO 
n.° 14. Com isto está mais ou menos 
definida a política agrária para a A-
mazônia. Essa teorização, porém, não 
passa mesmo de teoria, porque na 
prática a coisa não ocorre assim. 

Vejamos o que anda acontecendo 
na região de Pimenta Bueno em Ron-
dônia, a mais ou menos 500 km de 
Porto Velho, nas margens da estrada 
Cuiabá-Porto Velho. 

Ao que parece, a pretensão do go-
verno seria a de reservar a tal faixa 
próxima às estradas para a agricultura 
e as zonas mais interiores para a pe-
cuária. Acontece que a faixa distri-
buída aos "sem-terra", no território 
de Rondônia, está muito longe dos 
200 km do PIN. 

Eu não saberia precisar a quantos 
km vai esta faixa. De acordo com in-
formações oficiosas que me chegaram 
aos ouvidos, esta faixa está bem abai-
xo dos 200 km! 

Absurdo? Pois é. E tem mais. O 
absurdo da que&tão não está só nisso. 
As terras estavam sendo cortadas e 
distribuídas aos que iam chegando 
em áreas de 100 hectares (mais ou 
menos 42 alqueires). Acontece que 
pouco antes de Pimenta Bueno esse 
trabalho foi interrompido, sem expli-
cações, sem mais nada. Mas as famí-
lias continuaram a chegar. De São 
Paulo, do Paraná, do sul de Mato 
Grosso, e até do nordeste (atendendo 
às exigências do PIN), etc., e foram 
fixando-se em áreas de 100 hectares, 
continuando o processo de divisão dc 
terras, aguardando para qualquer mo-
mento a documentação de posse. Mas 
o INCRA não se movia, e a cada dia 
mais famílias iam chegando. Atual-
mente o número destas famílias atin-
ge 3 mil, com situação ilegal, e acusa-
dos de posseiros, ameaçados de serem 
expulsos da terra que "ainda** é de 
ninguém. 

Cada família já derrubou o que 
pode, construiu a sua casinha, plan-
tou milho, arroz, café, etc. Passaram-
se três anos. Nada de documentos. 

Sabem qual foi o primeiro pro-
nunciamento do INCRA a respeito da 
questão? 

— Estas terras serão destinadas à 
pecuária. Área mínima de 500 hecta-
res. Os srs. têm 30 dias para regula-
mentar a situação (dezembro/72/ja-
neiro de 73). . 

Os 3 mil chefes de família (todos 
pobres, que vieram na esperança de 
conseguir um pedaço de terra) fica-
ram boquiabertos e foram ver como 
era feita essa documentação. Caíram 
duros. Cr$ 28 mil para cada 500 hec-
tares, disse o funcionário do INCRA. 
Vejamos como: Cr $ 5,00 por hectare 
(isso mesmo, cinco contos) são Cr$ 
2.500, mais estrada, mais isto, mais 
aquilo, etc. Total: Cr$ 28 mil à vista. 

O feminismo tagarela e 
as mulheres do Vietnã 
Quem já ouviu falar 

de alguma importante 
participação política 

do WomenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA's Lib? 

As feministas brasileiras (a julgar 
pela argumentação quase sentimental 
nas cartas enviadas a OPINIÃO) dei-
xam-se arrebatar por um movimento 
de fins inalcançáveis (pelos seus 
meios), porque completamente defa-
sado da realidade objetiva brasileira. 

Esse feminismo, em essência, 
constitui-se num mero exercício de 
contestação. É tagarelar em torno da 
eliminação de um efeito (a explora-
ção da mulher) sem a eliminação de 
sua causa fundamental (a exploração 
do homem pelo homem). Além do 
que, os movimentos e as transforma-
ções sociais não nascem simplesmente 
da vontade de alguns obstinados: têm 
que estar justificados pelo próprio 
contexto da realidade que se dispõem 
a modificar. 

Por outro lado, não se precisa de 
maiores investigações para afirmar 

?[ue as nossas tão "revolucionárias" 
eministas são todas mulheres prove-

nientes da classe média para cima, 
cuja cultura e posição econômica por 
si só já lhes dão condições de falar em 
"libertar-se do homem". Alienadas da 
nossa conjuntura social, estão vendo 
todas as mulheres brasileiras à sua 

imagem e semelhança. E as mulheres 
das outras camadas (absolutíssima 
maioria e em grande parte dependen-
tes economicamente dos homens), re-
legadas pela ordem mesma do sistema 
à estreiteza dos horizontes domésti-
cos? Podem elas adotar estas argu-
mentações feministas? Têm dotes ou 
opções intelectuais como a jornalista 
Célia Burgato? Ou será que na verda-
de suas preocupações são mais palpá-
veis: o preço da carne, moradia, edu-
cação para os filhos? . . . E se parti-
cularizarmos as mulheres do campo, 
tanto pior. 

Um bom exemplo para o assunto •  
pode ser encontrado no livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vietnã 
do Norte. Nele, Wilfred Burchett, o 
autor, mostra o elevado grau de parti-
cipação da mulher norte-vietnamita 
na vida do seu país. Mas quem já ou-
viu falar que elas fizeram Women's 
Lib? 

( . . . ) Quanto à charge do Millôr 
Fernandes, o conjunto de sua obra 
humorística tende a indicar que ele 
não a tenha feito com a concepção 
preconceituosa de que é acusado. Se 
realmente ele coloca ali as feministas 
brasileiras como "papagaios" pairan-
do em traduzido, merece deveras o 
nosso aplauso. 

José Ribamar de Almeida 
São Luis, MA 

Juntando-se as reservas das 3 mil 
famílias, talvez se consiga Cr$ 28 mil 
para os primeiros 500 hectares! 

Que solução o INCRA arrumou 
para a situação dos 3 mil? 

1) Indenizar as benfeitorias de ca-
da posseiro. 

2) Transferi-los para um outro lo-
cal de "prioridade" (palavra usadíssi-
ma pelos cavalheiros da reforma agrá-
ria) da reforma ou colonização, como 
queiram. 

Foi sugerida a transferência para 
Guajará-Mirim, em plena Transama-
zônica, sem transportes, sem recur-
sos, sem ter onde vender os seus pro-
dutos agrícolas, e onde as terras ainda 
valem muito pouco para haver tantos 
interesses conflitantes de certos cata-
rinenses e paranaenses, ricos proprie-
tários de serrarias recém-chegados a 
Pimenta Bueno e que podem se dar 
ao luxo de oferecer (oferecer não, 
"sugerir**) quantias vultosas de até 
meio milhão de cruzeiros para "auxi-
liar** na expulsão dos "posseiros**. As-
sim eles podem explorar a madeira 
sem ter que compra-la e futuramente 
criar o seu gadinho. 

Ora, vamos ser sensatos. Se, de a-
cordo com o sr. Moura Cavalcanti, o 
INCRA expropriou 6 milhões de hec-
tares de terra que já pertenciam a ri-
cos latifundiários, para a distribuição 
aos sem-terra, gastando com isso uma 
fortuna, como se explica que numa 
terra de ninguém o INCRA venha a 
gastar dinheiro para que os sem-terra 
continuem sem terra? Não seria mais 
fácil, mais racional e acima de tudo 
mais humano dar a esses 3 mil infeli-
zes os títulos de proprietários, encer-
rando a questão de maneira triunfal? 
( . . . ) 

Luiz Soares de Oliveira 
São Paulo, SP 

Skinner e 
a CIA 
Por que ele recusou 

o financiamento 
da "agência"? 

A propósito da polêmica Choms-
ky_x Skinner, publicada em OPI-
NIÃO, eu queria dizer que a interpre-
tação do pensamento do último me 
pareceu bastante tendenciosa, che-
gando às raias da má fé quando se 
insinua ter ele sugerido implicitamen-
te o campo de concentração como 
modelo ideal de comunidade. Fosse 
isso verdade, e eu não saberia como 
explicar a sua atitude quando ele re-
cusou o financiamento oferecido pela 
CIA, após a publicação de Walden II 
(tradução publicada pela Herder), pa-
ra que ele concretizasse o que descre-
ve la como comunidade ideal. 

Entretanto, o mais lamentável dis-
to tudo é que a maior parte das pes-
soas se comporta como se não enten-
desse a real contribuição de Skinner, 
preferindo adotar a política da aves-
truz, afirmando a existência do livre 
arbítrio. Skinner não inventou o coi» 
trole do comportamento; ele explici-
ta o controle existente - é só lembrar 
da TV, da loteria esportiva, da propa-
ganda, etc. - e suas regras, para que 
se tome consciência dele e de seu me-
canismo, e se lhe oponha o contra-
controle, sempre que desejável. 

Rachel Moreno 
São Paulo, SP 

Calouros e veteranos: 
a mesma desinformação 

Televisão melhor 
aumentaria a cultura 
dos universitários? 

O que OPINIÃO n.o 17 relata a-
cerca dos calouros no artigo A Elite 
da Juventude? é realmente impres-
sionante, apesar de não ser novidade 
para nós que acompanhamos há al-
gum tempo a "cultura universitária** 
no país. Admitindo-se que existam 
exceções, que servem só para confir-
mar a repa e ainda na qualidade de 
universitário, é interessante o D sentar-
mos que não só calouros passam por 
desinformados. Ê inacreditável o nú-
mero de veteranos que mal conhecem 
as próprias disciplinas que são obriga-
dos a conhecer (? ). 

( . . . ) Qual a solução? A nosso 
ver, e modestamente a expomos, é 
necessário que se limpe urgentemente 
o terreno antes descuidado. Criemos 
um Ministério de Cultura e ponha-
mo-lo a funcionar: a televisão pode 
ser um veículo de informação e inte-
gração, transformando o calouro num 
ser integrado e não alienado, informa-
do e não desinformado, politizado e 

"O Estado", 

a liberdade 

e o Chile 
O que eu acho inacreditável é que 

existam pessoas de tal falsidade quan-
to o sr. Júlio de Mesquita Neto. Ao 
mesmo tempo que nas páginas do Es-
tado de São Paulo tenta nos fazer 
crer, em certas ocasiões, que a liber-
dade de imprensa é importante, age 
descaradamente tentando impor aos 
seus leitores, por intermédio princi-
palmente de manchetes, que o Chile 
vive sob uma ditadura e que a liberda-
de é fortemente limitada. 

Nas últimas férias estive lá e pude 
ver que o país é totalmente livre, seus 
jornais escrevem o que querem, de 
quem quer que seja. Um exemplo. O 
jornal A Tribuna, que representa o 
Partido Nacional, publicou uma piada 
na qual um homem aparece sem cal-
ças (que foi foubada) e interpelando 
a sua mulher o que seria dele agora. E 
ela diz: "no mínimo vão te nomear 
ministro do Interior**. 

Nesse mesmo número, numa foto-
grafia que ocupou a primeira página 
toda, na qual o general Prats, minis-
tro do Interior, aparece almoçando 
com outro ministro, está escrito em 
baixo: "Diz-me com quem almo-
ças. . ."»insinuando ser ele comunista. 

Há jornais do MIR (extrema-es-
querda), El Mercúrio (pretensamente 
de centro, mas de qualquer forma di-
reitista) e 4o movimento Pátria e*Li-
berdade (extrema-direita). Esses jor-
nais você encontra em qualquer ban-
ca. 

Nassib Rusdy Rabeli 
Santo André, SP 

não despolitizado, menos voltado ao 
money e tantas coisinhas mais. Mas 
não é só televisão que falta. 

Livros, meus caros. País rico na 
natureza país do futuro, tantas ma-
deira» a.«Crem transformadas em pa-
pel, estantes e mesas; minerais em ti-
pos e rotativas; e incentivos fiscais em 
empresas de "Melhoramentos**. Para 
que não se tenha que desembolsar 30 
pratas por um volume de uma tira-
gem de 100 mil exemplares do último 
Jorge Amado. 

Um pai que deva dar ao filho En-
terrem Meu Coração na Curva do 
Rio, e à filha Tereza Batista Cansada 
de Guerra e comprar para si Meios 
Econômicos e Fins Sociais, num mês 
(e isto é quase nada para ilustrar uma 
família), acaba ao término do mês, 
ou apertando o cinto, ou sem meio e 
fim econômico, cansado de guerra, 
enterrado o coração na primeira cur-
va da estrada da vida. E o filho, coita-
do, levando pau no vestibular ou - se 
passar - distribuindo atestado de bes-
ta e levando pau da opinião pública. 

Ilta de Marcos 
São Francisco do Sul, SC 

A exigência 

de maior 

qualidade sronlihedcaZYXWVUTSRQPONMLKJIHFEDCBA

M 

com que 
venho acompanhando aipins aspectos 
recentes de OPINIÃO. Em pelo me-
nos duas seções, a de Economia (on-
de anda Aloysio Biondi? ) e a de Polí-
tica Nacional está havendo uma sensí-
vel queda em relação a melhores dias 
deste jornal Estão rareando as contri-
buições de Fernando Henrique Car-
doso (três números sem dar continui-
dade ao genial Os Mitos da Oposi-
ção); Chico de Oliveira; Furtado e 
Weffort (estava genial o texto sobre a 
Espanha). 

O que é que está havendo? Sei 
que esta minha constatação não é iso-
lada, ao contrário a preocupação so-
bre a qualidade de OPINIÃO tem-se 
ampliado. 

Acredito que com a divulgação^^fc 
desta carta se sentirá bem o s e n t i d o ^ ^ 
construtivo deste alerta. Com milha-
res de outros leitores me sinto res-
ponsável por este jornal como algo 
que também seja meu. 

Antonio Carlos Soutto 
Niterói, RJ 

1) Os colaboradores de OPINIÃO 
continuarão escrevendo no jornal, al-
guns deles já na próxima edição. 

2) Fernando Henrique Cardoso es-
tá preparando a continuação do arti-
go Os Mitos da Oposição, que será 
publicada na próxima edição. 

3) Aloysio Biondi é atualmente 
diretor do Jornal do Commercio, do 
Rio de Janeiro, e dedica seu tempo à 
tentativa de reformular aquele jornal. 

Outras opiniões 
de leitores 

na página 23 
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Leia e as s ine opinião 

í 

E parece bastante razoável zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O deputado Marcelo Medeiros 
(MDB-GB), na reabertura dos 

trabalhos parlamentares deste ano, 
apresentou um projeto de lei comple-
mentar para regular "a composição e 
o funcionamento do colégio eleitoral 
para a eleição do presidente e do 
vice-presidente da República " e, justi-
ficando sua proposição, afirma que 
"a oportunidade do projeto é óbvia". 
Sem dúvida. 

No último ano de um mandato 
presidencial, mesmo uma pessoa bas-
tante modesta há de achar razoável 
que se discuta quem vai eleger o novo 
presidente. 

Mas, decepção das decepções! Tu-
do indica que o governo pensa de mo-
do diferente. Por isso mesmo o proje-
to, que nas circunstâncias atuais seria 
naturalmente da iniciativa do Execu-
tivo ou pelo menos do partido do go-
verno, a ARENA, está sendo encami-
nhado à discussão por representante 
do Legislativo e justamente do parti-
do de oposição. Não ficava bem a 
ARENA desagradar ao governo que 
serve. Foi o próprio general Medici 
que, em sua última mensagem envia-
da ao Congresso, transferiu o assunto 
para o segundo semestre quando, se-
gundo o atual presidente, haverá 
"tempo suficiente para que se suscite 
a questão sucessória". 

Marcelo Medeiros discorda: "Por-
que nós deputados temos que esperar 
por uma iniciativa do Executivo para 
discutir assunto que também é nos-
so"? Mesmo porque ele acha que "a 
discussão em torno do colégio eleito-
ral não inclui a sucessão presiden-
cial". E é justamente no estabeleci-
mento de detalhes como prazos para 

o senador 
emedebista Nelson Carneiro foi mais 
explicito em suas esperanças, anteci-
pando o clima e o tema das discus-
sões que deverão empolgar o plenário 
do Congresso no decorrer deste ano. 
Segundo Carneiro, a eleição do gene-
ral Medici "pelos comandos militares 
foi uma exceção, que circunstâncias 
especialíssimas explicaram". Disse 
que o ambiente agora é totalmente 
diverso e defendeu a participação na 
escolha do novo presidente, "desde a 
primeira hora", de "todo o povo bra-
sileiro, através das forças políticas 
que o representam ", que, segundo en-
tende o senador, são os membros do 
Congresso Nacional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Marcelo Medeiros 
a filiação partidária, inscrição no Tri-
bunal Superior Eleitoral, que se de-
tém o seu projeto. De tão especifica-
mente técnico, seu projeto mais pare-
ce, para alguns, obra do jurista que é 
seu pai, Carlos Medeiros da Silva, 

mesmo que não seja intencional, 
projeto abriu de forma discreta o de-
bate sucessório. Indiretamente, o de-
putado que o apresentou reconhece 
isso, auando admite: "Não tenho ilu-
sões ae que ele seja aprovado ", embo-
ra espere provocar um largo debate. 

Num discurso no Senado na sema-
na passada 

Na verdade, a tese da participaçao 
dos políticos na escolha do futi 
presidente deve agradar também aos 
arenistas que não tiveram a mínima 
influência na escolha do general Me-
dici e hoje amargam a situação de me-
ros "chanceladores de decisões 
alheias". Nelson Carneiro lembra isso 
propondo juntar os votos do MDB 
aos da ARENA na eleição de um can-
didato do agrado de ambos os parti-
dos. Para o senador seria essa a oca-
sião dos parlamentares aproveitarem 
para se afirmar como "intérpretes do 
pensamento nacional". Mas seria real-
mente um prodígio de desprendimen-
to, fraternidade e lucidez que um co-
légio eleitoral de algumas centenas de 
privilegiados eleitores expressasse, 
sem ouvi-la, a vontade de pelo menos 
a maioria dos 100 milhões de brasilei-
ros. 

CEARA 

O SNI provinciano 
escapa do controle 

de seu criador zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Logo que assumiu o governo do 
Ceará, o governador Cesar Cais resol-
veu criar um serviço de informações, 
alegando que não podia ser apanhado 
de surpresa pelos fatos e aconteci-
mentos, mas sempre negando que o 
órgão viesse a ser um novo SNI, em 
escala provinciana. 

Os aigumentos do governador, na 
mensagem que foi aprovada na As-
sembleia contra os votos de alguns 
deputados da ARENA e da totalidade 
do MDB, eram as de que o Serviço 
Estadual de Informações - SEI - se-
ria um organismo de informações, 
econômicas, principalmente. Embora 
fundado para essa finalidade, o SEI 
acabou se transformando num super-
serviço secreto que controla do seu 
QG instrlado num luxuoso casarão 
do bairro de Aldeota praticamente 

todas as atividades ligadas ao gover-
no. 

Contrariando o lema da adminis-
tração Cesar Cais - "Um governo de 
confiança" - o serviço investigou, lo-
go após sua instalação, a vida de to-
dos os políticos, secretários de Esta-
do e chefes de departamento. Agora, 
depois de estabelecer um gordo fichá-
rio individual de todos os funcioná-
rios estaduais e municipais de Forta-
leza, o serviço está se dedicando a ou-
tras atividades mais simples. Em cada 
repartição estadual será colocado um 
agente encarregado de olhar tudo: do-
cumentos, fichas de pessoal, contra-
tos de concorrência pública e cartões 
de ponto. 

Os jornalistas políticos do Estado 
dizem que a única derrota conhecida 
do serviço secreto aconteceu durante 
as últimas eleições municipais. Apesar 

de vetados, três candidatos pela cha-
pa da ARENA acabaram concorrendo 
e venceram com muitos votos. Um 
deles, José Barros de Alencar, líder 
do prefeito na Câmara comentou o 
veto de um modo que pelo menos 
insinua a sombra de um desafio: "Já 
estou muito velho para ouvir conse-
lhos". Mas tudo indica que a possibi-
lidade de enfrentar o serviço está ca-
da dia mais remota. 

Dirigido a princípio por um capi-
tão do Exército posto à disposição do 
Estado, o SEI tem hoje como chefe 
um general da reserva que é visto co-
mo o homem mais forte do Estado, 
pois sabe o que nem o governador sa-
be e tem documentos e depoimentos, 
além de fichas cheias de "consta 
que "diz-se que fulano . . . ** e 
outras anotações inconsistentes con-
tra grande parte dos políticos e fun-
cionários do Ceará. Além disso, com 
verbas secretas e um número de fun-
cionários que ninguém conhece exa-
tamente (nem o governador - di-
zem), o SEI parece ter-se tornado in-
controlável Na opinião à primeira 
vista razoável de um cronista social 
de Fortaleza, Cais teria cometido 
uma gafe quando criou o Serviço, 
agindo como um aprendiz de feiticei-
ro: o monstrinho cresceu, cresceu — e 
ficou perigosamente autônomo. 

STM 

O velho general 
amigo de Medici 
sobe mais e mais 

Sem nenhuma surpresa para nin-
guém, porque obedece a um rodízio 

Ê
revisto no regulamento, o general de 
xército Adalberto Pereira dos San-

tos foi eleito, na sexta-feira da sema-
na passada, para a presidência do 
STM - Superior Tribunal Militar -
em substituição ao almirante Walde-
mar Figueiredo da Costa. 

Considerado grande amigo do pre-
sidente Medici,a quem conhece desde 
os 11 anos de idade, quando estuda-
ram juntos no Colégio Militar de Por-
to Alegre, Pereira dos Santos é o mais 
velho general do Exército atualmente 
na ativa e no dia 11 de abril comple-
tará 68 anos de idade: apesar de ter 
ultrapassado a idade-limite de 66 
anos ele só será compulsoriamente 
afastado do serviço ativo aos 70 pois 
o cargo que ocupa no STM o equipa-
ra aos ministros civis. 

Gaúcho de Taquara, filho de pai 
pobre e agricultor, ele ocupou, nos 
seus 49 anos de carreira militar, vá-
rios altos cargos da hierarquia do 
Exército. Como Medici é oficial da 
arma de cavalaria (foram colegas de 
turma), comandou a Academia de 
Agulhas Negras e estava ao lado do 
atual presidente em 1968, como che-
fe do estado maior do Exército, 
quando foi editado o Ato Institucio-
nal n.° 5. A possibilidade de ter cum-
prido uma tão destacada carreira mili-
tar, apesar da sua origem humilde, Pe-
reira dos Santos atribui à democracia, 
"este grande regime que dá oportuni-
dade a todos de vencer na vida". 

Depois de ter comandado por 13 
anos estabelecimentos de ensino, o 
velho general, tem proclamado sem-
pre que pode, uma grande admiração 
pelos jovens: gosto da mocidade, diz 
ele, que não tolera injustiça nem dis-
criminação, e que lealmente orienta-
da dá o que se pedir dela, chegando 
até o sacrifício . Eleito para a presi-
dência do STM, ele não deverá mudar 
em nada os seus hábitos de solitário 
morador de um luxuoso apartamento 
de quatro quartos da quadra 115 em 
Brasília: ler autores de língua portu-
guesa (Eça e Machado) e ouvir operas 
italianas. (Helena Carneiro) 

SÃO PAULO 

Assembléia: os cargos, 
os carros, os papéis 

e os timbres 

Em nome da sua pobreza, da falta 
de recursos e de um certo poder de 
barganha, o MDB de São Paulo acei-
tou na semana passada que a ARENA 
interferisse em seus assuntos internos 
vetando o nome do deputado Rui Co-
do para segunda secretaria da Assem-
bléia Legislativa. "Olha aqui, dizia 
um dirigente da oposição, a segunda 
secretaria, assim como a segunda vi-
ce-presidencia, são muito importantes 
para o partido. Nós somos pobres, 
não temos nada, a secretaria do parti-
do ganha muito mal. Com estes dois 
caigos na mesa teremos secretaria, 
dois carros, salas, papel à vontade, 
com timbre ou sem timbre. Às vezes 
precisamos do carro para uma viagem 
ao interior com elementos do partido 
para fazer concentrações ou simples 
visitas e a presença na mesa nos ga-
rante isso".: ] 

O veto foi imposto a Codo pelo 
líder da bancada arenista Agnaldo de 

Carvalho Filho, sem maiores comen-
tários. Considerado homem do parti-
do, Codo logo que soube da novidade 
defendeu-se: "Tenho certidões do 
DOPS, dos serviços secretos das três 
armas e dos cartórios de protesto. O 
que mais eles querem"? 

Mas ele é tido como um homem 
que incomoda muito, se prende a de-
talhes que as negociações encaminha-
das pela mesa da Assembléia não po-
dem admitir. E isso afastou-o da dis-
puta. 

Para o MDB o episódio teve o sig-
nificado de um rompimento de com-
promisso, assumido em todos os en-
tendimentos anteriores, e que terá 
profundas repercussões durante esta 
sessão legislativa. "A ARENA não 
tem o direito de fazer isto", dizia um 
deputado do MDB. O comentário era 
quase igual ao de um deputado da 
ARENA, Ricardo Izar, afilhado do 
ministro Alfredo Buzaid, ex-dirigente 
acadêmico e líder estudantil, que an-
dava de um lado para o outro, da sala 
da presidência para o salão nobre, on-
de se realizava a reunião de toda a 
bancada da ARENA. "Isso é uma des-
moralização: assume-se o compromis-
so da proporcionalidade, dá-se inteira 
liberdade ao adversário de escolher o 
nome e agora, antes que vá a plená-
rio, ele é vetado.? Em nome de quê? 
Por quê"? A resposta ninguém pôde 
dar. Nem mesmo o discreto e miste-
rioso Sérgio, um homem baixo, que 
tem o nome bordado na camisa, as-
sessor da Casa Civil do governador e 
que telefonava de meia em meia hora 
para o palácio para informar Henry 
Aidar, chefe da Casa Civil de Laudo 
Natel. 

"Aidar, a coisa está fervendo aqui. 
Os entendimentos estão se encami-
nhando, mas tem dois dos nossos - o 
Izar e o Caio Pompeu de Toledo -
badernando a coisa e funcionando co-
mo dois subversivos. Não consigo en-
tender a rebeldia deles. Mas tenho 
certeza de que tudo vai se resolver da 
melhor maneira para nós". 

Esta "melhor maneira", segundo 
alguns deputados, seria até forçar o 
MDB à renúncia ao cargo rara que 
sobrasse mais um para a ARENA e 
assim satisfazer a todos os pretenden-
tes. Depois de tudo isso, alguns vota-
ram em branco para todos os cargos, 
outros só para a segunda secretaria 
em sinal de protesto pelo veto, e Co-
do foi finalmente afastado dando seu 
lugar a Francisco Antonio Coelho, 
também do MDB, que pode assim ga-
rantir ao partido o direito aos cargos 
da Assembleia, aos seus funcionários 
e aos seus papéis com timbre e sem 
timbre. 
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O homem da ONU no Brasil zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

14... as questões ligadas ao desenvol-
vimento, circunscritas no passado a 
um caráter local ou regional, hoje afe-
tam o mundo inteiro, devendo, por 
conseguinte, ser resolvidas ao nível da 
comunidade interestatal... os proble-
mas econômicos, da mesma forma 
que as controvérsias políticas e mili-
tares, afetam a segurança internacio-
nal. A segurança econômica coletiva 
tem, portanto, necessária correlação 
com o conceito de segurança politi-
ca coletiva**. 

Kurt Waldheim 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
autor dessas palavras - que em 
parte repetem a tese brasileira 

de "segurança econômica coletiva" -
secretario dias Nações Unidas Kurt 
Waldheim, passou cerca de 70 horas 
no Brasil, na semana passada. Avis-
tou-se com o presidente da República 
no Rio, conversou com o ministro 
das Relações Exteriores em Brasília e 
almoçou com o governador Laudo 
Natel em São Paulo. Daqui seguiu 
para o Panamá (onde está reunido o 
Conselho de Segurança da ONU), de-
pois prosseguira a extensa viagem que 
programou, visitando Quito (para a 
conferência da Cepal), Tóquio, Nova 
Déli, Genebra e Paris. 

"Fizemos um tour d'horizon nos 
problemas internacionais", disse Wald-
heim ao deixar o palácio das Laran-
jeiras, depois de uma audiência de 40 
minutos com Mediei, "e o presidente 
me prometeu o inteiro apoio do Bra-
sil à ONU". 

Às 14h30m de segunda-feira, tra-

zido do Rio por um jatinho da FAB, 
Waldheim desembarcou em Brasília 
para ser recebido com um grande 
abraço do amigo Mario Gibson Bar-
bosa, que era embaixador em Viena 
na época em que Waldheim ocupava 
o Ministério do Exterior da Áustria. 
Menos do que para rever o velho ami-
go de reminiscências vienenses, con-
tudo, o secretário da ONU foi a Bra-
sília para obter a confirmação de Gib-
son do apoio presidencial, a ser tradu-
zido em instruções detalhadas aos 
embaixadores do Brasil em Nova 
York e Genebra e aos chefes de dele-
gações às reuniões internacionais pro-
movidas oela ONU, como a da CE-
PAL em Quito. O apoio deve refletir-
se diretamente na posição brasileira 
que tem-se confundido - especial-
mente na gestão de Gibson - com 
uma oposição à inércia da ONU dian-
te dos graves problemas internacio-
nais do momento. 

Essa oposição foi de certa forma 
manifestada por Gibson em seus dis-
cursos na assembléia-geral da ONU 
em 1971 e no ano passado, quando o 
ministro brasileiro insistiu na necessi-
dade de reformar a Carta da ONU pa-
ra adequá-la ao que o ltamarati consi-
dera como exigências do mundo con-
temporâneo. 

O endosso de Waldheim à doutri-
na da "segurança econômica coleti-
va", lançada pelo Brasil há mais de 10 
anos e que vem sobrevivendo com 
uma persistência inacreditável num 
foro onde as idéias morrem quase tão 
depressa quanto nascem, sem dúvida 
facilita o seu entendimento com as 
autoridades brasileiras. 

O embaixador Sergio Armando 
Frazão, chefe da missão do Brasil jun-
to à ONU, que acompanhou Wald-
heim a Brasília, chegou há uma sema-
na ao ltamarati para - supostamente 
— discutir a nova estratégia a ser ado-
tada nas Nações Unidas tendo como 
fundamento a reforma da Carta, in-
clusive com a ampliação do número 
de membros permanentes do Conse-
lho de Segurança^ nos termos da pro-
posta de Gibson à 27.a assembléia-ge-
ral. Uma iniciativa que parece desa-
gradar às grandes potências, que não 
gostariam de abrir mão de certos pri-
vilégios importantes como o direito 
de veto. 

As preocupações brasileiras, con-
tudo, concentram-se principalmente 
na área econômica da ONU. A assem-
bléia já duplicou o número de mem-
bros do ECOSOC (Conselho Econô-
mico e Social), do qual Frazão é o 
atual presidente, sem contudo aplicar 
a sua funcionalidade. Frazão preten-
de transformar o ECOSOC, no plano 
econômico, num órgão tão importan-
te quanto o Conselho de Segurança 
no campo político, criando a possibi-
lidade de serem convocadas reuniões 
de emergência sempre que a situação 
econômica e financeira mundial assim 
exigir. E a maior preocupação de Fra-
zão no momento é cuidar da II Déca-
da para o Desenvolvimento - projeto 
em que o Brasil tem interesse funda-
mental - e deve ser mais bem sucedi-
do do que a I Década, que terminou 
em 1970 e foi considerada por Gib-
son um "retumbante fracasso" e por 
Frazão "uma grande desilusão". 

(Antonio Carlos Pedreira) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GIBSON X DELFIM 

Discurso do chanceler, 
fora dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA scr ipt ,  critica 
o modelo econômico 

Há um ano, aproximadamente o 
secretário-geral do ltamarati, embai-
xador Jorge de Carvalho e Silva, con-
vocou a imprensa ao seu gabinete pa-
ra denunciar o que parecia ser uma 
interferência indébita do Ministério 
da Fazenda (através do assessor para 
assuntos internacionais de Delfim 
Netto, ministro Villar de Queiroz) na 
seara das relações internacionais. Na-
quela ocasião, Villar havia declarado 
que o Brasil deveria negociar, priori-
tariamente, na África, com as colô-
nias portuguesas, e não com os países 
independentes. Delfim, que se encon-
trava no exterior, não replicou. De-
pois do episódio, o primeiro encontro 
pessoal entre Delfim e Gibson se deu 
no auditório do ltamarati, durante a 
aula de encerramento dada por Del-
fim aos alunos do curso de aperfei-
çoamento de diplomatas em promo-
ção comercial. 

Surgiram, posteriormente, rumo-
res de que Delfim iria pressionar o 
governo para criação do Ministério do 
Comércio Exterior, com o objetivo 
de esvaziar o ltamarati. E o Ministé-
rio das Relações Exteriores reagia 
aprimorando os seus funcionários pa-
ra as tarefas de promover e vender a 
indústria brasileira no exterior. E não 
se falou mais no assunto. 

As coisas estavam nesse pé quan-
do, na última segunda-feira, reuniu-se 
no mesmo auditório do I tafnarati a "se-
gunda turma de diplomatas do curso de 
promoção comercial, para assistir à au-
la inaugural do ministro Gibson Barbo-
sa. Abandonando o texto previamen-
te preparado para a ocasião, Gibson 
resolveu advertir os diplomatas sobre 
o que considera o perigo de sustentar 
a economia brasileira na base do au-
mento da receita de exportações. Em-
bora tenha admitido que "esse é o 
caminho existente até que se constru-
a um mercado interno consumidor 
em bases significativas e estáveis", o 
ministro chamou a atenção para os 
enormes riscos que representa a cons-
tante ameaça da conjuntura interna-
cional para um país cujo modelo eco-
nómico nacional repousa sobre a ne-
cessidade de aumentar as exporta-
ções. 

As palavras de Gibson foram ime-
diatamente interpretadas por muitos 
como uma crítica quase direta à polí-
tica econômica formulada pelo minis-
tério da Fazenda. Assessores do lta-
marati, contudo, apressaram-sc cm 

desmentir essa interpretação, insistin-
do que o ministro so havia dito o que 
disse para lazer ver aos presentes a 
importância da política externa. 

A par do pronunciamento consi-
derado "um recado para Delfim", 
Gibson aproveitou a oportunidade 
que lhe dava o distanciamento do 
texto escrito para combater o concei-
to de terceiro mundo, que ele consi-
dera "estático" e "forjado no arsenal 
de fórmulas dos países desenvolvi-
dos", e para defender o atual ritmo 
de crescimento populacional do Bra-
sil, criticando os que defendem o 
controle de natalidade. 

Embora talvez tenha razão em pe-
lo menos algumas das suas idéias, a 
forma tumultuada como tratou de 
tão variados assuntos deixou em tor-
no do pronunciamento de Gibson um 
certo ar de inconveniência. Talvez 
apenas o que os diplomatas costu-
mam chamar - delicadamente — de 
faux pas. 

VILLAS BOAS 

O sertanista pediu 
aposentadoria ou não 

pediu? Pediu sim 

Apesar das negativas de parte a 
parte, o processo existe e correu to-
dos seus trâmites legais. Orlando Vil-
las Boas, sertanista, nível 18, solici-
tou sua aposentadoria à Superinten-
dência do Desenvolvimento do Cen-
tro-Oeste - SUDECO - em 22 de ju-
lho de 1970, através de um requeri-
mento que, mais tarde, constituiu o 
processo 03328/70. 

A SUDECO, sucessora da Funda-
ção Brasil Central, nega, hoje, que Or-
lando Villas Boas tenha solicitado sua 
aposentadoria, mas é precisa e solíci-
ta em afirmar que o sertanista não 
tem tempo de serviço para se aposen-
tar. Naturalmente, com tantos fun-
cionários, a SUDECO não saberia o 
tempo de serviço de todos eles, a me-
nos que houvesse um estudo especí-
fico sobre a situação de cada um,e o 
de Villas Boas c o seguinte: "O inte-
ressado conta com o total de 29 anos 
e 201 dias de efetivo exercício, inclu-
sive com o tempo averbado, portanto 
insuficiente para a concessão de apo-
sentadoria" (despacho do chefe da 
Assessoria Jurídica da SUDECO, de 
12 de agosto de 1971). No mês se-
guinte, o então superintendente, Se-
bastião Camargo, deu a sentença final 
no processo, enquanto em sua órbita 
de influencia: "Indefiro por insufi-
ciência de tempo de serviço". Daí o 
processo andou por misteriosos ca-
nais, incluindo o Departamento 
Administrativo do Pessoal Civil -
DASP - e chegou à Câmara dos De-

Razoes para não se 
redividir o Brasil 

putados por solicitação feita ao ex-
presidente Pereira Lopes. Depois de 
estudado pela assessoria de Pereira Lo-
pes, o processo retornou à origem. 

Mas, na Câmara dos Deputados, 
os diligentes assessores da presidência 
concluíram que o sertanista tem ra-
zão ao pleitear que seu tempo de ser-
viço na expedição Roncador-Xingu 
seja contado em dobro. E o pedido 
de aposentadoria de Orlando Villas 
Boas poderá vir a ser atendido se a 
procuradoria-geral da República der 
parecer favoravel sobre a matéria. 

IMPRENSA 

Receitas de bolo, 
mal editadas, tomam 
o lugar dos editoriais 

Os leitores das edições de quinta-
feira da semana passada dos jornais O 
Estado de São Paulo e Jornal da Tar-
de devem ter-se surpreendido com a 
estranha paginação de ambos. Numa 
mudança inusitada, O Estado de São 
Paulo publicou cartas de leitores na 
página 4, sempre reservada para notí-
cias de política nacional. No Jornal 
da Tarde as modificações foram ainda 
mais inesperadas. 

Veja com Bons Olhos o Bombom 
era o título de uma coleção de recei-
tas de doces que ocupava, junto com 
grandes espaços em branco, o lugar 
onde costumam ser publicados os ar-
tigos de editorialistas como Lenildo 
Tabosa Pessoa. Aliás o Jornal da Tar-
de nesse dia estava com excesso de 
receitas a publicar e aparentemente 
gente sem experiência culinária para 
escolhê-las. Na página 6, sob o titulo 
Cenourinhas, desfilavam novas recei-
tas que inclusive não utilizavam as ce-
nourinhas prometidas no título. 

Provavelmente o encarregado das 
receitas havia comido algum alimento 
indigesto ou se sentia pouco à vonta-
de publicando seu material cm locais 
nunca antes frequentados. Só assim 
pode-se explicar o pouco caso que pa-
rece ter tido na divulgação do que de-
veria ter sido um saboroso material: 
houve receitas cortadas, incompletas, 
repetidas e um grave erro de pagina-
ção incompreensível no Jornal da 
Tarde, de parte gráfica tão cuidada. 
As Cenourinhas ocupam o lugar onde 
era anunciado em chamada de primei-
ra página: "A oposição ataca lalando 
em liberdade. Foi um dia de ataques 
ao governo, no Congresso. Assuntos: 
AI-5, censura, etc". A não ser que o 
"etc." -- que significaria, entre outras 
coisas, Bombom Especial e Salpicão 
de Galinha - tenha crescido tanto 
que tomou o espaço que deveria divi-
dir com os outros assuntos menos 
apetitosos discutidos no Congresso. 

"É bem verdade 
que o 
preenchimento 
de cargos de 
governador, 
diretores, 
chefes de polícia, 
etc., de tantos 
Territórios 
(os novos) 
daria muitos 
empregos e muito 
bem pagos". 

H á cerca de três semanas, o jornal 
O Estado de São Paulo divulgou 

um projeto de redivisão territorial 
do país, pelo qual o Brasil passa-
ria a ter 38 unidades federadas, distri-
buídas da seguinte forma: 22 provín-
cias (nova denominação que teriam 
os atuais Estados), 15 Territórios e o 
Distrito Federal. Segundo o jornal, o 
projeto já está sendo estudado no Mi-
nistério da Justiça, por determinação 
da presidência da República, embora 
o seu autor, o sociólogo Severino 
Marques Monteiro, afirme ter elabo-
rado o estudo por conta própria, e 
não por encomenda do governo. 

Assessor técnico do Banco Nacio-
nal do Desenvolvimento Econômico 
- BNDE - no Rio, Severino Marques 
Monteiro realizou seu trabalho depois 
de - segundo ele - pesquisar durante 
10 anos, utilizando também sua expe-
riência pessoal ao longo de vários a-
nos na região amazônica e sul do Ma-
to Grosso. 

Talvez o mais forte argumento u-
sado pelo sociólogo para defender seu 
projeto é de que existe uma "unidade 
estratégica de ocupação territorial e 
desenvolvimento econômico". As 
modificações feitas nas áreas dos a-
tuais Estados são necessárias - na o-
pinião do autor do projeto - para co-
locar algumas regiões sob a influência 
de centros aue poderão promover o 
seu desenvolvimento. 

OPINIÃO publica a seguir uma a-
preciação do projeto feita pelo geó-
grafo Orlando Valverde, professor u-
niversitário e ex-diretor da seção de 
geografia do IBGE. 

N o BNDE se preparou, por enco-
menda não se sabe de quem, 

uma predivisão política de nosso 
país. Curiosamente, o "projeto" foi 
parar no Ministério da Justiça, aonde 
- dizem - o assunto "está sendo es-
tudado". 

O Estado de São Paulo dedicou 
página e meia ao tema, num artigo 
com mapa e fotos, em sua edição de 
domingo, 25 de fevereiro último. No 
dia 8 do corrente publicou um edito-
rial sobre a matéria. 

Por que se esteve preparando até 
agora, na sombra, tal projeto? Por 
que entra o assunto em cena, trazido 
pelo Estado de São Paulo? Antes dc 
se entrar no mérito da questão, deve-
se alertar o leigo sobre o seu conteú-
do e suas implicações. 

A divisão pol ítica 

A divisão política de um país não 
é um instrumento fundamental para 
o seu desenvolvimento; é antes o re-
sultado de uma evolução histórica. 
Quando um governo quer levar a ca-
bo um plano de desenvolvimento re-
gional, cria um órgão que executa e 
coordena o plano, justaposto aos go-
vernos da área. Ássim, no Brasil te-
mos a SUDENE, a SUDAM, como os 
EUA tiveram a TV A no vale do Ten-
nessee. 

Mas, como resultado da evolução 
histórica, da màrcha da ocupação de 
um país, o mosaico das unidades po-
líticas sintetiza áreas gcocconômicas, 
vida social, florescimento da cultura, 
enfim. Essa diversidade regional é a 
própria essência da vida de uma na-
ção: pluralidade dentro de uma uni-
dade, como os órgãos dc um mesmo 

corpo. Tal diversidade é cjue faz o en-
canto e a solidez de países como a 
França, Itália, Suíça, por exemplo. 

É tão séria essa questão da divisão 
territorial como patrimônio cultural 
de uma nação que mesmo países sub-
metidos às mais radicais revoluções 
não ousaram fazer tabula rasa do qua-
dro político anterior. No mapa atuÉT 
da URSS e da China distinguem-se ™ 
cilmente os contornos das velhas pro-
víncias dos tempos pré-revolucioná-
rios. 

É claro que divisão territorial não 
é tabu. As próprias autoridades colo-
niais portuguesas compreenderam is-
so, no Brasil: a imensa capitania de 
São Paulo foi-se desdobrando numa 
série de outras, desde a do Rio Gran-
de de São Pedro até a das Minas Ge-
rais, Goiás e Mato Grosso, à medida 
que se iamtoucleando áreas de povoa-
mento relativamente denso, dispersas 
nos grandes espaços vazios. 

As unidades políticas brasileiras 
parecem conter discrepâncias maiores 
que as norte-americanas, por contin-
gências históricas. Nossa formação 
territorial é anterior e menos belicosa 
que a dos EUA. 

Nos países novos há necessidade 
de se dividir grandes áreas despovoa-
das para facilitar sua administração e 
seu desenvolvimento. As unidades po-
líticas muito vastas c sem recursos 
não o podem fazer. O governo da U-
nião precisa intervir, investir dinhei-
ro, manter serviços para exercer a so | | | 
berania. 

Nessas condições, criar Territórios 
em regiões como o norte de Goiás e 
Mato Grosso, bem como na Amazô-
nia, é estritamente necessário. No res-
to do Brasil, do Maranhão ao Rio 
Grande do Sul, onde quase todo o 
território está mais ou menos ocupa-
do e já se organizou a economia, a 
administração, mexer na divisão terri-
torial é fazer politicagem, que pode 
ter consequências graves, a curto e a 
longo prazo. E isso, um sr. Severino, 
sociólogo do BNDE, faz com uma im-
prudência de dar pena! — 

Geopol ítica e "economês" 

Argumenta ele que o anseio já é 
antigo, pois vários estudiosos se têm 
dedicado ao tema, desde longos anos. 
E cita Paulo de Frontin, Segadas Via-
na c Teixeira de Freitas (que o edito-
rial confunde aliás com Teixeira Men-
des, o apóstolo do positivismo). Po-
deriam ser acrescentados outros, co-
mo Everardo Backheuser, A. Teixeira 
Guerra. . . 

Sem nenhum desdouro para esses 
intelectuais (em que se contam faleci-
dos amigos meus), acho que essas 
idéias resultam muito mais de uma li-
nha de raciocínio dedutivo, não ade-
quada às ciências concretas. Nos por-
menores transparece ainda a falta de 
suficiente conhecimento das realida-
des regionais brasileiras (c quem o 
possui? ). 

O fuhdamento da sua divisão, o 
sr. Severino (o do BNDE) foi buscar 
na Geopolítica, que, além do jargão 
militar, está enriquecida atualmente 
com o "economês". Diz ele textual-
mente: baseia-se no princípio da "u-
nidade estratégica dc ocupação terri-



continuação da página ao lado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

torial e desenvolvimento econôr i-
co". Ele concebe a unidade político-
administrativa do país como "o espa-
ço territorial adequadamente dimen-
sionado em termos de área, popula-
ção, recursos econômicos e condições 
naturais, e convenientemente abrangi-
do pela esfera de influência de seu 
núcleo urbano central (a capital), a-
lém de ajustado devidamente às pro-
porções e delimitações das unidades 
limítrofes" (entendam, se quiserem). 

O fato é que o sr. Severino mostra 
desconhecer realidades comezinhas 
da Geografia brasileira, apesar de a-
presentar como credencial ter vivido 
"grande parte de sua vida na região 
amazônica e sul de Mato Grosso". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Colocação "estratégica" 

É.. . viveu, mas não aprendeu. 
Imaginem que ele propõe para capital 
de um pretenso Território de Aripua-
nã, que vai até aquele bico no extre-
mo norte de Mato Grosso, a cidade 
de Vila Bele (que ele chama de Vila 
Velha; com certeza, porque está cain-
do aos pedaços!), sem levar em conta 
que entre ela e a maior parte do seu 
território se ergue a monumental es-
carpa da Chapada dos Parecis. 

Manacapuru ficaria como capital 
do Território de Uaupés, sob a alega-
ção de "fácil acesso*. Ora, o rio Ne-
gro não dá passagem segura a embar-
cações grandes, durante metade do 
ano! 

Onde está a colocação "estratégi-
• a"? 

E tem outras: 
Mato Grosso permanece como Es-

tado, mas só com o centro-norte da 
unidade e com sede em Cuiabá. O sul 
do atual Estado, que é rico, iria entre-
tanto constituir o Território de Guaí-
ra, tendo capital em Campo Grande. 
O inverso seria o correto: o sul, Esta-
do; o norte, Território. 

Minas Gerais e Estado do Rio são 
cortados. É, por sinal, um traço co-
mum dos teoricos da redivisão do 
Brasil: não gostam de Minas Gerais; 
metem-lhe sempre a tesoura! Uai, por 
quê? 

Onde estão os "camarões" 

Diz o refrão popular: "Deve haver 
muito camarão dentro desse angu"! 

Para encontrá-los, deve-se partir 
da premissa de que as redivisões inter-
nas de um país são, em regra, efetua-
das em fases de preponderância do 
poder central. Excluído o Acre, que 
pelo Tratado de Madrid era reconhe-

> eido como boliviano, os demais terri-
tórios foram criados durante o Esta-
do Novo (1943). Os de Ponta Porã e 
Iguaçu levantaram tantos protestos, 
pois abocanhavam zonas pioneiras de 
Mato Grosso e do Paraná e Santa Ca-
tarina, que tiveram de ser abolidos. 

Vamos falar a linguagem crua da 
realidade: essa redivisão nas partes 
povoadas do Brasil é injusta e vai des-
mantelar o que resta de vida política 
nos atuais Estados. É o velho princí-
pio napoleónico: dividir para domi-
nar. O único Estado que lucra nessa 
história é São Paulo, que ganha Para-
ti, onde os grã-finos vão passar fim de 
semana, e mais toda a faixa produto-
ra de cafés finos da fronteira de Mi-
nas Gerais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os pedes depois de Mister Ludwig 

É bem verdade que o preenchi-
mento de cargos de governador, se-
cretários, diretores, chefes de polícia, 
etc., de tantos Territórios daria em-
pregos em quantidade e muito bem 
pagos! E daí? Aumentam-se um pou-
co mais os impostos, não é? 

Mas o que vai resolver, na essên-
cia, essa divisão precipitada e insensa-
ta? Coisa alguma. Criará, sim, ressen-
timentos de longa duração, que pode-
rão até comprometer a unidade da 
Federação brasileira. Não serão se-
quer compensados por lances dema-
gógicos de grande efeito imediato. Irá 
apenas desviar a atenção dos verda-
deiros problemas, como o da distri-
buição mais equitativa da renda entre 
as diferentes camadas sociais. 

Há algo de moderno, de renova-
dor, nisso tudo? Nada! Diz o sr. Se-
verino que a denominação mais apro-
priada para as unidades autônomas é 
a de "províncias", conforme usavam 
no tempo do Império. Nem nisso ele 
foi moderno, pois os últimos que usa-
ram esse título para designar as uni-
dades da Federação foram os integra-
listas. 

Depois que o presidente da Repú-
blica visitou a Jari Florestal e Agrope-
cuária, o imenso projeto do bilionario 
norte-americano Daniel Keith Ludwig 
na Amazônia, em fins do mês passa-
do, e lá assistiu a uma tímida - mas 
eloquente - manifestação de traba-
lhadores contra as condições de tra-
balho no projeto, investigações ofi-
ciais e outras medidas foram anuncia-
das com a aparente intenção de impe-
dir a exploração dos 3.200 peões da 
Jari. Em vista da grande repercussão 
das críticas e do espanto da comitiva 
presidencial diante da precária situa-
ção dos trabalhadores, anunciou-se 
que o próprio Ludwig iria encontrar-
se com Medici no princípio da sema-
na passada, no Rio. Até o fim da se-
mana, contudo, a esperada audiência 
não tinha acontecido, por motivos 
que não foram esclarecidos. 

Embora o projeto Jari - às mar-
gens do rio Jari, entre o Estado do 
Pará e o Território do Amapá - seja 
um dos maiores empregadores de 
mão-de-obra na Amazônia, tudo indi-
ca que as condições de trabalho exis-
tentes ali não são muito diferentes 
das vigentes em dezenas de outros 
projetos, onde trabalha um número 
que pode situar-se perto de 100 mil 
peões, também contratados através 
de empreiteiros e sugestivamente co-
nhecidos na região como "gatos". Há 
também fortes razões para supor que 
essa situação não é novidade, nem na 
Jari, nem na história da conquistada 
Amazônia, nem para o governo. È o 
que mostra esta reportagem de Lucio 
Flávio Pinto. 

Para evitar rebeliões 
dos peões, as 

empreiteiras da Jari 
renovam o pessoal 

todo cada seis meses. 

Desde que os 1.500 índios rema-
ram aurante mais de um ano 

pesadas canoas para que o portu-
guês Pedro Teixeira assombrasse o 
mundo com uma viagem de ida e vol-
ta Belém-Quito, em 1637, vencendo 7 
mil quilômetros de rios e dificuldades 
que separam o Pará do Peru, a his-
tória da colonização da Amazônia 
tem sido também a história da escra-
vização do homem que a desbrava. 
Talvez por isso os comandantes da 
colonização de hoje, como o lendá-
rio Pedro Teixeira do século XVII, 
não se espantem quando novas de-
núncias de escravização de trabalha-
dores saiam dos redutos amazôni-
cos pioneiros e atinjam todo o país, 
como aconteceu quando, há três se-
manas, o presidente da República 
confessou-se espantado com as condi-
ções de vida dos peões que trabalham 
no projeto Jari e que realizaram dian-
te da comitiva presidencial um paté-
tico e quase desesperado protesto. 

De fato, esse episódio pode ter si-
do a culminação de outras indigna-
ções, mas nunca a primeira, provavel-
mente não a última. Há mais de cinco 
anos, tímidas denúncias têm procura-
do demonstrar que, se o modo de 
ocupar a região mudou muito, as rela-
ções de trabalho permanecem as mes-
mas. 

As denúncias foram-se avoluman-
do tanto que obrigaram o Ministério 
do Trabalho a enviar à Amazônia o 
próprio diretor do Departamento Na-
cional de Mão-de-Obra, Rómulo Mari-
nho, em abril do ano passado. A visi-
ta de Marinho espantou as dezenas de 
inquéritos que estavam arquivados na 
Secretaria de Segurança Pública do 
Pará e na delegacia da Polícia Federal 
(na delegacia do Ministério do Traba-
lho não havia nenhum).Ao chegar a 
Belém, dizendo-se disposto a devassar 
tudo para chegar à verdade, Marinho 
tratou logo de visitar o vale do Rio 
Jari, de onde haviam partido as acusa-
ções mais graves, segundo o entendi-
mento dele. 

Os fatos, entretanto, foram cir-
cunscritos apenas a aspectos burocrá-
ticos. A delegacia do Trabalho em Be-
lém havia descoberto que 184 cartei-
ras tinham sido expedidas irregular-
mente para trabalhadores da Jari. A 
questão era a de impedir que os tra-
balhadores chegassem à Jari e desco-
brir o autor da fraude. Algumas horas 
depois de ter visitado as belas instala-

As duras condições de vida dos que trabalham 
no Projeto Jari, do milionário Ludwig, e que 

teriam chocado o general Medici, não 
seriam novidade, nem na Jari, nem na história 

da conquista da Amazônia, nem para o governo 

ções da Jari (limpo e arejado restau-
rante, moderno hospital e confortá-
veis alojamentos - aos quais só os 
técnicos e o pessoal administrativo da 
Jari têm acesso) e conversado com os 
empreiteiros, Rómulo Marinho retor-
nou a Belém anunciando nada ter 
constatado de irregular nas frentes de 
desmatamento da região. 

Mas, estranhamente, cancelou a 
segunda parte da sua missão: inspeção 
à tumultuada e hostil região de São 
Domingos do Capim, não mais ao 
norte, onde está a plantação de gmeli-
na e arroz do milionário norte-ameri-
cano Daniel Ludwig, proprietário da 
Jari, mas ao sul, reduto de mais de 
300 projetos agropecuários sulistas 
aprovados pela Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia (SU-
DAM). Depois de ter ficado um dia 
sem programa cm Belém, o sr. Rómu-
lo Marinho retornou a Brasília. 

Os resultados da visita não po-
diam ir contra o itinerário percorrido. 
Um dia antes de voltar a Brasília, a 
20 de abril, Marinho anunciou que 
nenhuma pessoa poderia ser contrata-
da para os trabalhos ligados à agrope-
cuária sem contrato assinado regular-
mente na carteira profissional e que 
todas as empreiteiras (geralmente 
controladas por uma só pessoa, o "ga-
to'*) que atuam na região e servem de 
intermediários entre os donos de pro-
jetos e os trabalhadores ficavam proi-
bidas de usar contratos particulares 
para empregar os braçais. A medida 
visava apenas abolir um impresso que 
as empreiteiras usavam como "con-
trato de trabalho agrícola por obra 
certa**. Entre suas exigências mais 
absurdas, esse contrato fazia do tra-
balhador um autônomo "e sem su-
bordinação a qualquer outro vínculo 
empregatício" e sujeitava o contrata-
do a "fiscalização por parte do con-
tratante**, obrigando o trabalhador a 
"refazer todos os serviços que porven-
tura não estivessem de acordo com as 
normas exigidas, sem que para isso ti-
vesse direito a qualquer remunera-
ção". 

Os embarques de trabalhadores 
para a Jari, feitos através de um porto 
particular em Belém, começaram a 
ser fiscalizados por soldados da Polí-
cia Militar, e a delegacia do Trabalho 
enviou um fiscal para Monte Doura-
do, onde está a sede da Jari, no Terri-
tório do Amapá, a fim de verificar se 
todos os trabalhadores-estavam com 
carteira profissional. A visita do presi-
dente da República trouxe novas me-
didas básicas que pretendiam acabar 
com o problema: a presença do Proje-
to Rondon e a fiscalização através 
dos Ministérios do Trabalho e da Saú-
de. 

Os recursos legais 

Seriam as medidas ideais? A prá-
tica parece indicar que não. A fiscali-
zação dos soldados na hora do embar-
que é duvidosa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O fiscal do Ministério do Trabalho 
é um burocrata que, sediado no escri-
tório da Jari, cuida apenas do que 
chega às suas mãos. Mas entre o escri-
tório e as frentes de trabalho, a mui-
tos quilômetros dali, tudo acontece. 
Para evitar o controle das autoridades 
e as rebeliões dos trabalhadores, as 
cinco empreiteiras da Jari renovam o 
pessoal todo de seis em seis meses. 
Assinam as carteiras profissionais, 
mas o que vigora ainda são os contra-

tos particulares. E os contratados 
continuam pagando a péssima comida 
(arroz e feijão bichados, carne-seca e 
café) e a "assistência médica" (dada 
por um enfermeiro). 

Mesmo quando os trabalhadores 
chegam até a Justiça para reclamar 
contra os salários prometidos e nunca 
pagos (eles passam de cinco meses a 
dois anos trabalhando sem conseguir 
saldo) e é instaurado processo — co-
mo o que existe em Belém contra a 
maior das empreiteiras, a Serviço Flo-
restais Ltda., movida por 300 empre-
gados que querem uma indenização 
de 120 mil cruzeiros - as empreitei-
ras sabem que tática adotar: não com-
parecem às sessões. Os braçais, trazi-
dos geralmente do Maranhão, ficam 
hospedados em pensões dos subúr-
bios, garantidos pelo dinheiro que es-
peram ganhar. Mas quando a questão 
começa a demorar, aceitam qualquer 
acordo para voltarem a suas terras, 
mais pobres do que quando vieram. 

Se a furiosa investida das autori-
dades contra a Jari não tem impedido 
todas essas irregularidades, o que po-
de acontecer nas grandes e isoladas 
fazendas do sul do Pará? O sistema 
de empreitada, usado por todos os 
projetos agropecuários da Amazônia, 
tem atravessado sem arranhões todos 
os ataquès. Os donos das fazendas 
alegam que nada têm a ver com os 
homens que derrubam as matas e fa-
zem as plantações. Os empreiteiros 
estão inteiramente à margem de toda 
a legislação e mesmo das inspeções di-
retas das autoridades. xvutrponmligebaVUTSRPONIEDCBA
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A Polícia Federal instaurou inquérito 
por causa das denúncias de seis traba-
lhadores que, apossando-se de uma 
das embarcações que fazem o trans-
porte entre Belém e a Jari, consegui-
ram fugir dali. 

Tudo como antigamente 

Os outros fazendeiros desmentem 
a escravização de trabalhadores em 
suas terras dizendo que a própria SU-
DAM faz fiscalizações periódicas ne-
las. Mas é difícil acreditar na serieda-
de dessas fiscalizações: os funcioná-
rios da SUDAM são transportados em 
aviões particulares das fazendas, acer-
tam antecipadamente o dia em que 
vão fazer a fiscalização e até são rece-
bidos com almoços. Às vezes até se 
recusam a sair da casa da fazenda e 
voltam imediatamente após o almo-
ço. Segundo o ex-secretario-geral do 
orgão. Manoel Reis, "os técnicos, na 
inspeção direta, observam os dados 
relativos à contabilidade, à organiza-
ção, controle e à implantação do pro-
jeto". O secretário reconhecia que a 
fiscalização "tem preocupação maior 
pela parte financeira e operacional'*, 
mas defendia-se com a alegação de 
que as equipes técnicas da SUDAM 
"nunca constataram irregularidades 
empregatícias que atingissem as pro-
porções de impor um regime de escra-
vatura ou exploração ao trabalha-
dor". 

O difícil é saber o que a SUDAM 
entende por trabalho escravo. O mes-
mo Manoel Reis dizia que a SUDAM 
nunca recebeu nenhuma denúncia di-
reta "e o que sabemos é através da 
imprensa**. Mas o que não faltaram 
foram oportunidades para começar a 
se preocupar um pouco mais com os 
problemas sociais criados pelos proje-
tos que aprova com tanta rapidez e 
tão pouco rigor (a ponto de reconhe-
cer que 99% das terras públicas do 
Pará estão com títulos de proprieda-
de ilegais, embora até hoje nenhum 
dos órgãos encarregados do problema 
- SUDAM, INCRA e Secretaria de 
Agricultura - tenha feito um cadas-
tramento; a própria SUDAM tem 
aprovado projetos cujos títulos de 
terra estavam ilegais e tiveram que ser 
reformulados em plena implantação). 

Em junho do ano passado três ho-
mens conseguiram fugir de uma fa-
zenda em Conceição do Araguaia, on-

de tinham trabalhado seis meses sem 
pagamento e na qual eram vigiados 
por pistoleiros armados que fiscaliza-
vam as saídas. Os três conseguiram 
fugir porque, doentes, foram levados 
para um hospital em Conceição do 
Araguaia. "Lá, pedimos a ajuda da 
policia mas ela não fez nada, dizendo 
que não queria encrencas. Resolve-
mos fugir num caminhão pela Be-
lém-Brasília", disse um dos trabalha-
dores, Malaquias Abimael da Silva. 

Logo depois mais seis trabalhado-
res fugiam da Fazenda Jabuti, em São 
Domingos do Capim, apavorados com 
o capataz, que havia matado um dos 
peões que tentara fugir, e o enfermei-
ro, que aplicava injeções para "aman-
sar" os rebeldes. Em julho, outros 
cinco braçais conseguiam escapar da 
Fazenda Reunida, em Ipixuna, e pro-
curavam o major Hércules Silva, dele-
gado do Interior, pedindo garantias 
contra as ameaças ae morte e maltra-
tos pelo capataz, conhecido como Ze-
zinho (Zezinho é também o nome do 
dono). 

As fugas de trabalhadores e aber-
turas de inquérito passaram a fazer 
parte da rotina. Ate hoje, apenas os 
padres da região têm recusado as jus-
tificativas dos fazendeiros e tentado 
verificar- no local a verdadeira situa-
ção. Mas, à exceção do bispo de São 
Felix do Araguaia, d. Pedro Casáldali-
ga, os outros preferem que suas inves-
tigações não cheguem à imprensa. 

( - 4 . . . novos 
trabalhadores conseguiram fugir da 
Fazenda Alacid, em São Domingos 

Os trabalhadores dizem 
que pediram ajuda 
a autoridades, mas 

não receberam ajuda. 
Fugimos num caminhão1 

do Capim, depois de travarem tiro-
teio com os funcionários. Francisco 
Pereira do Vale, um dos 39 mara-
nhenses que veio para a fazenda, con-
tou que seu irmão já trabalhava ali ha-
via muito tempo sob a vigilância de 
homens armados, sem receber dinhei-
ro, quando eles chegaram. "O Rai-
mundo, quando nos viu chegar, con-
tou o que acontecia. Meus compa-
nheiros disseram que iam voltar ime-
diatamente. Tentei acalmar o pessoal 
porque havia empatado 500 cruzeiros 
para servir aos peões e precisava recu-
perá-los. Desci para tentar um enten-
dimento quando alguém atirou da 
margem do rio. Muitos trabalhadores 
procuraram se refugiar no barco e ou-
tros correram por terra. Com meu ir-
mão e mais oito, invadimos o mato. 
Viajamos dias e noites e resolvemos 
nos separar para conseguir caça. No 
dia 3 (de fevereiro) avistamos um 
barco e fizemos sinais para ele. Mas 
dentro tinha uma turma da fazenda. 
Tentei conversar com o topógrafo 
Francisco de Almeida para tentar en-
tendimento. Foi quando saltou do 
barco o capataz Pereirão e começou 
a atirar. Meu irmão foi logo baleado 
e fugimos. Não sei se meu irmão 
morreu**. 

Os fazendeiros acham que a em-
preitada é o único sistema de traba-
lho para uma região pioneira como a 
Amazônia. O representante geral da 
Jari no Brasil, Antonio Marinho Nu-
nes, acha mesmo que os trabalhado-
res gostam dele: "A prova disso é que 
os nossos colonos contratados duran-
te o período do desmatamento retor-
nam no ano seguinte para realizar um 
novo trabalho e, normalmente, tra-
zem consigo parentes e amigos**. O 
que ele esquece é que esses trabalha-
dores são recrutados numa das áreas 
mais pobres e miseráveis do país: as 
margens da Belém-Brasília e da Pa-
rá-Maranhão. 

Durante a época da exploração in-
tensiva da borracha, que transformou 
a Amazônia no Eldorado mundial 
(1870-1910), foram trazidos entre 
500 e 300 mil nordestinos. Metade 
deles morreu nos seringais enquanto 
sonhava com os ricos salários prome-
tidos. Eles trabalhavam 15 horas por 
dia apenas para comer feijão e arroz 
bichados, carne-seca e café, e mor-
riam de malária, beribéri ou flechados 
por índios. O sistema de trabalho era 
o mesmo usado atualmente: a emprei-
tada. 


