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CLÁUDIO ABRAMO

a última e mais recente reu-
nião realizada pelos setores
progressistas e populares,
como se denominam em
São Paulo forças que vão

das representações parlamentares da
oposição às áreas que militaram na re-
sistência, duas correntes principais,
com tendências hegemônicas, surgi-
ram avalizadas por cientistas sociais,
políticos e estrategistas da luta de mas-
sas: a que defendia a criação do Parti-
do Popular e a que avança a hipótese
do Partido dos Trabalhadores. Os no-
mes que apoiam ou suportam ambas
as correntes não importam, a menos
que se queira, em benefício do vezo na-
tivo, personalizar posições e interesses;
pois estes são ditados pelos movimen-
tos e as forças econômicas ^e sociais,
das quais as personagens são apenas
instrumentos, full of sound and fury; a
reflexão sobre pessoas, títulos, cargos,
lideranças vai para a lata de lixo da
história.

A questão se coloca desta forma,
para sermos o mais possivel sucintos:
os propugnadores do Partido Popular.
pretendem fazer surgir, dos previsíveis
escombros do MDB, uma organização
de base, concebida como uma frente
capaz de reunir vários matizes da opo-
sição e da resistência. Os que propõem
o Partido dos Trabalhadores (ainda
cercados de um renitente ceticismo)
pretendem criar um organismo no qual
a classe trabalhadora brasileira tenha
o papel preponderante.

Uns e outros se mostram vagamen-
te preocupados com a conquista da de-
mocracia, degrau para qualquer ra-
ciocínio político nesta fase da vida na-
cional. Mas a democracia é o requisito
essencial de qualquer tentativa de or-
ganização popular. Sem ela não se
pode pensar no'que fazer, para a fren-
te.

O problema brasileiro pode ser divi-
dido em duas etapas: primeiro a luta
contra o que resta de opressivo; em se-
guida, a formação e a organização do
povo. É preciso portanto pensar em es-
calas.

É preciso fazer muita coisa: é preci-
so derrubar a CLT e substituí-la por
uma folha simples que essencialmente
preserve os direitos humanos dos tra-
balhadores, condenados, neste país, ao
silêncio. É preciso derrubar as leis re-
pressivas, já que elas são o bridão de
que o governo dispõe para refrear.

¦ É preciso, numa palavra, repensar
tudo e começar tudo de novo. De no-
vo, mas de outra ;forma.
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e Brasília comemora
O Palácio, eufórico, anuncia: o chefe dá
mais índice do que Lula e Montoro juntos

Quando o secretário de Imprensa do Pa-
lácio do Planalto deu a notícia, alguns re-
pórteres chegaram a sorrir matreiramen-
te. Não que desconfiassem do secretário.
Marco Antônio Kraemer tem um ar an-
gelical. inspira confiança. A matreirice
dos sorrisos foi mais por conta de mais
uma ofensiva do pessoal da Secretaria de
Comunicação Social da Presidência, des-
ta vez reunindo os jornalistas para anun-
ciar que João Figueiredo é o líder político
mais popular em termos nacionais. No
âmbito regional, só perde para Leonel
Brizola no Rio Grande do Sul. Ainda as-
sim por escassa margem. Figueiredo, se-
gundo a pesquisa, feita entre 21 e 25 de
julho em cinco capitais, com trezentos
entrevistados em cada uma, é mais popu-
lar que Miguel Arraes no Recife, do que
Chagas Freitas no Rio, do que Maga-
lhãcs Pinto em Belo Horizonte. Em São
Paulo, o índice de "simpatia" de Figueire-
do (a pergunta era: com qual desses no-
mes o sr. mais simpatiza e seguia-se uma

relação de vinte nomes) atingiu significa-
tivos 27,7 pontos. Em segundo lugar veio
o senador Franco Montoro com 13.7
pontos, depois'Jânio Quadros com 12.
Olavo Setúbal com 11,3 c Luís Inácio da
Silva (Lula) com 7.7. Ou seja. em São
Paulo Figueiredo é mais popular do que
qualquer dupla que se fizer entre os de-
mais.

No Rio, os índices foram ainda mais
retumbantes. Quarenta e cinco por cento
dos entrevistados disseram que Figueire-
do é o mais simpático.

A divulgação de mais essa pesquisa de
certa forma surpreendeu. Não tanto pe-
los números. Mas porque em certas arcas
do governo vinha-se solidificando a
idéia de que a operação destinada a po-
pularizar a figura presidencial estava indo
longe demais. O presidente, simpaticíssi-
mo, sorridente, distanciava-se do resto do
governo atolado nas atribulações da crise
energética, da inflação, do problema do
balanço de pagamentos. Agora, verifica-
se que Figueiredio ainda conta com a dis-
cutível popularidade ibopeana para en-
frentar as dificuldades conjunturais. Pau-
lo Maluf não foi bem na pesquisa. Teve
apenas 5.7 pontos. Pouco mais que os
emedebistas Orestes Quércia e Ulysses
Guimarães, melancolicamente empata-
dos com 3.3 pontos. O governo informou
que a seleção das vinte personalidades in-
cluidas no questionário é de responsabili-
dade do IBOPE. Curiosamente dela não
consta os ex-presidentes Mediei e Geisel.
O IBOPE pelo jeito não gosta de criar si-
tuações delicadas. Em tempo. A pesquisa
indicou ainda que 50% dos entrevistados
estão satisfeitos com o sistema bipartida-
rio.

E os salários só subirão semestralmente: volta o "modelo exportador'5

ALOYSIO BIONDI

O ministro da Fazenda, Karlos
Rischbieter, anunciou ontem que em
sua reunião de amanhã o Conselho
Monetário Nacional vai tabelar os ju-
ros e que a tendência é a fixação de
uma taxa média em torno de 47% ao
ano, e equivalente à taxa anual de in-
fiação neste momento. Embora o mi-
nistro não explicasse se o tabelamento
seria aplicado sobre os juros pagos aos
compradores de títulos no mercado fi-
nanceiro ou sobre os empréstimos às
empresas, sua declaração representa
autêntica reviravolta em relação às in-
tenções que as áreas oficiais vinham
revelando nos últimos dias. Predomi-
nava. até ontem, a versão oficial de
que não haveria nenhum tabelamento
e sim um "acordo de cavalheiros" en-
tre governo e banqueiros, para que os

juros não excedessem determinados li-
mites. O ministro da Fazenda - parti-
dário do tabelamento de juros desde a
época em que era presidente do Banco
do Brasil - tomou também outra posi-
ção inesperada, em sua entrevista à
imprensa. Como compensação pelo ta-
belamento ou "acordo", os banqueiros
vinham pedindo a redução dos depósi-
tos compulsórios, para aumentarem os
empréstimos (e sua receita). Rischbie-
ter, embora não descartasse a hipote-
se, lembrou que os bancos já diver*sifi-
caram bastante as suas atividades, es-
tendendo-as às áreas de turismo, segu-
ros. cobrança de impostos etc, o que,
em si, já representa uma compensação
pelo tabelamento.

Também ontem, o cruzeiro sofreu
nova desvalorização diante do dólar.

com suas desvalorizações em 1979 so-
mando já nada menos de 33%, acima
da inflação brasileira (quando o corre-
to seria "descontar", da inflação brasi-
leira, a alta de preços ocorrida nos pai-
ses industrializados). Essas desvalon-
zações são altamente inflacionárias,
encarecendo alimentos e mercadorias
em geral dentro do pais, e beneficiam
os setores exportadores (da área indus-
trial e agroindustrial), que aumentam
seus lucros a cada valorização do dó-
lar. *i

A política cambial, de desvalorizar
excessivamente o cruzeiro, somada a
outras medidas na área econômica e
mesmo pronunciamentos oficiais mos-
tram que - como em 1968 -. a pretex-
to de resolver os problemas da dívida
externa, vai-se aprofundando mais

uma vez o "modelo exportador" que o
governo Geis<jl apenas começara a
abrandar.

A estratégia fica clara no tratamen-
to que a questão salarial passou a rece-
ber. com o ministro Delfim Netto in-
sistindo em só autorizar uma política
de reajustes a prazos mais curtos, des-
de que eles sejam semestrais. A deci-
são conflita (aparentemente) com a

própria política oficial de "liberar a in-
fiação" até o final deste ano. conce-
dendo-se reajustes de preços aos mais
diversos setores acima mesmo da ele-
vação de seus custos. Mas a contradi-
ção é aparente: é preciso que a deman-
da interna não cresça, para que haja
"excedentes exportáveis".
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POLÍTICA

ANOTE
Reforma não passa

do velho jogo da
política elitista

Enquanto ainda se fala no
susto que os chefes arenis-
ias levaram durante a vota-
IçflO da anistia no Congres-
so. como se ele pudesse
mudar alguma coisa, o
governo j 

'a u t i m a
seus planos de reforma
partidária. Nota-se uma
certa hesitaçáo porque a
manobra é realmente
complicada, mas os melho-
res articuladores governis-
tas garantem que a refor-
ma virá, de qualquer modo,
mesmo em clima sujeito a
tempestade, depois da volta
dos anistiados. Por um
motivo fundamental: sem
ela. a opção é o impasse
eleitoral em 1982 — e isso
poderia significar o caos.

lX>ve-se lamentar, ainda
uma vez, essa postura do
governo. Ela significa, pura
e simplesmente, que ele
prefere desconfiar da mani-
festaçáo popular, procuran-
do- desde já, prevenir-se
de uma derrota, pela desço-
berta de novas opções
mágicas, como o voto
distrital, ou mesmo veneno-
sas — como o fim da mino-
ria. pelo voto da maioria
eventual. IX1 resto, porém,
a tentativa é fiel à lógica
política da história brasilei-
ra. Pois esta demonstra
que, ao longo do tempo, o
Estado sempre procurou
desmobilizar a sociedade,
buscando um jogo político
puramente de elites.

José Carlos Bardav.il

GOVERNO

Figueiredo,
sempre

sem dinheiro
O presidente Figueiredo

náo perde oportunidade de
lamentar a falta de recur-
sos financeiros do seu
governo. Ontem, esposas de
governadores de Estados e
funcionários da LBA foram
ao seu gabinete para reivin-
dicar verbas capazes de
financiar um plano especial
de emergência para as 20
milhões de crianças brasi-
leiras carentes. Figueiredo
explodiu: «Eu não posso
inventar dinheiro!» Mas |
concluiu deixando no ar
uma esperança: «Tenho de
tirar de alguém, alguém
vai ser prejudicado».

Nordestinos
vão ter

moeda forte
Reúnem-se ainda esta

semana os parlamentares
nordestinos da Arena que,
na semana passada, surpre-
enderam a todos votando
contra a anistia restrita do
governo. Pretendem, agora,
atuar independentemente
da chefia partidária, em
favor dos interesses da
região. A curto prazo,
perdem tempo, porque
Figueiredo já deu o recado
ao líder Nelson Marchezan:
não aceita discutir proble-
mas com grupos dentro da
Arena.

A médio prazo, contudo,
esses parlamentares sabem
que têm moeda forte na
mão. Afinal, o governo vai
precisar deles para assegu-
rar sua maioria na reforma
partidária.

Prestes ainda
espera para

marcar volta
Luís,Carlos Prestes ainda

não tem data certa de
chegada afa Brasil. Mas
fonte categorizada do PC na
França prevê o aconteci-
mento para outubro. Pres-
tes voltaria com a mulher e
os seis filhos que vivem em
Moscou. Mas um deles,
João, casado com uma
russa e formado em enge-
nharia, pode preferir ficar
por lá.

Com Arraes
não vale

brincadeira
O governo de Pemambu-

co já decidiu: não mandará

ninguém ao aeroporto dos
Guararapes, para receber,
no dia 16, o exilado Miguel
Arraes. Chegou-se a essa
conclusão após acirrados
debates nos alcatifados
gabinetes parlacianos.
Sonhando com um provável
faturamento político, o
governador Marco Maciel
queria designar para a
tarefa o prefeito de Recife,
Gustavo Krause. Desistiu
quando o vice-governador
Roberto Magalhães apre-
sentou o argumento decisi-
vo: «Com a esquerda não
se brinca».

Uma manobra
contra

Paulo Maluf
O advogado Walter do

Amaral é um homem muito
persistente. Desde 1977
tenta alcançar com espin-
garda de chumbinho o
governador de São Paulo,
Paulo Salim Maluf — a
quem conhece a fundo
desde os. tempos em que, no
BNDE, investigou suas liga-
ções com o escândalo
Lutfalla. O máximo que
conseguiu, até agora, foi
ser exonerado do BNDE.
Mas nem por isso desiste.
Agora, estimulado por
Amaral, o deputado paulis-
ta Geraldo Siqueira está
apresentando uma lei de
reforma da Constituição do

lEstado, acabando com o
privilégio do governador, no
julgamento de crimes
comuns. As motivações são
óbvias...

As transas
do MDB em

São Paulo
No último fim de semana,

na casa do ex-ministro
Severo Gomes, em São
Paulo, tramou-se e acer-
tou-se a reaproximação do
deputado Alberto Goldmann
ao chamado «grupo auténti-
co» de São Paulo. Gold-
mann, um componente da
chamada esquerda ortodo-
xa, hoje não muito amiga
dos autênticos, prefere tran-
sar por enquanto com o
anódino senador Orestes
Quércia — proprietário da
maioria dos diretórios do
MDB no interior. Mas,
depois de devidamente
conversado, acabou aceitan-
do( um acordo com o grupo.
Primeiro sinal: abandonou
sua candidatura a presiden-
te do partido, apoiou o
autêntico Mário Covas e,
em troca, obteve a impor-
tante secretaria geral do
partido.

A maior parte dos exila-
dos em Portugal regressará
em meados de setembro.
Alguns, com problemas
profissionais ou pessoais a
resolver, demoram mais a
voltar. É o caso do jornalis-
ta Flàvio Tavares, que,
inclusive, não pretende
retornar definitivamente.

Quem não engole sapos
na política? No recente
episódio da apreensão da
Gazeta Mercantil, chegou a
vez do ministro Petrônio
Portella, da Justiça. Ele
assumiu oficialmente a
responsabilidade pelo ato,
mas, na verdade, só ficou
sabendo das coisas quando
elas já estavam" em pleno
desenvolvimento. A iniciati-
va, no caso, partiu dos
órgãos de segurança.

Gregório Bezerra será o
primeiro notório do PC á
voltar ao Brasil, já em
setembro. Ele tem planos
de escrever um livro sobre
os anos do exílio, publican-
do-o logo após a chegada.

• Antes da volta ao Brasil,
em companhia de Francisco
Julião e seu grupo de apoio
à formação do novo Pr"B,
Neiva Moreira está, no
momento, em Havana,
exercendo as funções de
jornalista. Ele é editor da
revista Cuadernos dei
Tercer Mundo, e, nessa
condição, cobre a Conferên-
cia dos Países Náo-
Alinhados.

o Após quinze anos de
exílio, o professor Paulo
Freire desembarca hoje no
Recife. Dali segue para
Angicos, no interior do Rio
Grande do Norte, em
viagem sentimental. Foi,
nesse lugarejo que, em
1963, se realizou a primeira
experiência do método de
alfabetização do professor
Fre'r<\

• Miguel Arraes terá um
hóspede muito especial a
partir deste sábado, na sua
residência em Argel: o
escritor e ex-depiitado
comunista Paulo Cavalcan-
ti.

Reforma começa com
a e pesquisascairtel *w.

No jogo de bastidores da
reforma, os chefes no

Congresso temem as questões
regionais e propõem a

adoção das sublegendas
para que o Arenão possa
surgir, forte e indivisível

O governo, contudo, ainda não
se decidiu pelas sublegendas,
porque acha que até o MDB

pode apoiar a reforma e ainda
espera para avaliar a ação

dos líderes políticos que
voltam com a anistia

FIGUEIREDO
Ele ainda estuda pontos da reforma

ANDRÉ GUSTAVO STUMPF

Foi dada a largada para a
reformulação partidária.
Ontem, apesar dos desmenti-
dos oficiais, as lideranças
políticas do governo no Sena-
do, e na Câmara dos Deputa-
dos iniciaram discussão da
metodologia política que,
depois de colocada em práti-
ca, vai extinguir os atuais
partidos para permitir a cria-
çáo das novas agremiações
que vão compor o Congresso
Nacional. José Sarney,
Jarbas Passarinho e Nelson
Marchezan estiveram com o
presidente da República para
conhecer o ponto de vista de
Figueiredo e iniciarem o
longo trabalho que vai desa-
guar na regulamentação da
emenda constitucional n" lie
fazer tabula rasa do presente
quadro político.

Sintomaticamente, pouco
antes das audiências aconte-

erem, o porta-voz Marco
Antônio Kramer, divulgou, no
habitual briefing com os
jornalistas, uma pesquisa
encomendada pelo Palácio do
Planalto ao IBOPE sobre
partidos e lideranças políti-
cas. Os resultados deste
trabalho favorecem a tese.
ostensivamente apoiada pelo
governo, de reformulação dos
partidos e da criação de
novas legendas políticas. Na
média das grandes capitais
brasileiras, a pesquisa
mostra que a população está
dividida entre a preferência
pelo pluripartidarismoou
pela manutenção dos atuais
MDB e Arena. E no item
liderança política, o presiden-
te Figueiredo consegue
reunir, de acordo com as
descobertas da pesquisa,
expressiva maioria. Só
perder no Rio Grande do Sul

para o quase anistiado Leonel
de Moura Brizòla.

As lições da anistia. A
batalha parlamentar em
torno da anistia deu ao
governo a rara oportunidade
de apreender algumas lições
que. a partir de ontem, estão
sendo discretamente sugeri-
das por seu dispositivo parla-
mentar. Petrônio Portella,
ministro da Justiça, e José
Sarney. presidente da Arena,
conversaram na manhã de
ontem exatamente a este
respeito. Eles fizeram um
balanço dos problemas
enfrentados no correr daque-
Ia votação, detectando muito
emocionalismo na trama
política tecida ao redor da
emenda Djalma Marinho. O
governo ganhou, como se
sabe. mas ficaram evidentes,
aos olhos dos parlamentares,
os problemas regionais, que
incendiaram o plenário. Os
problemas regionais que um
e outro dirigente arenista
perceberam significam, na
prática, a tentativa de costu-
rar o futuro Arenão com base
na sublegenda. Isto é: sem
que haja uma composição
política junto ao eleitorado,
concluem os lideres arenis-
tas. será difícil montar um
grande partido de apoio ao
governa Pois seus pilares
serviriam de campo, de cültu-
ra ideal para vicejar a
discórdia regional.

No Palácio do Planalto,
contudo, a visão é outra. Lá
se entende que as dissidèn-
cias arenistas são, na \erda-
de um mero jogo de cena
para fazer manchete de
jornal. Um trabalho de
public-rclations, com o objeti-
vo de ganhar pontos junto ao
eleitorado e projetar a
imagem liberal tão persegui-
da pelos parlamentares brasi-

loiros. A interpretação carre-
ga em si forte dose de ironia,
mas é fato que. no leque de
alternativas á disposição do
Palácio do Planalto, assesso-
res presidenciais costumam
lembrar que podem ganhar
uma votação com o apoio de
parcelas do MDB. Isto
mostra que, neste caso,
muito específico. Arena e o
governo estão em desacordo.
O partido quer a sublegenda
e o Planalto náo a deseja —
sem que. contudo, até o
momento tenha fechado a
questão.

E não fechou questão
porque até o momento a pró-
pria reformulação partidária
ainda pertence aquela catego-
ria dos entes etêreos. Ela
existe na cabeça das pessoas,
mas somente depois do
desembarque dos exilados, ou
seja na próxima semana, o
governo vai começar a
conhecer efetivamente os
blocos partidários em que o
Congresso Nacional deverá
ser dividido. E só a partir
desta constatação é que o
texto começará a ser redigi-
do, a pretexto de regulamen-
tar a emenda constitucional
n" 11. Ainda assim, mesmo
considerando a cautelas da
retórica oficial, dificilmente o
novo congresso passará de
quatro partidos. E se aceita a
sublegenda. o governo deverá
estruturar seu Arenão saben-
do que poderá perder até
doze parlamentares, devendo
ganhar, em contrapartida,
entre dez a quinze outros.

Reforma contra o MDB.
Não há dúvida, no entanto,
que a reformulação se faz
contra o MDB que, segundo o
esquema govemista, terá seu
número de parlamentares
dividido em três legendas: o

Partido dos Autênticos, o
Partido Independente e. de
resto, o já famoso PTB recri-
ado com seu antigo líder
Leonel Brizola. Isto também,
além das lições aprendidas
no episódio da anistia, provo-
coua antecipação da discus-
sáo e de toda a mecânica de
reformulação partidária, de
maneira que, possivelmente
no final de setembro, a regu-
lamentação da emenda n" 11
alcance o Congresso Naci-
onal.

O capítulo lições da anistia
teve outro desdobramento, no
dia de ontem. É que o gover-
no, pela primeira vez. sentiu
a pressão popular perto de
ser bem sucedida. Por isto
cessaram rapidamente as
discussões em torno do
reajuste semestral de sala-
rios, iniciadas ainda na
gestão Mário Henrique
Simonsen. Murillo Macedo,
ministro do Trabalho, conse-
guiu a aprovação de Delfim
Netto naquele texto original,
desta vez sem maiores delon-
gas, e o levou ao presidente
da República na audiência
das 15h3üm.

O anteprojeto de lei, a
exemplo da reformulação
partidária, deverá ser votado
ainda neste semestre. Mace-
do — que negociou todos os
detalhes no gabinete do
ministro do Planejamento —
não teve problemas com o
novo membro da entourrage
presidencial. A discussão
neste caso se transferiu para
o nível técnico, onde as duas
assessorias lutaram até defi-
nir uma complicada fórmula
para enquadrar, nos dois
reajustes a cada seis meses,
o empregado que tenha sido
despedido entre uma e outra
elevação de salário.

PORTELLA
Cabe-lhe a tarefa de formar o Arenão

EXILADOS

MARCHEZAN
Detectando as insatisfações da Arena

APERTÃO

o PCB prepara sua volta, planalto <!ue.vetar
segura - elenta prudente

© pe n© aras» i

Na questão da anistia, ele está com o general
Euclides e não abre; na ação, aceita as

regras do jogo mas não mais o gueto político

Ficariam de fora punidos
porCLT, 477, LSNetc...

ROSA FREIRE D'AGUIAR

A turma do Partido Comu-
nista Brasileiro está com
Euclides Figueiredo o pai de
João, e não abre. É o que se
pode concluir do comentário
de alguns de seus lideres
sobre a anistia governamen-
tal, que passou raspando na
Câmara dos Deputados.

Hércules Corrêa, um dos
dezoito membros do Comitê
Central do PCB, lembra que
muitas das restrições da
atual anistia existiram
também na de 1945 e que, à
época, a anistia defendida
pelo pai do atual presidente
da República coincidia
exatamente com a visão dos
comunistas.

Embora o PCB se encon-
tre numa situação esdrúxula
(seus membros estão anistia-
dos, mas o próprio partido
continua condenado a viver
na clandestinidade ou pelo
menos na ilegalidade). Hér-
cules Corrêa, assim como
outros dirigentes comunistas,
vê certo mérito na lei da
anistia. Ela é um péssimo
troféu de honra para o gover-
no,.está claro, mas «mesmo
restrita, a anistia significa o
resultado de uma luta prolon-
gada às forças políticas que
se contrapuseram e se
contrapõem ao regime, e
alargará os espaços políticos
do país».

Um desses espaços será o
ocupado pelos comunistas,
cuja cúpula se prepara quase
toda, para deixar o exílio
entre setembro e outubro. De
que forma eles vão preen-

chê-lo, ainda não sabem, ou
não pretendem dizer. Mas
estão seguros de que encon-
trarão possibilidades de
concluir acordos com outras
oposições. E felizes porque,
agora, vão agir abertamente;
estão dispostos a aceitar as
regras do jogo, mas náo mais
o gueto político/ adverte
Armênio Guedes, outro
importante membro do Comi-
té Central do partido.

Os comunistas acreditam,
de modo geral, que, se no
período anterior a 1964 era
mais fácil lutar, pois os
governos náo se opunham à
campanha pela legalização
do partido (do mandato de
Getúüo Vargas até a eclosão
do movimento de março de
64), eles contam hoje, em
contrapartida, com o apoio
de vários setores da oposição,
favoráveis ou inclinados a
aceitar a idéia de que os
comunistas devem viver e
agir tão livremente quanto os
socialistas ou os trabalhistas.
Está claro que, nos primeiros

tempos, os comunistas não
falarão «em nome do parti-
do», mas «em nome de uma
corrente de opinião».

Pura nuance, diráo
alguns: mas nuance que
permite que se furem as
cercas de arame farpado da
Lei de Segurança Nacional.
Questão de inteligência
também', diz Hércules Corrêa
— uma inteligência que no
vocabulário do PC significa
jogo de cintura, sinônimo de
ondulado requebro que

caracterizou os 57 anos da
vida do PCB, quase todos
passados na ilegalidade.

O partido defende uma
linha de prudência que
lembra provérbios familiares
do calibre de «devagar se vai
ao longe» ou «quem espera
sempre alcança». Talvez o
partido tenha razão: ninguém
nega que os comunistas
brasileiros são gatos escalda-
dos em matéria de tentativas
governamentais de redemo-.
cratização. Mas a verdade é
que, meses atrás, alguém
apelidou o partido de «PSD
da* clandestinidade». Hércules
Corrêa abre um sorriso
largo. Se é para dizer que
seu partido é oportunista, ele
refuta a comparação. «Mas
se a idéia é dizer que, em
política, temos o molejo do
PSD, estou de acordo. Ainda
não temos tanto, mas esta-
mos tentando. Divergimos,
entretanto, quanto ao conteú-
do da luta. Por exemplo, na
filosofia pessedista, reunião
com mais de dois é comício.
Quanto a nós, queremos
reuniões com multidões».

A cautela das posições do
partido justificaria, então,
esta outra critica de que o
PCB é a força moderada das
esquerdas brasileiras? Eles
não aceitam o argumento. «O
PCB náo modera coisa algu-
ma, porque não orienta
nenhuma outra força de
esquerda» — observa Hèrcu-
les Corrêa. O que vale dizer:
se alguém se moderou, foi
independentemente da vonta-
de do partido.

A acusação não data,
aliás, de hoje. Na época em
que as duas grandes cisões
no partido — o PCBR, de
Mário Alves e Apolônio de
Carvalho, e a ALN, de Carlos
Marighella — optaram pela
luta armada, o partido de
Prestes ganhou a fama de
paciente, paciente demais
contra a ditadura. Esta
manhã, Armênio "Guedes
comentaria, com ar convicto
que «a história é muito mais
um fruto da paciência do que
do desespero».

Hà>,poucos meses, a
mesma crítica ressurgiu
durante as tentativas de
mobilização para as greves
na Grande São Paulo. Tanta
prudência, desta vez, com os
operários, acabaria descarac-
terizando o partido como
representativo dos trabalha-
dores.

Hércules Corrêa, ex-líder
da CGT, pede para respon-
der*: «Nosso partido partici-
pou da organização e da dire-
ção de várias greves, junto
com outras forças, principal-
mente sindicalistas.

Mas üma greve feita para
conquistar um tanto de
aumentp de salário deve
encerrar-se quando esta quês-
tão está resolvida. Uma
greve não pode resolver toda
a gama de reivindicações de
uma classe. Uma greve náo
pode durar indefinidamente.
É preciso acabar com a idéia
de transformar cada greve
no estopim de uma revolução
no pais».

ARMANDO
Um cochilo do relator do

projeto de anistia, deputado
Eníâni Sátiro (Arena-PB),
poderá levar o presidente
Figueiredo a vetar uma
expressão do substitutivo
aprovado pelo Congresso. O
relator acolheu parcialmente
uma emenda apresentada
pelo deputado Cantidio
Sampaio (Arena-SP),à parte
final do artigo 1", que especi-
fica que estavam anistiados
também os punidos por
outros «diplomas legais»,
além dos Atos Institucionais
e Complementares.

Acontece que Sátiro esque-
ceu-se da limitação que
também estava expressa na
emenda, «também por moti-
vos políticos».

Segundo os juristas do:
Planalto, essa omissão do
relator poderia ampliar o
benefício aos criminosos
comuns. Por exemplo, os
condenados por infrações ao
Código Penal ou à Lei da
Economia Popular.

A questão já virou uma
controvérsia, com os arenis-
tas garantindo que o veto à
expressão «outros diplomas
legais» em nada restringe o
substitutivo aprovado. Já os
emedebistas entendem que a
sua exclusão prejudicaria
todos os que foram condena-
dos, por crimes políticos,
com base no Decreto-Lei 477,
na Consolidação das Leis do
Trabalho ou mesmo na pró-

ROLEMBERG
pria Lei de Segurança Nacic-
nal.

No Congresso, as informa-
ções são contraditórias. O
líder Nelson Marchezan (Are-
na-RS) afirma que náo have-
rá a necessidade do veto.
enquanto o presidente da
Arena, José Sarney, ao sair
de uma audiência do Palácio
do Planalto, garantia exata-
mente o contrário.

O relator Emáni Sátiro,
com toda tranqüilidade, se
coloca ao largo da discussão.
Ele se limita a dizer, com
alguma sutileza, que o minis-
tro da Justiça teve acesso —
e aprovou—ao texto do subs-
titutivo, antes que fosse enca-
minhado ao Congresso.

Portella, no entanto, na
recepção que a Câmara
ofereceu sexta-feira ao fim
da sessão comemorativa do
Dia do Soldado, estimulou as
especulações em torno do
veto, admitindo claramente
essa possibilidade.

O episódio tem servido
também para acirrar as críti-
cas ao texto final encami-
nhando ao Planalto. Até
mesmo entre parlamentares
arenistas fidelíssimos à orien-
taçào oficial começaram a
circular comentários pouco
elogiosos â assessoria do
governo que preparou o
projeto de lei da anistia. O
vice-lider da Arena, João
Linhares, por exemplo,
comentava a «péssima»
qualidade do substitutivo.

Leia e assiner

i
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Eu sou democrata,
ele tan Ias

O primeiro escalão faz força
para absorver as aberturas.

O segundo escalão começa a chiar
CARLOS ALBERTO SARDEMBERG

Da aceitação ao temor, da
adesão a manifestações de
claro descontentamento, tais
foram as reações encontradas
na área militar ao projeto de
anistia. Ouviram-se coisas
assim: «A volta de Brizola e
Arraes, mesmo que este ülti-
mo esteja no Partido Comu-
ni.sta, não será um bicho de
sete cabeças, absorve-se».
Mas também na outra ponta
do espectro: «Brizola e
Arraes não são diferentes dos
terroristas, eles quase levam
o país ao caos. É um escãr-
nio anistiar essa turma».

O primeiro comentário
partiu dos oficiais mais expe-
rientes. Já generais que têm
responsabilidades no governo
do presidente João Figueire-
do. O segundo, aquela obser-
vação irada, partiu de gente
mais nova, mas nem tanto:
coronel, tenente-coronel, por
aí. Mas não é essa a
circunstância mais importan-
te. O importante é que sâo
oficiais que participaram do
combate à subversão e que
em toda sua carreira, até
recentemente, estiveram liga-
dos aos organismos de segu-'
rança c informações. Essa
gente, no dizer de oficiais,
digamos, «compreensíveis»,
foi convencida de que havia
uma guerra contra a subver-
são terrorista e que era
preciso vencê-la a qualquer
custo. Eles ganharam e
agora não podem ser punidos
por isso.

A referência é clara. De

repente, alguns dos antigos
«inimigos mortais* dos ageiv
tes da ordem são anistiados e
estão ai de volta, plenamente
reintegrados na ação política.
E não apenas isso: aqui e ali,
as oposições vão mostrando
disposição de cobrar uma
investigação das torturas
contra presos políticos. Não
poderia ter havido sinal mais
claro disso que o coro de
«•assassino; assassino», com
que as galerias brindaram o
deputado Erasmo Dias
durante a votação do projeto
de anistia.

Esse pessoal dos órgãos de
segurança — está se sentindo
meio abandonado pelo gover-
no. E verdade que tem -havi-
do garantias. O ministro do
Exército, general Valter
Pires, já manifestou mais de
uma vez a sua solidariedade
aos que combateram a
subversão e deixou claro

que, em nenhuma hipótese,
poderia tolerar algo como
um processo dos órgãos de
repressão. E, como se sabe,
ninguém até hoje foi molesta-
do por ter sido alvo de acusa-
ções de torturas.

Disputa de democratas.
Mas é o clima político do
país que preocupa aqueles
oficiais. Dizia um coronel, a
propósito da marcha da aber-
tura no governo: «P^stabele-
ceu-se um concurso para
disputar quem é o mais
democrata. Parece que do
outro lado só deixaram o
coronel Erasmo». Quer dizer.

MDB

esse oficial parece que não se
sente mais membro do regi-
me e há indícios mesmo de
que uma certa direita extre-
mada está como que se
descolando do governo. É
desse grupo — certamente
minoritário — que partem as
reclamações c algumas ações
contra o projeto de abertura.
Não contra a eventual «rapi-
dez da abertura», mas contra
a própria abertura.

Porque as preocupações
com o que possa haver de
aceleração no processo de
abertura são muito dissemi-
nadas e delas partilham
influentes membros do gover-
no. O ministro Walter Pires e
o ministro chefe do Serviço
Nacional de Informações,
general Octávio Aguiar de
Medeiros, absorvem os avan-
ços da abertura com dificul-
dados, «até com algum sofri-
mento», conforme comenta-
rios de pessoas que os
conhecem há tempos. E esses
dois ministros estão ao lado;
do presidente, assessores de
irrestrita confiança.

A verdade é que toda a
área militar e todo o governo,
preocupam-se com o retomo
dos líderes políticos anistia-
dos e com a efervescência
política que daí decorrerá.
Preocupa particularmante o
fato de que a complexidade
da situação política, devido á
participação cada vez mais
inteasa de novos personagens
e novas forças, reduz o espa-
ço e o poder do governo

Uma simulação de unidade
E, no fim da tarde, todos foram à

casa de Ulysses jurar fidelidade
FRANCISCO BARREIRA

Muitos nâo acreditariam
que o doutor Ulysses Guima-
rães. presidente nacional do
MDB, ainda conseguisse
reunir em sua casa. a um
simples chamado telefônico,
todos os principais dirigentes
do esfacelado MDB paulista e
alguns dos principais líderes
oposicionistas do Estado.

Ulysses Guimarães, no
entanto, ainda acredita em
símbolos e status, tanto que,
com a negligência autoritária
de quem durante mais de dez
anos foi o principal chefe das
oposições brasileiras, pegou
no telefone, ontem, á tarde, e
convocou seus pupilos para
uma- pequena reunião em sua
casa no Jardim América. E
acreditem, todos atenderam
prontamente ã convocação.

Assim, no fim da tarde, !á
estavam, na casa de Ulysses,
Franco Montoro, Orestes
Quércia, Fernando Henrique
Cardoso, Alberto Goldman,
Natal Gale, Robson Marinho,
Wanderley Macris e Mário
Covas. Entre constrangidos e
respeitosos, estavam todos lá.

É claro que durante a
reunião não houve divergén-
cias de monta. Todos defen-
deram, até enfaticamente, a
necessidade de unidade do
partido oposicionista e, até
mesmo, de todas as oposições
brasileiras. E foram tão enfá-
ticos que, em determinado
instante, o próprio Ulysses
Guimarães chegou a acredi-
tar que não só o MDB, como
todas as oposições brasilei-
ras, continuam inabalável-
mente unidas.

É tamanha a autoridade
do velho Ulysses que, segun-
do a versão de um dos par-
ticipantes do encontro, «nin-
guém abriu o logo». Todos
concordaram com o chefe
sobre a necessidade de
manter a oposição, ou as
oposições unidas.

O mesmo informante
garante, que«pelo encaminha-
mento da conversa», o ex-
deputado Mário Covas, cassa-
do e ex-iíder da Oposição na
Câmara Federal, deverá
mesmo ser o futuro presiden-
te do partido em São Paulo.

Finda a reunião, sobra a
constatação de que o Ulysses
Guimarães está certo, mas
apenas em parte: É verdade
que1 certos símbolos e certos
status são suficientes para
reunir um grupo tão seleto de
lideres politicps a um simples

. estalar de dedos.'Mas não é
menos verdade que. tão logo
escapem ao alcance dos olhos
do chefe, os integrantes do
grupo enveredem para as

ULYSSES
Está difícil sustentar esta unidade.

Ainda mais porque ninguém abre o jogo

mais variadas formas de
conchavo.

O fim das ilusões. O MDB
paulista tem assim, duas
faces bem distintas. Uma a
que aparece reverente, unida
e bem comportada diante de
Ulysses Guimarães. A outra
que se estenua em infindá-
veis cálculos para tentar
demonstrar a vitória1 desta
ou daquela facção.

O grupo Quércia-Goldmann
jura de pé junto que continua
controlando a máquina parti-
daria, enquanto o grupo mais
abrangente, que reúne Fran-
co Montoro, Fernando Ilenri-
que Cardoso e Almino Afon-
so, garante que elegeu a
maioria dos delegados nas
convenções de domingo
passado.

No entanto, mais importan-
te que os números, talvez
sejam os conchavos que
determinarão se Mário Cova,
o provável futuro presidente
do partido, se comporá com a
facção Quércia-Goldmann ou
com a liderada pelo senador
Franco Montoro e seu súplen-
te Fernando Henrique
Cardoso.

Seja como for, ao fim da
reunião, "Ulysses Guimarães
declarou reconfortado, que
todo seu empenho continua
sendo o de manter unidas as
oposições brasileiras. E nâo
admite sequer a hipótese de
que o MDB estaria deixando
de representar todas essas
oposições.

Sobre Miguel Arraes e
Leonel Brizzola ele se referiu
com a benevolência digna de
um pai, deixando claro que
jamais as portas de seu
partido estiveram fechadas,
tanto para um, como para
outro.

É possível mesmo que o
velho líder das oposições
brasileiras tenha ido dormir
ontem convencido de que não
há nada de podre em seu
reino.

E que talvez ele não
soubesse, ou deliberadamente
ignorasse, que. naquele

mesmo instante, na Assem-
bléia Legislativa, o líder do
governador Paulo Maluf
naquela casa, deputado
Armando Pinheiro,, estivesse
reunido com representantes'
da oposição, o partido do
doutor Ulysses, para estabe-
lecer a melhor estratégia
sobre o encaminhamento do
projeto do governo sobre a
mudança da Capital.

Provavelmente Ulysses
ignorasse, também, que
quase no mesmo momento,
os deputados federais emede-
bistas, liderados por Roberto
Cardoso Alves, ex-presidente
da Câmara Municipal de São
Paulo, rodeavam prestimosos
o ex-prefeito Olavo Setúbal,
na inauguração de uma expo-
sição de arte, no fim da
tarde, ontem em São Paulo.

E provavelmente Ulysses
ignorasse que naquela mesma
exposição, na Galeria Paulo
Prado, o presidente da Arena
paulista, Cláudio Lembo, se
referisse descontraidamente
ao emedebista Tancredo
Neves, como um dos princi-
pais, senão o principal articu-
lador de um novo partido,.o
Independente, que reunirá,
em São Paulo, além de Setú-
bal e do ex-govemador Paulo
Egydio, uma boa parte das
bancadas federal e estadual
do MDB paulista.

Em todo caso, a situação
do MDB não parece mais;
promissora nos demais Esta-
dos. No Rio. o governador
Chagas Freitas infringiu
desmoralizante derrota a
seus adversários autênticos.
FJm Pernambuco, estes
conseguiram sua revanche:
os moderados de Thales
Ramalho conformaram-se
rapidamente com a derrota,
até porque jâ estão de malas
prontas para o ingresso em
outro partido. E no Rio Gran-
de do Sul. ocorreu a inevitá-
v e 1 v i t o r i a dos e x -
trabalhistas. Nada, portanto
que contribuía para a sonha-
da unidade do doutor
Ulysses.

O governo
sabe, diz
Venturini
na ESG

O general Danilo Ventu-
rini explicou ii imprensa o
fato de ter sido convidado
para a conferência de
ontem na ESG: falou
como secretário-geral do
Conselho de Segurança
Nacional. Procurou carne-
terizar em termos eleva-
dos a preocupação segu-
rança-desen volvi mento
dos governos pòs-64,
frisando que se deve
resguardar a segurança
da tentação de empregá-la
com o sentido que consi-
dera inadequado. «Nâo
falo dessa segurança que
não raro vemos citada por
aí, a ponto de atribuir-se
a qualquer problema de
segurança. A segurança,
em última análise, depen-
de do desenvolvimento
econômico e social.»-

. A movimentação reivin-
dicatória o preocupa?
Sim. Mas o governo tem
detectado a presença de
forças que nenhuma inge-
rência têm diretamente
nessa reivindicação, mas
que se valem dos recla-
mos justos dos trabalha-
dores para deturpar de

qualquer forma essa
reivindicação. Mas o

governo conhece o proble-
ma. acrescentou.

CONGRESSO

Agora é hora do arenão
Sarney até que não acha tão difícil
formaropartidão, mas pede uma

ajudazinha: as salvadoras sublegendas

A saída do Palácio do Planalto, ontem, o
senador José Sarney anunciava a nova
ordem: «Vamos, agora, elaborar uma doutri-
na que consiga aglutinar o maior numero
possível de políticos em tomo do governo». É
o Arenão que surge, pois Sarney confirmou
que, na reforma partidária, o governo preteri-
de ter apenas uma única base de sustentação
parlamentar.

Sarney não considera dific.il formar esse
partidão, apesar de todas as divergências,
conhecidas, de seus futuros integrantes hoje
na Arena. Contudo, tanto ele como o líder na
Câmara, Nelson Marchezan, advertiram que a
reforma só irá deslanchar para valer depois
que os políticos.exilados voltarem ao país. O
governo acredita que a presença no país de
figuras como Leonel Brizola e'Miguel Arraes
definirá as reais tendências partidárias dos
parlamentares. Só a partir daí pensa em
enviar ao Congresso seu projeto de reforma
partidária.

Falando ontem sobre o assunto, o senador
Jarbas Passarinho tinha um permanente sor-
riso estampado nos lábios. Ele está certo de
que o MDB não resistirá ã volta de Brizola e
Arraes. O movimento principal desta certeza:
as repetidas criticas que .Brizola tem dirigido
a Arraes, em suas entrevistas. Do lado do
governo. ¦ garante por sua vez o senador
Sarney, a coisa será muito diferente. Para
ele, o fato de 14 arenistas terem votado a
favor da emenda Djalma Marinho nâo signifi-
ca nenhum risco de debandada no partido
oficial. Foi uma questão ideológica, afinal.

Mas, apesar da aparente confiança, Sarney
continua vendendo a idéia da sublegenda,
naturalmente para evitar que as dissensões
da Arena acabem tornando impossível a
formação do novo partido. E segue defenden-
do, também, a idéia do voto distrital. Ele
sente que se trata de um tema simpatizado no
Palácio. Principalmente porque, usado pelos
competentes alquimistas palacianos, o distri-
tal pode aumentar bastante as possibilidades
do governo na eleição de 1982.

RICARDO PEDREIRA
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SARNEY
Ficou com a tarefa de juntar os desavindos da Arena
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Você pode fazer sucesso sozinho,
as com o Banorte, tudo fica mais fácil.
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O Banorte põe à sua disposição 10 equipes de
especialistas na solução de cada problema específico.
São as 10 empresas que compõem o Sistema Financeiro
Banorte, com agências de norte a sul do país.
Elas podem levá-lo ao sucesso em qualquer direção
do mercado financeiro. Depositando, investindo,
sacandoetransferindo numerário, reinvestindo-
há sempre uma oportunidade de realizar bons negócios
para quem é cliente do Banorte.

Sistema Financeiro Banorte
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CARTAS
"Prezado Mino Carta:

Parabéns pelo lançamento do
jqrhal da República. Nossos votos
de longa vicia c feliz gestão, cum-
prindo seu papel de destaque na im-
prensa brasileira. Gostamos do pri-
meiro número. Conte com dois no-
vos leitores."

Sarah e Maurício Kus,
PR Comunicações Lida.

"Mino Carla:
Congratulações pela corajosa ini-

ciativa. Vivíssimos e afetuosos au-
gúrios."

Alberto Giaroli

"Meu caro Mino, irmão:
Não consegui voltar ontem do

Rio de Janeiro. Csta manhã, descen-
do do avião, já comprei o primeiro
número do Jornal da República.
Sou seu torcedor antigo c de toda a
equipe e, como já disse, considero
importante para o mercado o êxito
deste novo jornal. O primeiro núme-
ro do Jornal da Republica rcpreeen-
ta mais que uma importante pro-
messa. F.le já c uma realidade. Faço
votos pelo seu êxito total. Com o
abraço do

Mauro Salles,
Lailn America Daily Posi

"Mino Carta:
I lendo o h? I do Jornal da Re-

pública, identificamos um jornalis-
mo que há muito almejávamos:
noticias dos fatos c opinião "sobre os
fatos. Chegamos mesmo ajespirar
democracia, palavra essa tão difícil
c desvirtuada por adjetivações as
mais diversas. Dificuldades por cer-
to surgirão para atingir os objetivos
colimados. Mas. certamente, serão
facilmente superadas pela experiên-
cia daqueles que construíram uma
ISTOF e pela equipe de prôfissio
nais que integram o quadro desse
jornal. Parabéns pela iniciativa.
Continuem nessa lula para que esse
jornal seja realmente 'uma das vozes
da sociedade civil1, manifestando os
seus ideais c a sua paixão, no empe-
nlio de que a República venha a ser
a democracia dos nossos sonhos."

77/0 Costa
Prefeito de São Bernardo do Campo

"Mino Carta:
Expressamos nossos cumprimen-

tos pela qualidade daquele que já é o
principal evento jornalístico do ano.
Seu próprio nome lembra e recria o
clima do final do século passado,
quando transformações profundas,
na estrutura política do pais, esta-
vam por acontecer. Desejamos que
esta 'República' seja tão influente
como foi õ jornal de Quintino Bo-
caiúva. Apesar da abrangência dos
temas tratados cm sua primeira edi-
ção. pcnnitimo-nos como educado-
res sugerir a inserção de uma página
que tratasse de assuntos ligados à
educação, por ser matéria de grande
interesse e atualidade. Manifestamos
nosso desejo de absoluto sucesso."

Rui Messias,
Indac

"Prezado Mino:
Desejar sucesso é meio redundan-

te: o que você faz acaba dando nis-
so. De qualquer modo. vão junto os
nossos votos e um grande abraço
para você e toda a equipe."

Rony Lage,
Lage-Stabel-Guerreiro Publicidade

"Armando Salem:
Há dezesseis meses tivemos uma

boa conversa sobre jornalismo e jor-
nais. Hoje. lendo as páginas do Jor-
nal da República, sinto-me gratifica*
do pelo privilégio daquela conversa.
Apenas um reparo: creio que faltou
ao artigo de fundo, escrito pelo Mi-
no. uma palavra a mais. Se ele não
colocou, talvez tenha sido por sim-
pies modéstia, mas abusadamente
insisto na sua inclusão: obstinados.
Um grande abraço."

Paulo M. Mansur.

jornal da
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ALCY

Diretas já. Por que não:Sn?
O governo divulgou ontem

mais um ibope sobre a populari-
dade do presidente João Figueire-
do. Os ibopes são o que são e va-
Iem pelo que valem. Não cedere-
mos à tentação de mergulhar no
enganoso universo das pesquisas
populares, que podem até estar
certas ou se aproximarem do que
é certo.

O que exige a atenção do ob-
servador é antes a reafirmação
abrupta do sestro populista do
quinto governo da Revolução;
um populismo que pode fácil-
mente descambar para um auto-
ritarismo popularesco.

A nova imagem que os estrate-
gistas da propaganda oficial de-
senharam para o presidente da
República assentaria bem em
qualquer líder latino-americano.
São vícios de origem, formas de
expressão, maneiras de falar.
Não que a propaganda de ten-
dência populista não seja feita
com um certo apuro tático: o
presente ibope foi precedido de
uma cuidadosa campanha de

amaciamento da opinião pública,
com o presidente a levantar hal-
teres, indo saber o preço às fei-
ras, reciarnando contra o custo
dos gêneros de primeira necessi-
dade.

Se o ibope agrada ao presiden-
te ou a seus estrategistas c uma
questão sobretudo de gosto. O
popular, no clima da América do
Sul, transforma-se depressa em
populismo, do qual temos exem-
pios gritantemente nocivos em
nossa história recente.

O caminho para a democracia
plena no Brasil não passa pelas
fórmulas de governo populistas.
Estas se provaram ineficazes, de-
magógicas, supressoras, em últi-
ma análise, da vontade popular,
porque a esta sempre se dirigiu
passando por cima das reivindi-
cações reais e objetivas, antes im-
pedindo a verdadeira e democrá-
tica ordenação das tendências
políticas, das formas de expres-
são naturais niirn regime que se
reclama da intenção de realizar a
democracia-.

O presidente da República tem
manifestado o desejo de alcançar
essa plenitude democrática de
que falam os livros. Há poucos
dias, dizia, entre indignado e aus-
tero, que a democracia que pro-
cura é a democracia que seu pai
lhe ensinou e não a que lhe que-
rem ensinar agora. Pois essa de-
mocracia, se é que a alcançare-
mos um dia, prescinde do popu-
lismo desabrido. Pois vale, no ca-
so, uma pergunta: para que sa-
ber, e mais do que isso, divulgar
com as bênçãos e o aparato ofi-
ciai, um ibope que dá o presiden-
te como a figura mais popular de
São Paulo, passando para traz
até mesmo as duas figuras da
oposição, se o mandato do presi-
dente ainda se estende por muitos
anos?

Pois tais ibopes, entusiastas
demais, poderiam suscitar em ai-
guns espíritos irônicos esta suges-
tão: se o presidente é tão esmaga-
doramente popular, por que não
fazemos eleições diretas já?

Ajuste frio,
feito para
alemão ver

Num dos segredos mais divulga-
dos dos últimos tempos, de que re-
sultou até a frustrada apreensão da
Gazeta Mercantil, tomou o pais co-
nhecimento do acordo entre uma
empresa alemã (KWU) e a Nu-
clebrás. O ajuste prevê a organiza-
ção, na forma da lei brasileira, de
uma sociedade anônima, que, na
verdade, ficaria sob controle do gru-
po alemão.

Estranhamente, matéria dessa
gravidade recebeu o timbre de confi-
dencial e, com ,essa reserva, entrou
nas redações dos jornais do país tra-
zida por mãos misteriosas. Soube-se
que quando transpirou, há alguns
meses, mãos misteriosas e também
prestimosas evitaram a maior pro-
pagação do documento.

Desde logo, se há alguma lógica
no episódio, esta desvenda a irracio-
nalidade do sigilo. A preparação de
uma sociedade anônima culmina
numa entidade que se constitui
publicamente: pelo registro de co-
mércio e pela divulgação no Diário
Oficial. Se o propósito é sério, para
valer, resultaria do ajuste prelimi-
nar um fato público, que seria públi-
co,por via de conseqüência. Desta
evidência não se pode eyadir sequer
a ignorância, não invocável nos ter-
mos da lei.

Mas há outra alternativa e só esta
explica o sigilo. O acordo preliminar
seria para não ser cumprido, isto é,
não se tornaria público. Esta a de-
corrência da apreensão, à única
plausível e que explicaria - explica-
ria e não justificaria - a anônima
violência policial, nesta altura, entre-
gue às ações sem paternidade. Ter-
se-ia feito, ao que se depreende, um
ajuste frio, para alemão ver, como
antigamente se faziam para inglês
ver. Na, outra parte do 

'dilema só
resta a hipótese inadmissível do des-
conhecimento da lei brasileira.

PRIMO
FIGUEIREDO,

Você disse em Batatais:
"Hei de fazer deste país
aquela democracia que meu
pai me ensinou e não aquela
democracia que outros que-
rem me ensinar agora".

Nota-se que você estudou
e é muito esforçado. Mas
democracia é fazer o que o
povo ensina. Fazer o que o
pai ensina é monarquia.

Fala outra que eu te ensi-
no agora.

Abraços do mestre pri-
mo, (H^

O governo
está cego e
não confessa

Já se apresta o governo para
acionar a reforma partidária. Den-
tro de cerca de trinta dias, ela estará
no Congresso. Como no caso da
anistia, ela surgirá com todos os ca-
suismos que interessam ao sistema.
O governo não quer que a sociedade
civil diga como deva ser a vida par-
tidária e como devam organizar-se
os colégios cívicos. Vai impor sua
vontade, mas não o fará através de
um ucasse. Usará um método mais
refinado: usará seu partido, o qual,
dócil, lhe atenderá os caprichos. No
frigir dos ovos, a reforma partidária
será feita por um partido: o partido
que sequer está no poder, mas que o'serve como os garçons servem a
quem paga a conta.

Em matéria de redemocratização,
o governo está como o homem que
perdeu a visão e insiste que não fi-
cou cego. Precisa urgente de um of-
talmologista.

O MDB doente
de thalização
generalizada

O sr. Thales Ramalho, que não
foi votar a anistia, nem explicou por
que deixou de cumprir esse ato
público que era simultaneamente um
ato de consciência humana, também
não compareceu à convenção muni-
cipal do MDB. Mas esta é uma mi-
nudência que não se enquadra na
definição de um grande filósofo se-
gundo a qual Deus está nos deta-
lhes.

Importa outra coisa: as conven-
ções municipais daquele partido'
quase não se realizaram por falta de
quorum. Houve, portanto, uma tha-
lização generalizada. É incrível que
um partido político, sob ameaça de
dissolução pelo governo, quando se
defronta com uma oportunidade
para dizer que está vivo e que recu-
sa, em nome da democratização, o
atestado de óbito que lhe querem
hrmor, antecipe-se a esse documento
mortuário, exibindo-se numa situa-
ção pré-agônica.

É no canteiro dos municípios que
os partidos plantam suas raízes e
florescem. As comunas são a sua
célula-watór, de onde arrancam
para os planos estadual e federal. Se
o MDB se mostra incapaz de osten-
tar as marcas de suas matrizes mu-
nicipais, na realidade o que ele está
mostrando é a sua carência de bases
populares e, por esse caminho, justi-
ficando a degola com que o querem
extirpar do nosso quadro institucio-
nal.

Ora. o governo só pode ser para-
lisado em seu desígnio de criar, de
fato. um unipartidarismo que não
ousa dizer o seu nome se a opinião
pública conseguir opor o seu veto a
essa manobra antidemocrática.

Para tanto, é preciso, porém, que
o pais seja mobilizado pelo partido
oficialmente consignado à morte.

Ou o MDB não compreendeu
verdade tão elementar, ou a sua cú-
pula entrou mesmo em órbita.

Os candidatos à sucessão de Hitler
são logo reconhecidos como palhaços

Limites dos heróis
LEANDRO KONDER

Impossível, em síi consciência, fugir o
admiração pelos heróis, essas figuras
magníficas que nos fascinam pela força
do caráter c pela grandeza da coragem.
Mas é preciso reconhecer, logo. com
crua objetividade: a moeda do heroísmo
está valendo cada vez menos no mundo
da política.

Desde que as amplas massas come-
çnrntn ii entrar na cena da história poli-
tica. o peso dos heróis começou a dimi-
nuir. Na democracia aristocrática da
velha Atenas, a política era feita por um
punhado de privilegiados; na Idade Me-
dia. por meia dúzia de cardeais e uma
dezena de nobres. Foi com a Revolução
Francesa e com as guerras napoleônicas
que as massas entraram no palco.

No século XX. a participação au-
mentou muito. Chegou a provocar arre-
pios de horror na pele sensível do espa-
nhol Ortepa y Gasset. que escreveu um
livro angtistiadamentc conservador con-
Ira A Rebelião das Massas.

Espíritos sórdidos mas atilados trata-
ram de aproveitar rt fenômeno - afinal,
irreversível - em proveito de interesses
escusos: forjaram-se lideranças caris-
inátlcas. o Fuchrcr, o Ducc. o Caudilho,
os diversos Pais da Pátria. Proliferaram
os mais variados "populismos".

As massas ficavam confusas. Duran-
ic milênios elas tinham sido mantidas á
margem do jogo: era natural que não o
entendessem bem. O lado'teatral dos
grandes broti,g°n's,ns ostensivos da
política ocultava a sóbria essência signi-
ficativa dos conflitos de interesses. As
massas eram habilmente levadas a uma
postura mais ou menos passiva e acom-
panhavám a sucessão dos gestos gran-
diloqiientes para ver se identificavam
seus guias salvadores.

Aos poucos, contudo, as massas fo
ram aprendendo a não esperar passiva-
mente por nenhum Messias c a contar
apenas com seus próprios recursos. Di-
fundiu-se nas áreas populares uma sau-
dável desconfiança (que se manifesta,
por exemplo, naquela frase desencanta-
da do pobre trabalhador italiano:

"Cambia ii casso, ma il cidn c sempre il
iinslro").

Hoje cm dia. por mais poderosos que
sejam os Instrumentos de manipulação
da opinião pública, o espetáculo encena
do por eles não consegue produzir uma
embriaguez duradoura na consciência
das massas. Os candidatos á sucessão
de Hitler e Mussolini são imediatamente
reconhecidos como palhaços. F os no
vos lideres "populistas" que vendem
uma imagem de "bommocismo'* não
estão tendo facilidade para encontrai
compradores: a freguesia permanece ar
redia. com um sorriso discretamente cé
tico . ..

Fm racc desse estado de espirito,
também os heróis se defrontam com di-
ficuldades. Mesmo quando são heróis
autênticos, daqueles que despertam e
continuarão sempre a despertar um vivi
do sentimento de respeito, eles já não
exercem a influência de antigamente. A
massa lhes aplaude a firmeza, lhes ad
mira a coerência, mas não os segue.

Uma profunda sabedoria política es
tá-sc desenvolvendo na cuca do povão.
As massas estão sacando um aspecto
decisivo da história política atual, uma
verdade cristalina c cheia de conseqiiên
cias: os problemas das massas não po
dem ser efetivamente resolvidos sem
uma democracia de massas.

Só os partidos políticos de massa têm
futuro. Os grupos que vierem a adotar o
lema "poucos mas bons" estarão conde
nando-se a virar fábricas de clientes
para psiquiatras: pagarão caríssimo
pela pretensão de serem compostos e di-
rigidos por heróis. O heroísmo é sempre
um fenômeno de exceção: o que conta,
para o povo, é a capacidade de ele se or-
ganizar tal como ele é. sem se idealizar,
para poder agir por conta própria.

Os heróis sãò semideuses. têm lugar
reservado entre os santos da nossa de-
voção. Mas nada nos garante que eles
tenham boa cabeça política.

Leandro Konder ê escritor, filosofo

É necessário lutar contra outra
espécie de tortura: a econômica

Vertigem de preços
FRANKLIN DE OLIVEIRA

Anteontem á tarde, concentrados na
Praça da Sé. os paulistas voltaram a
protestar contra a alta desabalada do
custo de vida. da qual estão sendo viti-
mas indefesas os brasileiros, nesta Re-

i pública joanina. Setenta e duas horas
antes daquela manifestação, o Conselho
Interministcrial de Preços aprovava 148
processos novos de aumento de preço
pondo, com espantosa desenvoltura, o
pé no acelerador da carestia.

Carestia é espoliação biológica. Há
alguns anos um eminente professor da
Columbia University, depois de percor-
rer a índia, sintetizou toda a tragédia
daquele pais. numa fórmula de lapidar
concisão. Médico, foi preciso em seu
diagnóstico. Disse que ali "se morria de
carestia". Estamos indo pelo mesmo ca-
minho. Ou despenhadeiro.

Nesse despenhadeiro abismaram-se
os 10% mais pobres da população bra-
sileira. Eles que, em 1970, detinham
apenas 1,2% do total da renda nacional,
viram em 1976 a sua fatia diminuir para
l%. Enquanto a sua participação no
bolo desmilingiiia, os 10% mais ricos
que já abocanhavam 46,7% da renda
nacional tiveram a sua participação ájm-
pliada para 50.4%. Entre as classes rné-
dias 60% viram a renda familiar, nos úl-
timos doze meses, não acompanhar a
alta dos preços. Para não recuar de-
mais, só no periodo do operistico sr. Si-
monsen, o custo de vida acusou uma
elevação de 495,92%.

Quando em março o marco da infla-
ção chegou a 5,8% contra 3,7% em fe-
vereiro. o governo levou um susto. Me-
didas foram anunciadas para conter a
disparada inflacionária, freiando conse-
quente e necessariamente os preços ao
consumidor. Mas o que houve, de fato,
foi a mimica. E porque tudo ficou na re-
tórica. já em julho, no Rio de Janeiro, o
custo da alimentação exibia uma majo-
ração de 9%. Era a csfola do consumi-
dor revelada em toda a sua implacável
crueldade.

. À vertigem dos preços õ governo não
opõe nenhum freio. Pelo contrário, esta-
mos assistindo quase diariamente a CIP
impulsionar a carestia com tal desemba-
raço que sugere a idéia de uni superpo-
der embutido no governo paralelamente
a esta atuação irresponsável - o minimo
a esperar seria a contenção dos preços.
Busca-se hoje, como ontem, desqualifi-
car o movimento contra a carestia. O
chefe do governo anterior recusara-se a
receber, em Brasília, os representantes
desse movimento que tiveram a ingenui-
dade de bater ás portas do Palácio do
Planalto. E o atual lhe segue o exemplo.
Quando visitou em São Paulo a feira li-
\ re do bairro do Bom Retiro, estendeu-
do sua excursão hortigranjeira a Mogi
das Cruzes, a imprensa quis saber se ele
receberia os delegados do referido movi-

mento. Respondeu que não. acresceu-
tando que o chefe do movimento era ele
próprio c que não precisava de conse-
Ihos de ninguém.

Persiste, portanto, o ranço autocráti
co. O mesmo ranço que impediu o Con
gresso de votar a anistia que o país rc
clamava. O mesmo ranço que vai fim-
cionar na elaboração e votação da re-
forma partidária.

Esses não são os caminhos que o
Brasil deseja ver trilhados pelo presiden-
te João Figueirodo. No campo especifi-
co do combate à carestia. mais do que o
problema já .de si mesmo árduo da
sobrevivência das pessoas, o que se co
loca é o fato includivel da degradação
biológica do homem brasileiro. Nas ro
piões mais deprimidas do pais a indigén-
cia alimentar já está atingindo em escala
inquictante a infância. Produzindo
crianças mentalmente estropiadas, por-
tadoras de lesões cerebrais irreversíveis
- crianças para sempre chumbadas â
idiotia. E nos grandes centros urbanos
as carências nutricionais retomaram a
sua sinistra dinâmica, promovendo o
surgimento ou ressurgimento de docn-
ças tipicamente sociais, quer dizer:
doenças de miséria c fome. O direito ã
vida está sendo arrebatado ao homem
brasileiro. Precisamos, por isto mesmo,
ouvir o apelo que, três dias antes da
concentração da Praça da Sé, foi for-
mulado pelo professor Albert Sabin,
descobridor da vacina contra a paralisia
infantil, ao receber o titulo de "doutor
honoris cansa", na Universidade de São
Paulo. Apelo para que o nosso pais ex-
tirpe a miséria que ai está flagelando
amplas camadas .de nossa população.

O Brasil lutou magnificamente contra
a tortura institucionalizada, nos porões
da repressão política. É necessário lutar,
agora, contra esta outra espécie de tor-
tura - a tortura econômica, exercida
pela carestia c as desigualdades sociais.
Ela é uma forma de sevicia psíquica e
física, moral e biológica tão ultrajante
quanto a praticada nas prisões. E na
verdade transforma cada lar numa cela
em que as privações fazem a vez do car-
ecreiro e do carrasco.

Estamos precisando de um novo Bec-
caria que levante a nossa consciência
contra o suplício da carestia, com a
mesma clarividente intrepidez com que
o extraordinário penalista italiano, que
também era economista, ergueu sua voz
contra os processos secretos, a tortura e
a pena de morte. O estrangulamento
econômico das pessoas é também um
falo ignominioso que leva ao extermínio
da vida, transparente no diagnóstico
tráeico: "morrer de carestia".

Franklin de Oliveira e prhátlsiit
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A "détente", as
eleições e

o Bale Bolshoi
PÒde-se disparar cm mil direções, quando se tem pela

frente um caso como esse bizarro incidente da bailarina
russa detida no aeroporto de Nova York até que se csclare-
cesse definitivamente se ela queria ou não voltar a União
Soviética. Pode-se divagar sobre as vulnerabilidades da dé-
tente. Se soviéticos e norte-americanos não brincaram,
desta vez, com coisas tão perigosas como os foguetes de
Cuba, por exemplo, ainda assim nao tiveram dúvidas em
dar a maior publicidade e em agir de forma rancorosa e
eonfrontadora num reles incidente de aeroporto. Durante
três dias, as negociações seguiram de forma complicada e
pouco discreta.

Pode-se disparar nessas e noutras direções. Pode-se
perguntar, agora tendo em vista a política interna ameri-
cana. se Jimmy Carter. à medida em que se aproxima o
fatal ano de sua reeleição, não estaria, como tão freqüente-
mente acontece com os políticos norte-americanos, atacado
do comichâo de ser «duro» com os russos. E pode-se ainda
refletir sobre a paranóia policialesca que fez com que os
soviéticos, durante longas horas, só permitissem que os
norte-americanos interrogassem a bailarina na presença de
agentes do governo soviético.

Mas o aspecto mais intrigante, nesse caso todo, talvez
se situe mesmo no plano ao mesmo tempo mais trivial e
mais insondável das razões humanas que levaram o casal
de bailarinos — principalmente o marido, Alexander Godu-
nov — a meter-se no episódio. Godunov, sozinho, desgar-
ròu-se da delegação do Bale Bolshoi, no meio da semana
passada, e foi pedir asilo às autoridades do Departamento
de Estado norte-americano. Depois, passou a dizer que sua
mulher estava sendo levada à força para o avião pelos
soviéticos — o que provocou toda a mobilização norte-
americana em torno de Ludmila Vlasova. Ora, será que
Godunov náo teve tempo de discutir antes com Ludmila a
questão da deserção? Se conversou, será que vislumbrou
nela alguma dúvida, num primeiro momento, algum desejo
de ficar com cie nos EUA? Ou será que percebeu desde o
primeiro momento que ela não o acompanharia, mas
mesmo assim tentou um último golpe para ver se a reti-
nha? Godunov, no final das contas, ganhou outro país, mas
ficou sem Ludmila — uma rara morena das estepes, de
traços vigorosos.

Roberto Pompeu de Toledo
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Vance quase
renunciou

Revelação da revista
Time desta semana: o
secretário de Estado Cyrus
Vance ficou furioso quando,
em março ultimo, soube
que o presidente Jimmy
Carter nomeara Robert
Strauss. um antigo cacique
do Partido Democrata, para
o cargo de embaixador
especial para assuntos do
Oriente Médio. Vance bateu
na mesa e ameaçou renun-
ciar. alegando que já era
obrigado a ceder parte de
suas atribuições ao assessor
especial de Carter para
Assuntos de Segurança,
Zbighiéw Brzezinski.
Agora, chegava Strauss
para roubar-lhe mais um
pedaço de seu latifúndio.

Afinal, as coisas foram
contornadas. Numa tensa
reunião, da qual participa-
iam Vance. Stfauss, o
vice-presidente Walter
Mondale e o chefe da Casa
Civil de Carter. Hamilton
Jordan, Vance foi convenci-
do a não renunciar. O
episódio e, de qualquer
forma- mais um indicador

da luta surda que. centrali-
zada na rivalidade Vance-
Brzezinski, e completada
por outras ramificações
periféricas, se trava entre
os formuladores da política
externa norte-americana.

O general e a
economia

L'Entourage et De Gaulle
é o título de um novo livro
saído em Paris sobre o
general, publicado pelo
Instituto Charles De Gaulle,
órgão dedicado 'a recolher
documentos e depoimentos
sobre o fundador da V
República francesa. Entre
outras coisas, o livro retra-
ta a já conhecida repulsa
de' De Gaulle pelos ass-
suntos econômicos, e cita
uma frase por ele dita a
um assessor do setor,
Jean-Marcel Jeanneney.
«Quando se trata de diplo-
macia», disse De Gaulle,
«eu sei a que embaixador
me dirigir; quando se trata
do Exército, eu conheço
meus generais; mas.quan-

do se trata de economia, a
quem recorrer?»

• Partiu ontem para
Havana, para representar o
seu pais na Conferência dos
Paises Nâo-Alinhados. o
chanceler do Camboja, Hun
Sen. Também se informa
em Havana — onde a confe-
rêricia já se iniciou a nível
de- embaixadores e onde
prosseguirá na semana pró-
xima com a presença de
dezenas de chefes de Esta-
do — que estará presente
um representante do regi-
me cambojano deposto em
fins do ano passado por
uma invasão vietnamita,
talvez o próprio ex-
primeiro-ministro Pol Pot.
Um duelo ã parte na
reunião dos Não-Alinhados,
poderá ser a luta pela
representação do povo
cambojano.

Ainda sobre o Camboja:
a agência de notícias do
Vietnã informou ontem que
os soldados do antigo regi-
me de Pol Pot costumavam'alimentar crocodilos com
carne, humana. Pode ser
uma tentativa vietnamita
de acelerar suas investidas
eontra as facções camboja-
nas inimigas, no. momento
em que a validade do regi-
me hoje instalado em
Phnom Penh pode ser
discutido em Havana.

Os trotskistas atacam
em Paris. Liderados por
Alian Krivine. presidente da
minúscula Liga Comunista
Revolucionária Francesa e
ex-candidato, ainda que
simbólico, á Presidência da
França, quarenta militantes

do movimento ocuparam
durante algumas horas, até
a madrugada de ontem, a
residência nos subúrbios de
Paris onde morou o ayatol-
lah Khomeini, durante
seus tempos de exílio na
França. Krivine explicou
que a operação teve por fim
denunciar a repressão aos
curdos, ãs mulheres, aos
homossexuais e aos trots-
kistas. no Irã.

Informação divulgada
ontem pelo jornal Excel-
sior. do México: 65 mil
pessoas foram assassinadas
por motivos políticos, nos
últimos 25 anos, na Guate-
mala.. Uma média de 2.600
pessoas por ano. Ou de 7,1
pessoas por dia. Um caso,
quem sabe, para o Guinness
Book of Records.

Está chegando a um
momento decisivo uma das
mais enroladas novelas sul-
americanas dos últimos
anos. Paraguai e Argentina
informam que assinarão na
próxima sexta-feira o açor-
do entre os dois países
prevendo a construção da
hidrelétrica de Yacyretá.

Greves, agitação e
tensão social têm caracteri-
zado a vida na Colômbia,
nestes dias. Ontem, o
governo chegou a mandar
soldados do Exército para
garantirem o funcionamen-
to dos portos do pais, para-
Usados por uma greve dos
funcionários do setor. Deta-
lhe: até os 16 mil emprega-
dos do Ministério das
Finanças estão em greve.

.. 0 CORPO É RETIRADO DO MAR

Talvez o atentado de maior impacto já perpetrado pelo terrorismo irlandês

Grã-Bretanha

IRA mata §
Os terroristas irlandeses fizeram ir pelos ares o barco em que pescava

Lorde Mountbatten, de 79 anos, comandante aliado no
Sudeste Asiático durante a II Guerra Mundial e último vice-rei da índia

Organizações armadas
irlandesas aplicaram ontem
seu golpe mais violento desde
que -começaram a combater
a ocupação britânica na
Irlanda do Norte, ao assassi-
narem Lorde Mountbatten,
primo e amigo íntimo da.
rainha Elizabeth, herói da II
Guerra Mundial e último
vice-rei da índia (ver perfil
abaixo). Mountbatten, de 79
anos. saíra para pescar com
um grupo de amigos e paren-
tes e, cinco minutos depois de
partir, seu barco explodiu,
numa zona a apenas 20 quilo-
metros da fronteira entre as
duas Irlandas, perto do porto
de Sligo, onde há quase 35
anos ele tinha o costume de
passar o verão. Pelos indícios
já levantados, a polícia
suspeita que a explosão tenha
sido provocada por uma
carga de 25 quilos de explosi-
vos, acionada por telecomen-
do. Além de Mountbatten,
morreram também seu neto,
Nicholas, de 25 anos, e o pilo-
to do barco, Paul Maxwell.
Saíram feridos a filha do
Lorde, seu marido, sua sogra
e um segundo neto de Mount-
batten.

Um telex enviado mais
tarde à redação da agência
Press Associaton em Belfast
(Irlanda do Sul) informava
que o atentado fora obra do
IRA, Exército Republicano
Irlandês, ala «provisória». O
terrorismo irlandês, a propó-
sito,' teve ontem um dia de
intensa atividade. Poucas
horas depois do atentado a
Mountbatten, quatorze solda-
dos britânicos morreram na
explosão de uma mina nas
cercanias de Warren Point,
uma localidade do sudoeste
da Irlanda do Norte. E outros
quatro foram feridos quando
desembarcavam de um heli-
cóptero para socorrer os
companheiros.

Dez anos. O atentado
contra Mountbatten — prova-
velmente o de maior pese- em
toda a história da sangrenta
luta irlandesa — acontece
doze dias depois/de se
completarem dez'anos da
intervenção militar inglesa
na Irlanda do Norte, cujos
grupos católicos reivindicam
a unificação com a República
da Irlanda, ao sul. Foi no dia

\ 15 de agosto de 1969 que os
primeiros soldados chegados
da Inglaterra começaram a
policiar os bairros de Dublin
onde eram mais violentos os
combates entre protestantes e
católicos. Mais tarde, as
tropas foram reforçadas e
assumiram um papel de fran-
ca repressão, a partir do
momento em que o IRA»—
uma organização clandestina
dos católicos republicanos —
fez sua declaração de guerra
à intervenção inglesa. Desde
então, escaramuças e atenta-
dos quase diários passaram a
fazer parte do cotidiano de
Dublin, e o IRA levou suas
bombas também para territó-
rio inglês. A primeira éxplo-
diu em Londres, em outubro
de 1974, sobre o carro do
então ministro dos Esportes,
Denis Howell, mas sem
causar vítimas. A partir dai,
mais sete atentados visaram
personalidades britânicas:
em dezembro de 74, uma
bomba foi colocada em frente

a casa do ex-primeiro-
ministro conservador,
Edward Heath, que estava
fora; em outubro do ano
seguinte, uma bomba
destruiu o carro do deputado
conservador Hugh Fraser.
matando um transeunte, em
novembro, de novo a casa de
Heath era o alvo, mas a
bomba foi desarmada pela
polícia; em maio de 76, a
polícia interceptou cartas
com explosivos enviadas a
um alto funcionário do gover-
no inglês e. dois meses
depois, o embaixador britâni-
co erp Dublin morria na

explosão de uma mina arma-
da na rua; em abril do ano
passado, o deputado conser-
vador Airey Neave foi morto
por uma bomba 

"em seu
carro, no estacionamento da
Câmara dos Comuns, em
Londres; em março último,
finalmente, foi assassinado o
embaixador britânico na
Holanda.

Margaret Thatcher, primei-
ra-ministra britânica, decla-
rou em Londres que a morte
de Mountbatten é «uma luz
que se apaga — uma luz de
inspiração de nossa história

neste século». O líder da
oposição, James Callaghan,
lembrou os serviços presta-
dos por ele na independência
da Índia. Mais contundente
foi o chefe da oposição irlan-
desa, Garret Fitzgerald, que,
em telegrama â rainha,
manifestou seu horror pelo
atentado e acrescentou:
«Esperamos que náo sirva
para dividir nossos dois
países e que a revolta
comum de nossos povos
contra este assassínio nos
aproxime na defesa da liber-
dade contra o terrorismo».

"Capaz de tudo"
Fernando Pacheco Jordão

Mountbatten, Lorde e
Conde do Reino, bisneto da
rainha Vitória, primo de
Elizabeth II e tio do prínci-
pe Philip, morreu aposenta-
do, dedicando-se apenas a
tarefas cerimoniais do
Palácio de Buckinghan.
Mas seu currículo de almi-
rante da Marinha Real
inglesa é repleto de lances,
reais ou lendário, em que
os biógrafos fazem questão
de ressaltar as virtudes de
coragem e pertinácia, orgu-
lho e pompa, fidalguia e
humor, tão caras aos ingle-
ses cultores- das tradições
de velho império. Mountbat-
ten foi até mesmo persona-
gem de filme. O teatrólogo
Noel Coward, seu amigo,
narrou no cinema o torpe-

deamento do destróier «Kel-
ly» por um submarino
alemão, em maio de 1941.

O comandante - Mount-
batten, firme nos seus
quase dois metros de altu-
ra, manteve-se na proa até
o último momento e literal-
mente afundou junto com o
navio; depois, agarrado a
destroços do barco, estimu-
lou e ergueu o moral de
seus marujos fazendo-os
cantar junto com ele
canções populares inglesas,
ao ritmo do canhoneio
alemão.

Dois anos depois, Winston
Churchill, então primeiro-
ministro, convidava o
jovem almirante, então com
43 anos de idade, pan o
comando supremo das
forças aliadas no Sudeste
Asiático uma posição
correspondente â do general
Eisenhower na Europa. Foi
então que Mountbatten
perpretou seu maior feito
militar — a reconquista da
Birmânia aos japoneses —
e colecionou mais algumas
referências de efeito para
sua biografia. Conta-se, por
exemplo, que o general
norte-americano Joe Stil-
well lhe disse que poderia
tomar a cidade de Manda-
lay em 50 dias. Mountbatten
— dizem seus entusiastas —
elaborou então seus pró-
prios planos e ocupou-a em
três dias. lEm outra frente.

MOUNTBATTEN E ELISABETH II
Bisneto da Rainha Vitória e uma das glórias do Império

para organizar a retirada
inglesa da maior porção de
seu império, a índia, em
1947. O governo trabalhista
de Clement Atlee nomeou-o
vice-rei das |ndias para
tentar, a curto prazo, uma
saída em termos aceitáveis,
depois de 25 anos de luta
do povo local pela indepen-
dência e de ameaça de uma
guerra civil incontrolável,
dividendo indesejável da
política de «dividir para
reinar». Uma Inglaterra
com a economia combalida
pela guerra recém-
terminada não poderia mais
sustentar a colônia em
agitação permanente e
Mountbatten foi o encarre-
gado de liquidar a jóia
mais rara da coroa de sua
bisavó Vitória.

Em 8 meses, o último
vice-rei conseguiu conciliar
da melhor forma possível
as várias facções da políti-
ca local, embora náo con-
seguisse a fragmentação do
subcontinente, que saiu
independente mas dividido
em dois Estados, índia e
Paquistão. Mountbatten
comportou-se com grande
habilidade política. Mas
também com a arrogância
de quem respondeu com
esta frase a dúvida de
Churchill sobre sua disposi--
ção para aceitar o comando
supremo aliado na Ásia:
«Sir. tenho a fraqueza
congênita de me julgar
capaz de tudo».

na batalha de Kohima, uma
farpa de bambu atingiu-lhe
um dos olhos e os médicos
lmandaram-no repousar.
«Jamais. Prefiro perder um
olho a perder Kohima», foi
a shakespeariana i resposta
de Mountbatten, que não
abandonou os combates.

Questões de família.
Mountbatten era dos últi-
mos remanescentes de uma
Inglaterra hoje tão distante
das pompas e glórias quan-
to do seu antigo Império.
Em um ou outro momento
de sua vida, laços de
sangue ou de alianças o
ligaram a personalidades
como o Kaiser Guilherme
II, o Czar Nicolau II, o
espanhol Afonso XIII, o
romeno Fernando I, o sueco
Gustavo VI, o grego Cons-
tantino I. o iugoslavo
Alexandre I e outras cabe-
ças coroadas de uma cole-
ção de personagens que
justifica a observação de
um biógrafo: «Para Mount-
batten, as crises na Europa
eram questões de família».

No entanto, apesar de
toda a, sua intimidade com
as casas reais e de sua
própria origem nobre,
Mountbatten era um
homem de posições políti-
cas liberais, embora
sempre manifestasse seus
pontos de vista com a
discrição conveniente a um
primo da rainha. Não foi,
portanto, casual sua escolha

ESTADOS UNIDOS

A bailarina russa
consegue voar
Após três dias de negociações,

Ludmila deixa claro
que quer mesmo deixar o marido

A bailarina Ludmila Vlaso-
vá volta para Moscou;
Alexandre Godunov, seu par
e marido (agora ex-par e ex-
marido) fica nos Estados
Unidos na condição de asila-
do político; e o Bale Bolshoi
prossegue em seu giro pelo
território norte-americano.
Esse foi o resultado de três
dias de negociações que
envolveram o Departamento
de Estado, a Casa Branca e o
Kremlin, levando as relações
entre as duas superpotências
a um nível de tensão singu-
lar, no qual não faltaram
inclusive situações grotescas,
como a do ato final do espe-
tàculo, ontem, no aeroporto
Kennedy de Nova York.

As negociações para um
acordo toram concluídas no
interior de uma perua estacic-

ao lado do ilushin da
Aeroflot, onde Ludmila e 63
passageiros soviéticos se
encontravam detidos desde
sexta-feira. Ali, na presença
de autoridades norte-
americanas, soviéticas e até
de um médico (convocado
para constatar se a bailarina
estava ou não drogada), ela
declarou que desejava voltar
de livre e espontânea vontade
a Moscou, abandonando nos
Estados Unidos seu marido
desertor. Ao contrário do que
o marido dizia, portanto, ela
não estava sendo forçada a
voltar.

A perua foi considerada
pelo Departamento de Estado
uma espécie de território
neutro que propiciaria a
Ludmila uma «atmosfera não
coercitiva», ao contrário do
interior do avião, «onde os
funcionários soviéticos domi-
navam o ambiente». O presi-
dente Jimmy Carter tomou
parte nos entendimentos qae
levaram a essa solução, mas
a direção de cada passo da
complicada operação di-

plorriática licou a cargo do
subsecretário de Estado
Warren Christophcr.

«Agora ou nunca». Godu-
nov, de 30 anos. obtivera
asilo político do Serviço de
Imigração e Naturalização
dos Estados Unidos quarta-
feira passada. Abandonara
uma excursão do Bale Boi-
shoi, no qual, juntamente

com Ludmila, era um dos
astros principais. Mas a
bailarina não acompanhou o
marido. E. na sexta-feira, ela
embarcava no avião da Aero-
flot escoltada por oito
homens, talvez agentes da
KGB, conforme suspeita das
autoridades norte-
americanas, que impediram
a decolagem do aparelho.

Um advogado contratado
por Godunov explicava na
manhã de ontem que seu
cliente e a mulher haviam
decidido desertar no més
passado, durante uma apre-
sentação do Bolshoi no Cana-
dá. Seria «agora ou nunca»
Quando os dois chegaram a
Nova York porém, Ludmila
teria vacilado, enquanto
Godunov, mais impulsivo,
resolveu dirigir-se sozinho âs
autoridades, edindo asilo.

Dizia ainda o advogado,
antes do desfecho do episó-
dio, que Godunov «amava
muito a sua mulher e queria
que ela ficasse neste país»
«Ele quer que ela veja todos
os fatos numa atmosfera de
objetividade e calma» prós-
seguia o advogado. «Não sou
um orientador de casais, mas
me parece que essas duas
pessoas estão apaixonadas».
No entanto, quando as autori-
dades norte-americanas
perguntaram se ele desejava
ver alguém antes de regres-
sar â URSS, numa óbvia
referência ao marido de-
sertor, ela respondeu com um
seco niet.

ORIENTE MÉDIO

Nos bastidores, uma
luta em Israel

Por causa dos bombardeios no
Líbano, Moshe Dayan

critica a política de Begin
O escritório do porta-voz I

do Exército israelense come-
çou a registrar ontem os
jornalistas interessados em
participar de uma excursão
no sul do Líbano programada
para amanhã, quarta-feira,
onde serão visitadas algumas
das localidades sob o controle
do major rebelde Saad
Haddad, comandante-chefe
das poderosas milícias que
guamecem o chamado «cin-
turão de segurança» estabele-
cido pelo Estado judeu ao
longo da fronteira israelo-
libanesa. A excursão, coinci-
dentemente, é organizada no
momento em que Israel
começa a ressentir-se das
reações internacionais,
norte-americanas sobretudo,
face a sua política militar
com relação- ao sul do Liba-
no, uma área quase que total-
mente destroçada por meses
a fio de bombardeio, onde as
poderosas baterias de 150 e
175 milímetros made in USA
têm desempenhado um papel
bastante ativo no dilúvio de
aço e fogo lançado quase que
permanentemente sobre a
região.

Os israelenses aiegam que
não têm nada a ver com a
excursão. Ela seria patroci-
nada pelo major Haddad, que
deseja mostrar à imprensa
internacional os resultados
destrutivos dos bombardeios
palestinos sobre o enclave
sob seu comando — «o Liba-
no livre». O prota-voz do
Exército israelense limitar-
se-ia apenas a organizar a
tournée fornecendo condução
e guiando os jornalistas à
área em questão.

O sul do Líbano está rela-
tivamente calmo no momento
em que essas linhas sáo redi-
gidas. Continua vigorando,
ainda que com algumas
violações esporádicas de lado
a lado, a trégua imposta
pelas Nações Unidas há 48
horas. Náo ê segredo para
ninguém, entretanto, que foi
necessário a Washington
ameaçar Israel de apoiar a
realização de uma sessão de
emergência no Conselho de
Segurança da ONU, caso não
cessassem os bombardeios na
região. Os norte-americanos

teriam razões de sobra para
estar furiosos, pois as televi-
soes internacionais estavam
colocando em evidência
excessiva a destruição opera-
da no sul do Líbano pelos
canhões fornecidos a Israel
sob condição de serem utili-
zados somente em legítima
defesa de seu território.

A trégua vigora e a
imprensa de Tel-Aviv — eis
outra coincidência — revela a
existência de novas divergên-
cias no interior do governo
israelense, envolvendo o sul
do Líbano. Dizem os jornais
hebreus que, durante a últi-
ma reunião do gabinete israe-
lense, realizada no domingo,
e cujas deliberações deve-
riam ser mantidas em sigilo,
o chanceler Moshe Dayan
advertiu o premier Menahen
Beguin no sentido de que a
política de bombardeio no sul
do Líbano já estava afetando
perigosamente a imagem do
governo de Israel, não só
junto à opinião pública inter-
nacional, mas também no
próprio plano interno.

Dayan disse a Beguin que
seria recomendável que se
processasse uma avaliação
dos danos que estão sendo
infligidos à Organização de
Libertação da Palestina
(OLP) como resultado dos
bombardeios sobre as suas
posições no sul libanês. E
mais: o mesmo Dayan disse
que seria igualmente reco-
mendável que Israel avalias-
se os danos que essas opera-
ções estão causando à sua
imagem exterior e que defi-
nisse o papel desempenhado
pelo major Saad Haddad e
suas milícias (armadasMrei-
nadas e financiadas por
Israel) no complexo do sul do
Líbano. «Se conseguirmos
estabelecer um balanço entre
a necessidade de atacarmos
a OLP e a necessidade de
atingirmos não-combatentes
(civis do sul do Líbano) o
mais rapidamente possível,
ai então Israel encontrar-se-á
numa posição muito melhor»
— disse Dayan, que, por
sinal, não tem hesitado em
atacar as políticas que consi-
dera «erradas» do governo o
qual integra.
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Um alto funcionário do Partido
Comunista é acusado de
ter desviado milhões de dólares

ROSA FREIRE DAGUIAR. de Paris

O todo-poderoso Partido
Comunista Chinês está
perplexo com a descoberta de
que um de seus líderes, que
ocupava exatamente o sexto
lugar na hierarquia partida-
ria, desviou quase cinco
milhões de dólares para cons-
truir um luxuoso palacete em
Pequim. O escândalo provo-
cou o aparecimento de deze-
nas de dazibaos — cartazes
escritos em ideogramas
garrafais — no «Muro da
Liberdade* em Pequim. E, a
nivel governamental, o rcsul-
tado será mais um expurgo
de importantes lideres do
partido.

Já no dia 15, o oficialisw-
mo Diário do Povo denuncia-
vã certos conspiradores e
maus elementos infiltrados
no partido. A linguagem
eufemistica foi trocada em
miúdos pelos autores dos
dazibaos. Líderes do PCC
haviam recebido vultosas
propinas e abusado dos privi-
légios para promover paren-
tes, dizia um cartaz. O
seguinte ia mais além, revê-
lando os nomes de Wang
Pongxing, antigo chefe dos
serviços secretos de Mao
Tsé-tung, e o da deputada
Chen Muhua como os princi-
pais corruptos. Um terceiro
cartaz era rico em detalhes:
o palacete de Wang tinha oito

suítes e uma sala de cinema.
Custara exatamente 4,3
millrôes de dólares, desviados
pacientemente, nos últimos
três anos. dos cofres públi-
cos. A deputada, por sua vez.
fora arrogante e abusara das
mordomias habitualmente
concebidas a seu cargo.

Zozibai. Se a China ainda
vive sob o peso de um regi-
me autoritário capaz de
reprimir gravemente mani-
festações de dissidência e
«desviacionismo», há três
anos as denúncias das arbi-
trariedades partidárias deixa-
ram de ser sussurradas e
passaram a ser debatidas
mais ou menos livremente
por milhares de chineses.
Portanto, o próprio partido
tem interesse em mostrar
que, num abrir e fechar de
olhos, consegue dominar os
zozibai, isto é. os burgueses
que se infiltram na massa
proletária, conforme termino-
logia do presidente Hua
Knofeng durante o último
congresso do partido. A
comissão de disciplina parti-
daria, dirigida pela viúva de
Chu En-lai, inicia as investi-
gações esta semana. O expur-
go será menos violento que
os anteriores, mas os 38
milhões de membros do PCC
deverão ser desfalcados de
alguns milhares de chineses.

Como vem acontecendo há
dez anos, desde o fim da
Revolução Cultural, todo
expurgo na cúpula do partido
reflete desentendimentos
mais ou menos sérios entre
seus dirigentes. As duas
tendências atuais apenas
coexistem, nem sempre paci-
ficamente. De um lado, o clã
maoísta puro, liderado pelo
presidente Hua, prega a «des-
maoização», mas em nome
de Mao. De outro, há o grupo
dos «recuperados», dirigido
pelo vice-primeiro-ministro
Teng Hsiao-ping e mais favo-
rável á «abertura». A primei-
ra facção foi o artífice da
Revolução Cultural; a segun-
da, sua vítima. A denúncia
deste caso de corrupção —
Wang era um homem de Mao
— teria sido uma intriga de
Deng contra a outra ala do
partido, que o julga demasia-
do «liberal»'.' Deng é o princi-
pai apóstolo da aproximação
da China com o capitalismo
ocidental; é quem está discu-
tindo, esta semana, com
Walter Mondale, os acertos
da próxima viagem de
Jimmy Carter a Pequim, em
janeiro próximo. Para os
observadores, foi Deng quem,
por pessoa interposta, fome-
ceu a sigilosa informação
sobre o custo exato do pala-
cete de Wang aos autores dos
dazibaos.

EUROPA ORIENTAL

Romênia quer dólares;
nada de rublos

Um caso que mostra como os efeitos
da crise energética também

chegam aos países do bloco soviético

O MODELO

Lucro maior para exportar
O governo já desvalorizou o cruzeiro em 33% este ano, muito acima do

que deveria ter sido: 26%. As desvalorizações aumentam
a inflação. Mas a prioridade é estimular as vendas no exterior

O cruzeiro passou a valer
menos 'òfi'Z"r cm relação ao
dólar desde ontem, com a
nova desvalorização decidida
pelo governo: a moeda
norte-americana passou a
custar Cr$ 27,775, contra Cr$
26,670 anteriores. Com a nova
desvalorização, o cruzeiro
compra hoje 33% menos dóia-
res do que em janeiro deste
ano, isto é, a desvalorização
foi superior, mesmo, á infla-
ção do período.

A violenta queda do cruzei-
ro c inflacionária, por
três motivos principais.. Em
primeiro lugar, ela encarece
as mercadorias importadas
— inclusive petróleo, mate-
rias-primas, peças e compo-
nenles asados na fabricação
de mercadorias brasileiras.
Em segundo lugar, porque a
dívida externa sofre um crês-
cimento interno invisível (que
os economistas do governo
insistem em negar); as
empresas que tomaram
empréstimos no exterior, em
dólares, precisam de mais
cruzeiros para saldar seus
compromissos e, portanto,
tendem a aumentar seus
preços para obter aqueles

recursos. O terceiro aspecto
inflacionário geralmente ê
esquecido: as indústrias de
alimentação e os próprios
produtores agrícolas têm
insistido em vender seus
produtos, no mercado inter-
no, aos mesmos preços
cobrados no mercado
mundial — como é o caso do
óleo de soja, este ano, ecomo
tem ocorrido com a carne
freqüentemente. Por isso, a
cada vez que o governo
desvaloriza o dólar, os preços
desses produtos tendem a
subir aqui dentro pelo
simples fato de que «está
mais caro lá fora», sem que
o produtor ou as indústrias
tenham tido qualquer áumeri-
to em seus custos, isto é.seus
lucros aumentam. Num
exemplo hipotético: se a saca
de soja custa 100 dólares lá
fora. e o dólar vale Cr$ 22.00,
isto significa que uma saca
de soja valeria Cr$ 220,00
(pela multiplicação do preço
em dólar pelo valor da
moeda norte-americana).
Ora, se o dólar sobe a Cr$
27,00, a saca de soja passará
a valer CrS 270,00. isto é, os
CrS 27,00 multiplicados pelos
100 dólares.

ALCYSIO BIONDI

Atrás de dólares. A desva-
lorizaçáo do cruzeiro acima
da inflação, trazendo aumen-
tos de preços dentro do país,
mostra claramente que a
prioridade do governo é
conceder vantagens á expor-
tação, a pretexto de reduzir o
ritmo de crescimento da dlvi-
da externa. Normalmente, o
cruzeiro deveria sofrer uma
desvalorização que correspon-
deria á diferença entre a
inflação brasileira e a inflo-
ção nos EUA e outros paises
desenvolvidos. Este ano. a
alta de preços no mercado
norte-americano se processou
a uma taxa de mais de 10""r.
até agosto, u está em torno
dos Vr para as demais
nações. Mesmo que fosse
levado em conta apenas um
índice médio — 7< — -&
desvalorização não deveria
situar-se acima dos 23'r, isto
é, a diferença da inflação
brasileira até agosto (na casa
dos :HY'n e a inflação externa
média (7Cé). Para justificar
um índice mais elevado,
haveria um argumento: no
começo do ano, o governo,
começou a reduzir as vanta-
gens fiscais («perdão de
impostos»)., ás exportações,

substituindo-as por uma
desvalorização «extra» do
cruzeiro, que, no entanto, foi
lixada em 1,5^ para o ano
todo. ou menos de ü,¥'r ao
mês. Como já transcorreram
oito meses do ano, a desvalo-
rlzaçao «extra» seria de
3,0' c, o que levaria, no máxi-
mo, a uma desvalorização de
26<c, o não 33rt,

liuem ganha. A esta altura
do ano, as exportações
agrícolas estão praticamente
encerradas (á exceção do
café. exportado durante o ano
todoi. Assim as desvaloriza-
ções «extras» do cruzeiro
beneficiam principalmente, e
quase exclusivamente, as
indústrias.

O prêmio a quem exporta
(Desvalorização do cruzeiro em 1979)

Data

16/1
25/1
19/2
09/3

Distância
do reajuste

(dias)

28/3 19
19/4 22
10/5 21
30/5 20
02/7 33
02/8 31
27/8 25

25
9

25
18

Valor
(CrS

para compra

21,12
21,65
22,11
22.58
22,99
23.65
24,635
25,515
25,975
26.67
27,635

Variação

1.636
2,509
2.124
2,126
1,815
2,871
4,165
3,572
1,802
2,676
3,618

ESCASSEZ

«Encher as panelas vazias» ou exportar? Os preços
mínimos para a soja mostram que ela pode

continuar invadindo terras que o feijão ocupava
MARIA CÂNDIDA VIEIRA

Quando a questão è dinhei-
ro, acaba o internacionalismo
proletário e a decantada soli-
dariedade internacional entre
os povos? A julgar pela expe-
riência de dezenas de milha-
res de turistas da Europa
Oriental qup passaram as
férias de verão este mês na
Romênia, a resposta seria
positiva.

Numa fulminante decisão,
o governo de Bucareste anun-
ciou que os automóveis
estrangeiros que cruzam o
pais, a maioria em direção
às praias do mar Negro,
apenas poderão reabastecer
os tanques de gasolina em
troca de moeda forte. Não,
camarada, nada de rublos
russos, zlotys poloneses,
coroas checas e marcos
alemães orjentais. Essas
moedas náo são mais aceitas.
A Romênia, como qualquer
negociante precavido, quer
dólares, marcos alemães
ocidentais e francos suíços.

A medida, ditada por
razões internas de política
econômica, acertou em cheio,
no entanto, um alvo maior: o
Corrrecon (Comunidade
Econômica dos Paises do
Leste Europeu) que apresen-
ia agora uma rachadura
difícil de ser soldada. Não se
pode dizer, na verdade, que a
atitude da Romênia foi
gratuita, o pais tinha razões
para tentar uma espécie de
vingança contra os soviéticos.
Na última reunião do Come-
con, todos os parceiros obti-

RUBENS GLASBERG
veram uma promessa de
aumento limitado de cotas de
petróleo exportadas pela
URSS. O único pedido não
atendido foi o da Romênia,
justamente o país do bloco
mais atingido, pela crise
mundial de energia.

A União Soviética fornece
aos membros do Comecon
pouco mais de W/c do petró-
leo por eles consumido, abai-
xo dos preços do mercado
internacional e em troca de
rublos. Só os romenos ficam
fora do esquema. Eles impor-
taram no ano passado 13,7
milhões de toneladas dos
soviéticos, mas consumiram

e continuam consumindo
o dobro. O restante, Buca-

reste é obrigada a comprar
da OPEP pelo preço de
mercado, em dólares.

Rompimento. Do ponto de
vista estritamente econômico,
a resposta rome-
na não poderia, portanto, ser
outra. Mas ela tem implica-
ções mais profundas: é prati-
camente o fim de uma divi-
são internacional do trabalho
que Moscou tentou eistabele-
cer há quinze anos em nome
de supostos princípios comu-
nistas e na qual caberia
originalmente à Romênia o
papel de horta do Leste Euro-
peu. Agora, dos ideais do
internacionalismo proletário
sequer resta um internaçio-
nalismo monetário.

E o fato tem também
conseqüências graves a nível

da aliança militar dos países
I do bloco soviético. Num

discurso pronunciado este
mês em Lupeni, o presidente
Nicolae Ceausecu deu a
entender que o país não pode
assumir os compromissos
exigidos pelo Pacto de Varsó-
via em conseqüência dos
problemas sócio-econômicos
que atravessa. Sugeriu a
redução gradual das despesas
militares (10 a 15'í- até 1985)
e a aplicação das verbas
assim liberadas em planos de
desenvolvimento interno.

As mudanças ocorridas
nas relações da Romênia
com os demais países do
bloco soviético evidenciam
um fato que para muitos
poderá ser surpreendente: a
crise energética que avassala
o mundo capitalista irrompe
nas economias do Leste
Europeu não apenas na
forma de inflação. Ela amea-
ça liberar emoçOes, rancores
e conflitos até agora reprimi-
dos pela versão oriental do
weifarc state. No plano inter-
no, o pequeno proprietário
dos Ladas, Warburgs e Sko-
das começa a descobrir que
os estreitos limites das liber-
dades de que desfruta nfio
mais podem ser encontrados
no automóvel ou outros bens
duráveis. E, no plano exter-
no, fica evidente que o bloco
soviético não está infenso às
crises da economia de
mercado e aos seus efeitos
desagregadores nas "relações

entre nações e povos.

A prioridade dada pelo
governo Figueiredo ã agricul-
tura vai mesmo encher as
panelas do povo, com gran-
des safras garantindo o abas-
tecimento e provocando a
estabilização dos preços, isto
é, ajudando a combater a
inflação? Mesmo que haja
grande aumento nas colhei-
tas, os incentivos à agricultu-
ra já anunciados pelo gover-
no nâo confirmam a preocu-
paçào com o mercado
interno, e sim com as expor-
taçoes, correndo-se o risco de
novas decepções com a
produção de feijão e arroz.
Mais uma vez, essas culturas
estão ameaçadas pela expan-
são da soja (e pela cana-de-
açúcar, com os usineiros
comprando terras para
ampliar suas lavouras, de
olho na produção prevista
peloProálcool).

O principal estímulo dado
aos agricultores foi, sem
dúvida, a grande elevação
dos preços mínimos para a
próxima safra. Os aumentos
médios foram da ordem de
66,33-, quando no ano agrico-
Ia 78/79 haviam atingido a
média de 33,5Cr.

Mas, como sempre, alguns
produtores receberam
aumentos maiores e outros
menores. O feijão e o arroz
ganharam os preços de CrS
612,00 e Cr$ 320,00 por saca,
com crescimento de 65,8rí e
763 sobre o ano anterior.

Soja, a mais lucrativa
Produtos

Feijão

Soja

Milho

Arroz *

Produção/
ha(sc60kç|)

11

35

41

29

Pr. mínimo
por saca

612

315

185

CrS
por ha

7.160

11.025

7.601

320 9.440

Custo por
saca

535

197

190

262

CrS
por ha

6.263

6.913

7.811

7,729

Lucro
por ha

896

4.111

- 209

1,711

bO kci Ior.lf: Proiinàstico Ai;ricol.i tln São Ptiuh 79'80

Excelente. Mas a soja foi
aumentada em nada menos
que 110'r, com seu preço
mínimo passando a Cr$
315,00.

Mesmo assim — éo
raciocínio que se pode fazer,
em um primeiro momento —,
o arroz'terá o mesmo preço
da soja, e o feijão valerá
quase o dobro: logo, os
produtos destinados às pane-
Ias dos brasileiros são mais
vantajosos. Grande engano.
Ê preciso ver que num
alqueire de terra pode ser
produzida uma quantidade
maior.de soja do que de
feijão ou de arroz. É preciso

ver, ainda, quanto se gasta
para produzir a soja, o arroz
e o feijão para saber então
qual o lucro que o produtor
terá, por alqueire, com cada
produto.

Feitos esses cálculos (ver
tabelas), fica claro que a
soja foi largamente privilegia-
dana fixação dos preços
mínimos deste ano. Ela
deixará ao produtor um lucro
médio de Cr$ 4.100,00 por
hectare, quase quatro vezes e
meia o ganho com o feijão,
de aproximadamente Cr$
900,00, e duas vezes e meia o
lucro com o arroz, de Cr$
1.700,00 por hectare.

Assim mesmo, dentro da
prioridade agrícola estão
mantidas as distorções do
modelo econômico dos últi-
mos anos: continuam a ser
favorecidas as culturas desti-
nadas ao mercado externo,
com desvantagens para as
culturas de consumo interno.
as chamadas lavouras de
subsistência. Continua-se a
concentrar a renda, porque
nas primeiras predominam
os grandes produtores, e
mesmo empresas agrícolas,
enquanto as segundas são
exploradas por centenas de
milhares de pequenos produ-
to res.

Feijão com
problemas
de renda
modesta
Segundo dados do Prog-

nóstico Agrícola do Esta-
do de São Paulo estudo do
Instituto de Economia
Agrícola (IEAi, de 79.80.
a produção média de
Lijí.o por um hectare é
de 11,7 sacas. Os custos,
ou seja, fertilizantes,
mão-de-obra, defensivos
etc; por saca atingem a
média de CrS 535,34. Em
termos bem simples: um
pequeno agricultor — em
geral são eles que se dedi-
cam a esse tipo de cultura
— obterá uma renda líqui-
da por hectare de Cr$
896,93, com o preço mini-
mo da saca de CrS 612,00.

O milho apresenta uma
certa desvantagem, uma
vez que os custos por
hectare, segundo os dados
levantados pelo 1EA, são
da ordem de Cr$ 190,52.
enquanto o preço minimo
estabelecido pelo governo
é de Cr$ 185,40. Assim,
um produtor de milho
teria por hectare um
prejuízo de CrS 209,92
Isso só não acontecera
porque geralmente esse
produto é plantado inter-
calado com outras cultu-
ras — café, por exemplo.

No caso da soja, com
uma produtividade de 35
sacas por hectare, a
preços mínimos de Cr$
315,00,0 sojicultor arreca-
dará Cr$ 11.025,00 e terá
como custos um total de
Cr$ 6.913,90. Ganho de CrS
4.111,10 por hectare.

O risco
de um
mercado
saturado

Os grandes lucros asse-
gurados aos produtores de
soja, estimulando o plan-
tio dessa leguminosa,
terão por objetivo produ-
zir grandes safras destina-
das à exportação, isto é,
seenquadrariam na política
de obter dólares para
reduzir o ritmo de cresci-
mento da dívida externa.

Mesmo sob esse aspec-
to, a ênfase à soja pode
trazer grandes problemas,
e não soluções, no próxi-
mo ano. O mercado
mundial deverá estar
saturado, pois somente os
EUA apresentam estoques
velhos de 23 milhões de
toneladas, e ameaçam
colher uma safra gigan-
tesca, neste semestre, na
casa dos 60 milhões de
toneladas (a produção
brasileira esteve por volta
de 10 milhões

ALUMÍNIO

Uma vitória multinacional
Nem P.assarinho queria a Alune instalada em Pernambuco

RICARDO RIBEIRO DE CARVALHO, DE RECIFE

Só faltaram as champanhes
para a festa do governador
Marco Maciel ser completa.
Os convites foram expedidos,
os salões do Palácio ficaram
repletos e o anfitrião recebeu
ontem com requinte seus dois
convidados — os ministros
Mário Andreazza e César
Cais. Uma festança para
oficializar a instalação, no
Estado, da tão discutida e
controvertida empresa
Alumínio do Nordeste S/A.—
Alune, exaltada em caudalo-
sos discursos. E tudo, para a
criação de uma empresa a se
instalar no complexo portuá-
rio de Suape e que determi-
narâ a abertura de apenas
mil novos empregos, quando
projeções recentes da Sudene
indicam que este ano serão
registrados mais de 3

milhões de desempregados na
região. Entre um discurso e
outras indagações: qual o
futuro dos pescadores? e o
dos agricultores? e o das
pequenas indústrias e comer-
dantes'.' Isso nenhuma auto-
ridade, até agora, respondeu.
Maciel preferiu apontar a
Alune como salvação do
Estado.

Na verdade, a Alune, um
projeto que tem prevista uma
produção de 100 mil t/ano de
alumínio, com investimentos
globais iniciais de 350
milhões de dólares, a preço
de 1977, se não vai encher a
barriga dos pernambucanos,
com certeza servirá para
salvar a Alumínio S/A. (ASA)
— Estrusão e Laminaçào,
que se acha sob a interven-
ção da Caixa Econômica

Federal, com um déficit de 3
bilhões de cruzeiros, há dois
anos.E é lá pelos anos de 1984
que a ASA vai beneficiar-se
com Wc dos lingotes de
alumínio beneficiados pela
Alune.

A oficialização da Alune
chega, após choques e atritos
violentos entre o governo de
Pernambuco e o ministro
César Cais, que defendia sua
localização no Pará — e para
isso contava com o apoio do
também coronel e senador
Jarbas Passarinho — por ser
mais próximo das grandes
reservas de bauxita e possuir
grandes potenciais hidroelétri-
cos, mas a vitória sorriu
para Maciel. A Alune «final-
mente é nossa», diria orgu-
lhosamente Maciel. Sua vitó-
ria foi no campo político e

para isso contou com o apoio
involuntário dos cassados,
homens como Arraes e
Julião.

A sua contribuição, sem
seu consentimento, está
expressa num relatório sigilo-
so enviado pelo governo de
Pernambuco a Brasília,
pedindo a instalação da
Alune, o qual, na abordagem
política, diz: «Argumentos
políticos que v. sa. conhece
indicam muito bem que a
pobreza do Pernambuco cons-
titui um prato fácil para a
oposição, principalmente com
a chegada dos anistiados. E.
na realidade, não possui
nosso Estado nenhuma obra
federal de vulto que possibili-
te à Arena defendér-se dos
ataques da citada oposição».
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Essa estratégia
estapafúrdia

contra a inflação
A história tem dessas

coisas. Num determinado
momento, pode ser inte-
ressante, para ¦ ocupantes
de cargos de ministros,
sentar em cima dos indi-
ces de inflação, isto é,
manipulá-los, para baixo,
falseando as estatísticas.
No momento seguinte
pode ser muito mais
vantajoso, do ponto de
vista estratégico, lazer
exatamente o contrário,
isto é, «puxar» os índices
de inflação para cima,
reajustando preços a
níveis exagerados, acima
das necessidades reais
(que seriam determinadas
pelas elevações de custos)

porque assim ficará
mais fácil, numa etapa
seguinte, apresentar taxas
baixas de inflação. Sem
tirar nem pór, é exata-
mente essa a «estratégia
contra a inflação» que os
gabinetes de Brasília
montaram neste momento

esquecendo-se. pelo
jeito de apenas um deta-
lhe: o povo brasileiro.
Basta andar pelas ruas,
entrar num boteco,
parar numa banca de
jornal, ouvir uma conver-
sa de esquina ou dentro
de um ônibus, para cons-
tatar que o tema constan-
te, sobre tudo nos últimos
dias, é um só. A inflação.
A carestia realmente insu-
portável, porque ela está
sendo mais sentida exata-
mente com a disparada
de preços para os alimen-
tos, que pesam enorme-
mente no orçamento das
famílias de renda mais
baixa-

Brasília, manhosamen-
te, já tem até porta-vozes,
como o sr. Julien Chacel,
da FGV (o mesmo que
manipulou os índices,
para baixo, para o minis-
tro Delfim Netto), «denun-
ciando» que o ministro
Simonsen estava repetindo
o comportamento de seu
antecessor, isto 6, enga-
nando a nação com uma
inflação irreal. As denún-
cias do sr. Chacel, assim
como «confidencias»
(iguais às que prepara-

iam a queda de Simon-
sen) feitas a ouvidos ingé-
nuos, nos gabinetes minis-
teriais, tem um sò
objetivo: justificar a
«liberação da inflação»,
até o final do ano, paracomeçar a «combate-la»
em fevereiro do ano que
vem.

A estratégia é absurda.
E, para quem ninguém
duvide que ela está sendo
efetivamente aplicada,
tome-se como exemplo o
caso dos preços mínimos
para as safras do ano que
vem, em que houve
aumentos de até \Wr —
como no caso da soju. Um
dos argumentos usados
por autoridades brasilien-
a's, para justificar a deci-
são inflacionària: «Os
preços deveriam ser
menores, mas nós já
somamos, também, a
inflação prevista para o
período de agosto (em que
os preços foram fixados i
a março (quando as
safras serão colhidas).
Nada mais estapafúrdio,
ü reajuste anual dos
preços mínimos deve ser,
obviamente, anual, isto é,
com base na inflação do
período de doze meses. Se
for levada em conta
também a inflação «futu-
ra», o que se consegue,
evidentemente, é provocar
mais inflação — por ante-
cipação. Agora, no caso
do tabelamento dos juros,
surgiu o mesmo argumen-
to, assaz inteligente: não
adianta tabelar agora,
porque a inflação deve
subir nestes últimos
meses do ano, e. então, os
juros também teriam que
ser aumentados, «tendo-se
que mexes na tabela a
todo instante». Trabalhei-
ra insuportável.

A lógica dessa estraté-
gia ilógica é a seguinte:
vamos provocar, já. a
inflação de amanhã. Seria
bom que o mesmo critério
tosse utilizado para os
salários. Vamos aumenta-
los em 20(r"í. já, para não
precisar reajustá-los a
cada seis meses, lqualda-
de é assim.

FINANÇAS

Tabelamento de juros
Mas os empresários temem que os

bancos burlem a legislação
ANTÔNIO MACHADO DE BARROS

agrada

Indústrias e dirigentes do
setor financeiro, em sua
maioria, concordam em que
do ponto de vista político, é
inviável a manutenção das
taxas de juros nos níveis
atuais. Por isso mesmo, è
pequena a discordância do
empresariado em relação ao
tabelamento dos juros — que
será decidido amanha pelo
Conselho Monetário Nacional.
No entanto, é grande o ceti-
cismo quanto à possibilidade
de o tabelamento ser seguido
à risca. Eles temem que os
bancos burlem a legislação,
pagando taxas «por fora» aos
aplicadores e . exigindo reci-
procidades para a concessão
de empréstimos.

O problema do alto custo
do dinheiro no pais, segundo
afirmaram, será resolvido,
concretamente, após ampla
reformulação do sistema
financeiro, sobretudo do open
market, o equacionamento da
dívida pública federal e quan-
do a inflação estiver sob
controle. Eis os depoimentos
dos oito empresários ouvidos
ontem:

Luiz Eulálio
Bueno Vidigal,
Presidente do Siudipeças:

«Defendo o tabelamento dos
juros, desde que seja tempo-
rário. Mas o que tem urgên-
cia é a reforma do sistema
financeiro. Minha posição é
simples: o open market é
um instrumento monetário e
nào financeiro, devendo,
portanto, ficar restrito aos
bancos. Aliás, é bom que se
diga que as empresas tém de
ter caixa. Então, por que
remunerá-las por 24 horas?»

Manoel da
Costa Santos,

Presidente da Abinne
(Associação Brasileira da
Indústria Eletro-Eletrônica):
«Melhor que o tabelamento
seria um sistema de financia-
mento da produção a taxas
compatíveis. A duplicata é
um papel que só existe no
Brasil e na Espanha. Nos
Estados Unidos há um siste-
ma que seria o ideal: a
empresa vai ao banco, apre-
senta um programa. 0 banco
abre o crédito, libera os

TODOS PREOCUPADOS
Vidigal, Campiglia e Rizkallah: o momento político pede o tabelamento

recursos e, às vezes, partici-
pa da empresa. É óbvio,
porém, que há dificuldades
para implantação de um siste-
ma semelhante, pois os
bancos já tem aplicações
vinculadas».

Fumando
Carramachi,

Diretor da Corretora
Grifo: «Qualquer norma que
contrarie as leis de mercado
induz à criação de novas
alternativas para burlá-la.
Nesse sentido, admito o tabe-
lamento dos juros, desde que
a fixação de taxas seja feita
na aplicação de recursos
(empréstimos) e não na
captação, a fim de evitar a
volta do tradicional «por
fora» — muito em voga nos
anos em que os juros estive-
ram tabelados no Brasil — e
que consiste no pagamento
não contabilizado de um
adicional de taxa, pela insti-
tuição financeira, ao aplica-
dor de dinheiro. Mais: a
liberdade de taxas faz com
que as financeiras e bancos
de investimentos declarem,
para fins de Imposto de
Renda, todos os seus lucros,
que não são poucos. Ao
contrário, com o tabelamento
cresce a sonegação. Mas
acho muito interessante o
tabeamento dos juros no
desconto de duplicatas. Quan-
to ao open market, acho que
deveria ser proibida a
concessão de garantia de
taxa ao aplicador de dinheiro
— o que provavelmente faria
diminuir a especulação e
aumentar os depósitos à vista
nos bancos, ajudando a baixa
dos juros. O problema é que

PETRÓLEO

o investidor não aceita
comprar papel de prazo longo
e conservá-lo até o seu venci-
mento».

Américo Campiglia,
Presidente da Acrcfi, a

Associação das Financeiras
de São Paulo: «A autoridade
não está cogitando, ao que
parece, do tabelamento
propriamente dito, mas de
um disciplinamento maior
que permita um controle
mais eficiente das taxas de
juros. Reconheço que há
distorsões que precisam ser
corrigidas. Mas, sem controle
prévio da inflação, difícil-
mente se conseguirá compri-
mir as taxas de juros em
níveis inferiores aqueles
normalmente estabelecidos
pelo mercado — que inclusive
está sujeito a outros condicio-
nantes, como as remunera-
ções das LTN c das cademe-
tas de poupança, as quais
estabelecem verdadeiros

| pisos às taxas pagas pelas
instituições aos aplicadores.
Em conseqüência, um tabela-
mento rígido só pode ter
alguma eficiência se coexistir
com um amplo policiamento
do mercado para evitar o
pagamento de taxas «por
fora».

Alfredo Rizkallah,
Vice-presidente do Banco

Interatlãntico e ex-presidente
da Bolsa de Valores de São
Paulo: «Sem dúvida, há uma
grande necessidade política,
neste momento, do tabela-
mento dos juros, que impli-
que uma menor remuneração
às rendas de capital. No
entanto, o governo, ao dimi-

nuir o custo dos empréstimos
e consequentemente o rendi-
mento dos aplicadores, tem
de usar uma fórmula —
pouco simples — que impeça
o direcionamento da poupan-
ça para outras áreas não
atingidas pelo tabelamento,
como cadernetas de poupan-
ça e o mercado imobiliário. O
governo também deve agir
sobre o open — que até pode
ser um bom indutor de queda
dos juros — para retirar
desse mercado a sua carac-
terística de investimento».

Paulo Setúbal,
Gerentc-financeiro da

Duratex: «No mercado finan-
ceiro há um binômio que
sempre anda junto o risco e
o retorno da aplicação. A
taxa de juro é sempre condi-
zente com o risco que a
empresa oferece, daí a exis-
tência, no mercado, de taxas
de desconto de duplicatas de
1,8% a 4,Cfí ao mès. Se as
taxas forem tabeladas,
portanto, estará tabelado o
risco. E os pequenos empre-
sários, que hoje reclamam
contra o alto custo do dinhei-
ro, vão passar a reclamar
que não encontram crédito
nos bancos. Mais ainda, se a
taxa de juro ficar abaixo da
inflação, surgirá uma deman-
da adicional de recursos por
parte das empresas de menor
risco, estimulando até aplica-
ções especulativas, como em
estoques. Concordo, contudo,
que do ponto de vista político é
inviável a manutenção das
taxas nos níveis atuais. 0
governo precisa reformular a
sua política financeira de
curto prazo».

Petrobrás nao precisa perder
Depois de descobrir o maior poço do mundo no Iraque, faltam dólares para explorá-lo.

Há um acordo em perspectiva, com os iraquianos financiando os trabalhos.
Já era para o Iraque ter

respondido. Mia düzia de
engenheiros e geólogos da
Braspetro voltou de lá, há
duas semanas, e deixou tudo
engatilhado. Só falta o gover-
no iraquiano dizer sim. Devia
tê-lo feito na semana passa-
da. Quando disser, não have-
rá outro remédio senão sair
por aí levantando US$ 1
bilhão, para furar e equipar
uma centena de poços, insta-
lar os tanques, as estações de
tratamento e os oleodutos,
ligando «Majnoon» ao ter-'nina 

de Al-Brac, em Fao.
«Majnoon», descoberto

pela Braspetro em 1976,
pouco ao norte do pântano de
Hor Al-Hammar, onde os rios
Tigre e Eufrates se encon-
tram, é o maior campo
descoberto no mundo, nesta
década. Seus 7 bilhões de
barris recuperáveis significa-
ram um aumento de 25% nas
reservas iraquianas. Sozinho,
tem seis vezes mais petróleo' do que todos os campos
brasileiros, somados. É tão
grande que os iraquianos,
acostumados a ver petróleo,
boqiiabriram-se e o batiza-
ram de «Majnoon», que signi-
fica maluco, em árabe.

Nem o contrato assinado
entre a Braspetro e a Iraq
National Oil Co (INOC)
previa uma descoberta desse
tamanho. A última faixa,
para calcular a remuneração
da Braspetro, prevê, no
contrato, de ,513 mil a 616 mil
barris produzidos por dia.
Pelo projeto brasileiro, a
produção chegará perto de
800 mil barris diários: quase
cinco vezes a brasileira.

Qmátúo política. E nesse
ponto, aliás, a pequena diver-
gência. Produzindo no limite,
de 616 mil, a Braspetro pode-
ria comprar 98 mil barris por
dia, com um desconto de 16%
sobre os preços de mercado.
Como pretende produzir
mais, ela entende ter direito

de comprar, com o desconto,
mais do que o limite contra-
tual, de 98 mil barris por dia.

Começando a produzir em
1S82, aproximando-3e de 800
mil no ano seguinte, a remu-
neração da Braspetro, até
1996 (quando pára de rece-
ber), seria de aproximada-
mente US$ 2 bilhões. Posta
na altura certa, a remunera-
çáo poderia aproximar-se de
US$4 bilhões.

Toda essa discussão é,
porém, meramente técnica e
financeira. A questão política
— que, bem conduzida, resul-
taria em excelente dividendos
econômico — foi levantada
na imprensa, pela primeira
vez, em junho último. Valeria
mesmo a pena investir mais
de US$ 1 bilhão na fronteira
do Iraque com. o Irã, região
onde as fronteiras costumam
ser tão nômades quanto parte
ponderável da população?

No- dia 10 de julho, o Jor-
nal do Brasil publicava o
«Plano Simonsen» para a
energia. O então ministro do
Planejamento dizia que o
risco político para se investir
no Iraque era muito alto e
que o melhor seria devolver
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MUDANÇA

Reajustes para
quem ganhar até 20

salários mínimos
A revisão da política salarial

acertada entre Murillo Macedo e
Delfim Netto depende do Congresso

VANTAGEM
A Petrobrás tem a tecnologia que interessa aos iraquianos

«Majnoon» ao Iraque, em
troca de uma garantia de
fornecimento e de bons
preços para o Brasil. Embora
muita gente, na Petrobrás,
tenha visto no «Plano Simon-
sen» a caligrafia de Paulo
Vieira Belotti (diretor finan-
ceiro da estatal) a Petrobrás
liberou, no dia seguinte, uma
nota, afirmando que o contra-

to com o INOC seria
cumprido.

AMo risco? E nem podia
fazer outra coisa. A citação,
do Iraque no documento'
ministerial deve, no mínimo,
ter irritado os iraquianos.
Ninguém gosta de ver seu
país chamado de «zona de
alto risco». Convém lembrar
que o Irá tem sido quem

Recorde no mundo
O mundo nunca produziu tanto

petróleo, informa uma publicação
do setor, «Oil and Gas Journal»,
editada em Tulsa, Oklahoma
(EUA). Apesar dos «problemas
políticos no Irã» e, face a essa
incerteza, dos preços «continuarem
com chances de subir», a média
diária de produção atingiu, de janei-
ro a junho, 62,8 milhões de barris,
contra 58,7 milhões no. primeiro
semestre !de 78. A produção dos
países não-comunistas cresceu 5,8§>,
atingindo 47,8 milhões de barris/dia.
A Arábia Saudita, o membro mais

importante da OPEP, obteve 9
milhões de barris diários (500 mil
além do limite máximo imposto
pela Organização). Já os países
comunistas conseguiram retirar dos
seus poços nada menos que 14
milhões de barris diários, o que
representa um aumento de 3,8^ em
relação ao primeiro semestre de
1978. Apenas a União Soviética,
maior produtor mundial, chegou á
marca dos 11,5 milhões, crescendo
2,7Cc. Os Estados Unidos, em tercei-
ro lugar no «ranking», alcançaram
os 8,6 milhões mais 0,4íf.

socorre firmemente o Brasil,
em épocas de crise. Por
contrato, vende hoje, à Petro-
brás, 250 mil barris de petro-
leo pór dia. Mas se a Petro-
brás precisa de mais, vêm
até 450 mil, a preços de
contrato. Graças ao Iraque, o
petróleo importado pela
Petrobrás, no primeiro
semestre, ficou, em média,
abaixo de US$ 14 por barril.
Isso, numa época em que a
tabela era US$ 14,54 e
ninguém, além da Arábia
Saudita vendia por ela:
todos cobravam polpudos
sobrepreços e houve muito
japonês e alemão pagando
até US$ 40 por barril, nos
leilões de Roterdã.

Na última quinta-feira, o
novo comandante do Planeja-
mento, Delfim Netto, liberou
a sua versão do Terceiro
Plano Nacional de Desenvol-
vimento (III PND). Como a
inflação, também a «crise»
energética passou a ser vista
como problema a ser enf ren-
tado com armas leves, quase
brancas.

Por isso, quando o Iraque
disser «venham», o pessoal
da Braspetro, sem ter quem

segure, terá de ir gastar seu
bilhão de dólares. E nào
era preciso. Dirigentes
e altos funcionários da
Petrobrás acham que a idéia
de investir US$ 1 bilhão por
lá é tão ruim quanto a de
simplesmente tirar o time de
campo. O pessoal acha que
seria fácil entrar num acordo
com os iraquianos: a Braspe-
tro desenvolve o campo,
deixa tudo pronto para produ-
zir no prazo combinado, mas
com o dinheiro deles mesmo
e não com o brasileiro.

O raciocínio é simples.
Para desenvolver sozinho o
campo, o Iraque levaria dois,
três anos mais do que se o
fizesse com tecnologia alheia.
Mas estrangeiros nunca
deixaram o Iraque em paz, e
são mal vistos por lá. Com o
esfacelamento do Império
Otomano, o fim da Primeira
Grande Guerra, o Iraque
virou ringue de petroleiras
nbrte-americanas, francesas
e inglesas.

Hoje o Iraque pretende
assumir a liderança da
OPEP (onde a Arábia Saudi-
ta já não conta com o Irá),
do Oriente Médio (onde tem
as melhores, maiores e mais
bem equipadas Forças Arma-
das) e, quem sabe, do Tercei-
ro Mundo. O Iraque tem
pressa em aumentar sua
produção de petróleo (que
hoje não chega a 3,5 milhões
de barris por dia) e precisa
desenvolver rapidamente
«Majnoon».

• E, de todos os detentores
da tecnologia, a Petrobrás é
á opção mais cômoda, politi-
camente. Por isso, um bem
posto funcionário diz que o
governo do Brasil deveria
dizer-lhes: «Nós desenvolve-
remos Majnoon, mas como
estamos pendurados no
armazém, gostaríamos que
vocês adiantassem o dinheiro
para a obra». Não haveria
problema. Dinheiro eles têm.

Além de serem semestrais,
os reajustes salariais de
acordo com os índices de
custo de vida deverão atingir
apenas os trabalhadores situ-
ados na faixa até vinte sala-
rios mínimos. Ao fazer a
revelação, o ministro Murillo
Macedo, do Trabalho, escla-
receu que a nova política
oficial, já acertada com o
ministro Delfim Netto mas
dependente de aprovação do
Congresso, teria como objeti-
vos básicos «redistribuir a
renda, corrigindo o fosso
entre os salários, e evitar
efeitos inflacionários». Os
dois objetivos seriam plena-
mente atingidos ¦ se o limite
para os reajustes se restrin-
gisse a faixa de cinco sala-
rios mínimos, mas essa hipó-
tese foi considerada «política-
mente muito ruim», pois
«excluiria a classe média»,
criando descontentamento.

Demanda normal. Um dos
argumentos contra os reajus-
tes de salários a prazos mais
curtos seria o seu caráter
inflacionário, pois, ao evitar
a perda do poder aquisitivo
do consumidor, manterá a
demanda a níveis altos,
durante todo o ano. No entan-
to, explicou Macedo, os
gastos da faixa de população

que recebe até cinco sala-
rios-mínimos são divididos
basicamente entre alimenta-
çáo, vestuário e transporte.
Como alimentação é priorida-
de do governo, e as indiis-
trias têxteis têm capacidade
ociosa, o aumento do poder
de compra dessa faixa sala-
rial — que representa 87,5%
de todos os assalariados —
poderá ser atendido pronta-
mente, sem provocar escas-
seze, portanto, risco de
aumentos especulativos de
preços.

Arena contra. Uma comis-
são de deputados da Arena
vai encontrar-se hoje com os,
ministros do Trabalho e do
Planejamento, para propor
que os reajustes de salários
para quem ganha até cinco
salàrios-mínimos sejam
trimestrais, e nâo semestrais.
O estudo da comissão de
salários do partido propõe
ainda uma segunda alternali-
va, que o ministro do Plane-
jamento tem rejeitado: corre-
ções automáticas sempre que
o índice de aumento do custo
de vida alcançar 10 a 15'/,
além de permitir negociações
livres e diretas entre os sindi-
catos e as empresas, ao fim
do período de doze meses.

Viacava retorna
Um decreto presidencial

criará, talvez ainda esta
semana, a Coordenadoria de
Abastecimento e Preços
(CAP), subordinada ao Minis-
tério do Planejamento. Sua
função será coordenar as
atividades da secretaria naci-
onal do Abastecimento da
Sunab e do Conselho Intermi-
nisterial de Preços, com a
finalidade de unificar as
políticas de abastecimento e

de preços, sob o comando do
ministro Delfim Netto. Carlos
Viacava, que chefiou a asses-
soria política do Ministério
da Fazenda na época de
Delfim, e que participou do
grupo de análise de preços,
que resultou depois no CIP.
já foi escolhido como coorde-
nador da CAP. Ele foi diretor
do IBC e, atualmente, é
vice-presidente da Cacique de
Alimentos.

ANOTE

Por que São Paulo

só Cr$ 200 bi?
O secretário do Planejamento de SáolPaulo, Rubens Vaz

da Costa, ainda deve estar planejando em termos de reces-
são. Ele ontem anunciou que o orçamento do Estado para
1980 ficará em torno de 200 bilhões de cruzeiros, represen-
tando um crescimento pouco superior a 20% em relação à
programação deste ano, fixada em 166 bilhões. Explicações
do secretário: 1*) o orçamento de 1980 crescerá menos que
a inflação; 2-) o número ainda não é definitivo porque
depende do orçamento da União e da inflação deste ano,
que ele prevê que crescerá 40%. Como se vê, Vaz da Costa
não confia na previsão do presidente Figueiredo, de que a
inflação este ano será da ordem de 50% — ou talvez desço-
nheça, como também deve desconhecer que Delfim Netto
quer combater inflação com mais inflação.

Quem estocar
correrá o risco
O presidente do sindicato

de postos de gasolina do
Rio, Gll Siuffo, quando
soube que os postos, já
fechados aos domingos, não
abririram também aos
sábados, chamou a impren- ¦
sa para advertir, preocupa- j
do: «O país vai virar um j
vulcão, com todo mundo |
estocando gasolina em
casas, apartamentos e auto-
móveis». A Federação Naci-
onal de Empresas de Segu-
ros (Fenaseg), ao que pare-
ce, entendeu o recado.
Ontem, a entidade enviou
circular a todas as segura-
doras, informando que os
proprietários de carros ou
casas incendiadas não
devem ser indenizados, se
tiverem estocado gasolina.
Justificativa: os ditames do
Código Civil, que ainda
obriga o estocador a pagar
os danos que vier a causar
a terceiros.

A Fiat lança o
carro a álcool

A Fiat Automóveis espera
para o início de 80 a autori-
zação oficial para a comer-
cializaçâo ampla dos carros
movidos a álcool. Segundo o
presidente da empresa.
Augusto Gonçalves de
Souza, os carros movidos a
álcool serão cerca de 10%
mais caros dos que os da
gasolina. Para as frotas
especiais a Fiat venderá
este ano entre 6 a 10 mil

carros a álcool, enquanto se
prepara para fabricar
também motores a diesel.
Até agora a empresa reali-
zou investimentos de US$
801 milhões e já está se
preparando para o seu
plano decenal (79/88), com
novos investimentos da
ordem de US$ 160 milhões.

Concex provoca
congestionamento

A anunciada participação
de empresários no Concex e
a possibilidade de um deles,
se tornar o secretário-
executivo do órgão tem
congestionado os telefo-
nes dos gabinetes dos
ministros nestes últimos
dias. Ontem, um «eleitor»
do presidente da Associação
Brasileira de Trading
Companies, Humberto
Costa Pinto, ligou para um
assessor do ministro Camilo
Penna para saber da recep-
tividade, no Ministério da
Indústria e do Comércio do
nome de Costa Pinto
Conversa vai conversa vem,
o assessor de Camilo descon-
versou. Isso porque o minis-
tro da Indústria e do
Comércio não è mais, de
fato, o presidente do
Concex, agora sob a batuta
do ministro da Fazenda
Mesmo assim o eleitor não
se fez de rogado: garantiu
que Costa Pinto tem o apoio
de Delfim Netto e Flávio
Pècora, por sinal ex-
presidente da Associação
Brasileira de Trading
Companies.
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TRIBUNA LIVRE

Unidade sindical
e central única

MENOS AMOKINA*

Ano passado, aqui em
Osasco nós passamos por
dissabores e sentimos o
peso do tacao do regime, já
dentro dessa dita abertura
política, por (alta de unida-
de do movimento sindical,
Hoje, graças à nova visão
dos sindicalistas, creio que
o episódio nao se repetirá.
Pois a nossa campanha
salarial, já deflagrada,
desenvolve-se mediante um
entrosamento com os
demais sindicatos do setor e
conta com a prévia solidari-
edade das lideranças de
outras categorias.

Mas a unidade sindical
continua sendo um tema
crucial, a merecer a maior
atenção de todos quanto se
batem pela solução das
questões do trabalho. O
regime sempre se opôs aos
entendimentos a nível das
categorias profissionais,
algumas vezes, de forma
aberta, como acontecia
anos atrás, ou então sutil-
mente, como se verifica em
nossos dias, quando ele já
não pode utilizar simples-
mente a violência para
frustrar a intenção de
unidade dos sindicatos.

A importância da unida-
de entre as organizações
sindicais pode ser melhor
avaliada levando-se em
conta a afinidade nos inte-
resses e anseios dos traba-
lhadores. No plano reivindi-
catório, verificamos que os
problemas e pretensões de
todas as categorias são os
mesmos.
Fora do âmbito de classe,
os trabalhadores se encon-

Iram na luta por liberdades
e no anseio de ajudar a
construir um país de justiça
e igualdade. Entretanto,
sindicalmente falando, cada
categoria tem-se virado
sozinha e como pode para
resolver seus problemas.

Essa dispersáo do poten-
ciai dos trabalhadores se dá
por causa dos defeitos do
velho sistema sindical, que
agora começa a ser funda-
mente questionado. A legis-
lação que aí está, com seus
dispositivos autoritários.tem
o poder de atemorizar os
dirigentes sindicais, afãs-
tando-os do seu papel nos
momentos em que os traba-
lhadores mais clamam por
sua ação. Por isso, nunca
houve unidade sindical na
prática.

Diante disso, parece-me
que o momento é bastante
propício para se forjar a
unidade do movimento
sindical, alicerçando-a
numa Central Ünica de
Trabalhadores. É sabido
que o governo continuará
opondo-se a esse projeto, e
talvez recorra aos seus
métodos intimidativos para
impedir-lhe a concretização.
Mas, em qualquer que seja
sua atitude diante dos fatos,
eu continuarei com a certe-
za de que o movimento
sindical acabará alcancan-
do esse objetivo.

* Menos Amorina é presi-
dente do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indús-
trias Metalúrgicas, Mecâni-
cas e do Material Elétrico
de Osasco.

MÉDICOS

A oposiçã® tenta na 5-
chegar também à APM

Os assalariados que já foram
profissionais liberais querem

sacudir a inércia dos dirigentes
FRANCISCO MALFITANI

«Chegou a hora do medico
mostrar quem ele é». Com
esta manchete, o jornal da
Chapa Renovação Médica faz
sua campanha para as ciei-
ções da próxima quinta-feira,
29, quando tentará conquistar
a diretoria da Associação
Paulista de Medicina — APM
— e da Associação Medica
Brasileira -- AMB. E quem é
o médico hojo?

Sem duvida alguma, em
sua esmagadora maioria, um
profissional assalariado que
acumula tres ou quatro
empregos para conseguir
sobreviver e manter sua
família. Um profissional que,
como as outras categorias de
trabalhadores, reivindica
melhores salários e denuncia
e grita quando c burlado em
seus direitos trabalhistas.

Afinal dos 90 mil médicos
existentes no Brasil, apenas 5
ou 6C'o ainda podem viver
folgadamente da medicina
liberal. Em São Paulo, por
exemplo, mais de 80% deles
são exclusivamente assalaria-
dos. Apesar disso, porém,
suas associações de classe
ainda são dominadas pelos
velhos representantes da
medicina à antiga, de cônsul-
lório, e que têm compactuado
com o modelo de saúde
imposto pelo governo.

Opondo-se a essas antigas
lideranças, o Movimento de
Renovação Médica, deflagra-
do há pouco mais de dois
anos, já conseguiu algumas
vitórias bastante significati-
vas. Em seus primeiros

testes eleitorais, em 1977 e
1978, conquistou as diretorias
dos sindicatos dos médicos de
São Paulo, Itio e Brasília,
além dos conselhos regionais
de medicina de São Paulo,
Pernambuco e Rio de Janei-
ro.

Proletarizaçào. Embora
lutando também contra a
mercantilização da medicina,
ele surgiu principalmente
para defender os direitos
trabalhistas dos médicos
assalariados. Por isso,
enquanto a chapa da situação
da APM tem como lema o
«não» à proletarizaçào e um
apelo à «dignidade do medi-
co», Sérgio Libonati, do Movi-
mento de Kenovaçáo Médica
afirma que «dizer não a
proletarizaçào do médico é
fechar os olhos para a reali-
dade. Como eles querem que
os 10 mil médicos que as
faculdades despejam anual-
mente no mercado de traba-
lho abram um consultório
para cobrar 2 mil cruzeiros a
consulta? Quem pode pagar?
Para eles, ser trabalhador
assalariado é algo indigno,
pouco importa a saúde do
povo».

E o professor Antônio
Branco Lefévre, 62 anos,
diretor do Departamento de
Neuro-Psiquiatria da Facul-
dade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo e candi-
dato oposicionista à presiden-
cia da APM, explica como
surgiu c por que luta o Movi-
mento de Renovação
Médica.

«O movimento surgiu do
desencanto dos médicos com
as lideranças de suas entida-
des de classe. Durante quinze
anos, essas lideranças cala-
ram e compactuaram com o
governo, até perderem o
poder de defender os interes-
ses da categoria.

Sò na cidade. Segundo
Lefévre, o surgimento do
movimento é fruto de uma
relativa liberalização do regi-
me, o que permitiu que afio-
rasse o descontentamento dos
médicos, sufocados durante o
período mais duro do gover-
no.

«Há 30 anos atrás, os medi-
cos originavam-se das cama-
das mais abastadas da popu-
lação, o que lhes permitia
abrir um consultório e supor-
tar três ou quatro anos de
prejuízo até obterem uma
clientela que lhes possibilitas-
se sobreviver. Hoje, com o
aumento do número de facul-
dades de medicina, a profis-
são está mais acessível aos
estudantes de renda um
pouco mais baixa, que, ao se
formarem, precisam começar
a trabalhar imediatamente
para sobreviver».

«O que ocorre», explica
Antônio Branco Lefévre, «é
que, devido à imprevidéncia
do governo que não se preo-
cupou em criar condições
para que toda a população
tenha acesso à assistência
médica a maior parte desses
recém-formados concentram-
se nos grandes centros
urbanos».

ANOTE

A Bandeirantes está sempre alerta: 24 horas por dia, com absoluta
prioridade, funciona o Serviço de Utilidade Pública.

São redatores, repórteres, locutores, noticiaristas, setoristas,
informantes, telefonistas, produtores, rádio-amadores

(PY e PX), procurando resolver problemas urgentes da população.
Pedidos de sangue, carros roubados, documentos perdidos, pessoas

desaparecidas, remédios difíceis, recados urgentes,'' 
trânsito, campanhas comunitárias, tudo o que seja de utilidade pública.

É um trabalho intenso, sério, dignificante. Que coloca
o rádio na sua verdadeira dimensão social: prestação de

serviços. A qualquer hora do dia ou da noite.
Serviço de Utilidade Pública. 24 hs. por dia.

Bandeirantes em Serviço Permanente.
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Bancários hoje:
greve ou
acordo?

Hoje é um dia decisivo
para as negociações entre
bancários e banqueiros.,
Em São Paulo, às 20 Iwras,
os bancários se reúnem em
assembléia geral e decidem
se aceitam a proposta dos
patrões ou se decretam
uma greve geral. No Itio de
Janeiro, seus colegas deci-
diram realizar uma concen-
tração de protesto junto à
Cinclândia, onde pretendem
entrerrar simbolicamente
Teófilo de Azeredo Santos,
presidente do Sindicato dos
Bancos do Itio de Janeiro e
da Federação Nacional dos
Bancos por sua intransigén-
cia, segundo revelou Ivan
Pinheiro, presidente do
Sindicato dos Bancários do
Rio de Janeiro. Para ele,
esta instransigència pode
levar a categoria a «uma
greve na hora errada».
Enquanto isto, em Belo
Horizonte, se reúnem pela
terceira vez, na Delegacia
Regional do Trabalho,
banqueiros e bancários.
Mas não há muita perspec-
tiva de acordo, pois os
bancários de Minas prefe-
rem aguardar primeiro as
decisões de xseus compa-
nheiros de São Paulo e do
Rio de Janeiro. O presiden-
te em exercício do Sindicato
dos Bancários de Belo Hori-
zonte, Joel Rodrigues,
contudo, acredita que «os
patrões têm uma contrapro-
posta no bolso do colete,
concedendo um aumento de
60% para a categoria, que
devera ser apresentada no
momento oportuno».

Greve rápida e
tumulto no DF
Uma série de tumultos,

com a depredação de cerca
de quarenta ônibus, feri-
mentos leves em dezenas de
pessoas e aproximadamente
trinta prisões, foi o resulta-
do do princípio de greve
dos cobradores das três
empresas que fazem o
transporte coletivo em
Taguatinga e Ceilândia,
cidades-sat elites de
Brasília. Os cobradores —
que reivindicam reajuste
salarial de 557 — marca-
ram uma assembléia geral
para as 7 horas de ontem e
destacaram piquetes para
atuar nos terminais das
linhas de ônibus e nos
pontos de maior movimen-
to. As depredações e os'
feridos foram conseqüência
não só da tentativa dos
piqueteiros de impedir a
circulação dos coletivos,
como também da indigna-
ção das pessoas que preten-
diam se deslocar até o
plano piloto, onde trabalha
a maioria dos moradores
das duas cidades.

Uma tentativa de tomada
da Garagem de Transportes
Coletivos de Brasília, a
empresa estatal do Distrito
Federal, tomou a situação
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ainda mais grave: mais de
quinhentas pessoas deixa-
ram semidestruídos doze
ônibus e um Volkswagen de
reportagem do Correio
Braziliense. À tarde, o
problema foi resolvido,
quando uma reunião entre
patrões _• representantes do
sindicato dos trabalhadores
decidiu pela concessão de
um reajustamento de 487.
além do pgamento de horas
extras. Naquele momento,
já estavam liberadas as
pessoas presas durante os
distúrbios, que foram
enfrenlandos por um
choque da Polícia Militar
apoiado por viaturas da
Policia Civil.

Ilegal, mas
continua

O TRT mineiro nem
entrou no mérito das reívin-
dicaçòes: declarou ilegal,
ontem, a greve dos meta-
lürgieos de Divinópolis e
determinou que eles voltem
imediatamente ao trabalho,
sob o argumento de que
existe um acordo coletivo
em vigor até o dia 31 de
outubro. Isso, entretanto,
não impressionou os líderes
metalúrgicos presentes á
reunião. Para eles, o movi-
mento — que já completou
dezessete dias, paralisando
três mil trabalhadores de
dezoito empresas — não
terminará com a simples
decisão da Justiça do
Trabalho.

Em Uberaba, cerca de
3.500 operários da constru-
ção civil que trabalham no
canteiro de obras da Vale-
fértil, no distrito industrial
de Delta, entraram em
greve e concentraram-se na
BR-050, obstruindo comple-
tamente as pistas. Com
bombas de efeito moral, 100
policiais da tropa de choque
do 4 Batalhão de Policia
conseguiram dispersar os
operários que reivindicam
407 de aumenkr e melhores
condições de trabalho

No RS as greves
não terminam
No Rio Grande do Sul,

termina uma greve, começa
outra. Ontem, depois de
cinco dias de paralisação,
os mineiros de carvão acei-
taram a contraproposta
patronal de aumento de
257 sem desconto no
dissídio e pagamento dos
dias parados, e voltaram ao
trabalho. Inicialmente, eles
pediam 70rr de aumento,
mas aceitaram deixar a
discussão dos 457 restarv
tes para janeiro, época do
dissídio da categoria.

A decisão foi tomada,
primeiro, na assembléia dos
mineiros de Charqueadas,
Leão e Butiá'e. depois
também pelos 120 trabalha-
dores da mina de Candiota,
no município de Bagé. A
média salarial dos mineiros
é de 86 cruzeiros por dia e.
com o adicional de insalu-
bridade c as gratificações
por produção, eles chegam
a ganhar até Cr$ 3.800,00
por mês. Nos cinco dias de
paralisação, as minas
deixaram de produzir apro-
ximadamente 16 mil tonela-
das de carvão, e, agora, as
empresas esperam que o
CNP autorize um aumento
no preço do produto.

Em Porto Alegre,
porém, mais de mil traba-
lhadores no transporte de
carga decidiram entrar em
greve, pedindo salários de
7 mil cruzeiros para moto-
ristas, 6 mil para ajudantes
e um aumento de 707 para
o pessoal que executa
trabalhos internos nas
empresas. A decisão foi
tomada pela manhã, mas à
tarde, depois de uma
reunião em que os palrões
prometeram estudar as
suas reivindicações, a greve
ficou temporariamenle
suspensa. Atualmente, os
salários da categoria são de
Cr$ 3.500,00 (motoristas) e
Cr$ 2.900,00 iajudantes).

METALÚRGICAS

0 congresso de quem
cansou de exploração

A mulher operária, tem os mesmos
problemas do homem. E alguns a

mais: cantada do chefe, por exemplo

Cansadas da exploração
que sofrem em casa e no
emprego, onde trabalham
tanto quanto os homens, mas
recebem um salário muito
menor, as, mulheres metalúr-
gicas paulistas decidiram
reunir-se para discutir os
seus problemas, sem a inter-
ferência de maridos, noivos,
irmãos e outros intrusos do
sexo masculino.

É o I Congresso da Mulher
Metalúrgica de São Paulo
que se vai realizar nesse pró-
ximo fim de semana (sexta,
sábado e domingo), na sede
do Sindicato dos Metalúrgicos
de Sáo Paulo e já conta com
mais de mil inscrições.

«Um ótimo número»,' afir-
mam as organizadoras Cida,
Inácia, Lays e Lúcia, argu-
mentandb que este è o
primeiro'encontro e que
somente 5,800 metalúrgicas
são sindicalizadas de um
total de 45 mil, no Estado.

Há mais de dois meses
^ue essas meninas se reúnem
com outras companheiras,
organizando cada detalhe do
Congresso. Na semana passa-
da, chegaram a passar algu-
mas horas no DEOPS, depois

RICARDO CARVALHO

de terem sido apanhadas em
flagrante, pixando muros de
fábricas, com convites às
metal urgicas para o
encontro.

Mas não estão nem um
pouco preocupadas com isto e
falam, com um evidente
exagero, em «lutar até a
morte» para realizar o
Congresso. Pretendem, de
qualquer foram, que a
mulher participe mais efeti-
vãmente da vida sindical «e
não somente durante as para-
lisações, quando ela faz
greve na fábrica e apoia o
marido grevista em casa».

Ah, o chefe. E vão logo
avisando: «Vamos tirar deste
Congresso o departamento
feminino do sindicato para
levar as lutas específicas das
mulheres, dentro de uma luta
mais ampla de todos os
trabalhadores e também
atrair os homens para a
nossa causa».

Causa aliás muito justa.
Elas reclamam da equipara-
çâo salarial, da dupla joma-
da de trabalho, na fábrica e
em casa, cozinhando e
cuidando das crianças, e
lutam ainda pela construção
de creches nas fábricas.

As organizadoras estão
preocupadas também com as
«cantadas» que as moças
solteiras costumam levar de
seus chefes. «É um problema
sério», acusa uma delas e
explica que, se a empregada
se recusar a aceitar «è
despedida por ter desobedeci-
do o chefe». Se, com medo de
perder o emprego aceita o
convite, «então é demitida
porque saiu com o chefe».

Cida, Inácia, Lays e
Lúcia concordam que somen-
te a organização e a consci:
entização das companheiras
poderá fazer que problemas
como esse deixem de ocorrer
e vão levar este assunto para
ser também discutido no
Congresso.

As metalúrgicas estarão
discutindo os seguintes
temas: Mulher e Sociedade,
Mulher e Trabalho, Mulher e
Saúde, Mulher e Sindicato. A
palestra inaugural será feita
pelo advogado Almir Pazzia-
noto (Os Direitos da Mulher).
Mas os outros temas serão
tratados pelas próprias opera-
rias. contando suas experiên-
cias pessoais.
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ALMIR PAZZIANOTTO

Salário-admissão, o nó
Atormentados pela difícil

luta na defesa do poder
aquisitivo dos seus salários,
atacados incessantemente
pelos aumentos dos preços,
os trabalhadores e seus
sindicatos parecem náo so
dar conta de alguma coisa
que me parece essencial: a
impropriedade do sistema
oficial de rcajustamento,
controlado inteiramente
pelo governo c aceito sem
resistência pelo patronato,
pelas evidentes vantagens
que tira da sua aplicação e
da sua vulnerabilidade
diante de um simples
processo de rotatividade de
máo-de-obra.

Concretamente, o que
significam para as catego-
rias profissionais organiza-
dns vistosos reajustes
anuais de 40, 45 ou mesmo
50% ? Por hipótese, esta-
riam elevando de maneira
uniforme todos os salários,
recompondo o poder aquisi-
tivo perdido em função da
;iltu do custo de vida. De
modo ainda mais amplo,
constituir-se-iam um elo a
mais na longa corrente dos
reajustes, iniciada já nâo se
sabe mais quando e como.
supondo-se que. assim se
fazendo, essas mesmas
categorias, ou profissões,
não apenas estariam
mantendo como também de-
vando o poder aquisitivo
dos seus salários.

Todavia nada menos
verdadeiro, pois qualquer

exame mais atento è cuida-
doso mostrará que a imagi-
liaria cadeia dos reajustes
anuais foi e continua sendo
sistematicamente rompida
e desfeita em cada traba-
lhador que entra no processo
de rotatividade da maode-
obra, estimulado — regis-
tre-se — pelo demoníaco
Fundo de Garantia. Agindo
na base da priámide sala-
rial, essa rotatividade anula
os imaginários efeitos posi-
ti vos da legislação e, conse-
quentemente, dos acordos e
das sentenças normativas
de natureza salarial, fazen-
do com que o mínimo legal
prossiga sendo verdadeira-
mente olfator doimovimenta-
çáo real da estrutura de
salários, como ponto de
apoio apartlr do qual a
esmagadora maioria das
empresas edifica sua politi-
ca de pessoal. Nâo é por
outra razão que as pesqui-
sas continuam a mostrar,
após quinze anos de lutas
salariais dentro dos limites
da legislação, que pelo
menos 60% dos operários
organizados ganham até
dois salrios mínimos e que,
dos restantes 4Ó%| cerca de
30% ganham talvez até
cinco.

Como se alterar o atual
quadro, tornando seguros os
avanços que porventura
venham a ser conseguidos
nas campanhas que se
avizinham? Parece-me que
o «nó* está no salário de

admissão, o qual não mais
pode ser o mínimo legal,
nem um salário normativo
calculado pelos critérios do
prejulgado56doTrlbunal
Superior do Trabalho. Já
que os operáios váo lutar,
lutem por um piso concreto,
elevado o bastante para não
ser absorvido quando
chegarmos a maio de 1980.
Um salário de admissão,
enfim, que venlia a estabe-
lecer uma adequada corre-
laçáo com os preços hoje
vigentes.

A reivindicação feita por
um grupo de sindicatos
paulistas, dentro de uma
aparente proposta de
campanha unificada em
torno de algumas questões
básicas e comuns a todos,
de um piso-hora de Cr$
30.00, ou seja Cr$ 7.200,00
mensais em bruto, é sem
duvida a melhor do inomen-
to, por diversas razões
entre as quais aponto, sem
necessidade de mencionar
outras, o seu realismo.

Fixada esta reivindica-
ção como base c ponto de
partida para as outras que
irão completá-la, caberá
aos sindictos traçar uma
estratégia de campanha,
aproveitando as lições colhi-
das no passado próximo ou
remoto, sem perder de
vista que o adversário é o
patrão, c que para este até
mesmo os índices oficiais
são excessivos.

Terminou a greve dos peões H
de Porto Alegre: eles

aceitaram uma proposta
patronal, ontem, e hoje

devem retornar ao trabalho.
Em Minas, porém, o

presidente do sindicato dos
trabalhadores na

construção civil
faz uma advertência

aos empresários:
se insistirem em recorrer

da decisão do TRT que há
um mês terminou

com a greve,
Belo Horizonte poderá ver

novamente as
mesmas cenas que

abalaram a sua paz.
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NO RIO GRANDE
A vontade de vencer

parece ter ficado na vontade

Os peões ameaçam
com uma nova
greve em Minas

Tudo porque os patrões,
agora, querem

derrubar a decisão do TRT
OCTAV1ANO LAGE

Foram dias de cão para a
tranqüilidade mineira:
combates entre grevistas e
policiais militares, depreda-
ções, comércio fechado com
medo de saques e, o pior, a.
morte do operário Orocilio
com um tiro no peito. Ontem,
menos de um mès desde que
Belo Horizonte viu sua paz
abalada pela revolta dos
trabalhadores na construção
civil, a ameaça voltou, na
advertência do presidente do
sindicato operário, Francisco
Pizarro Neto, dirigida aos
patrões: «Vocês querem
tumultuar a vida da cidade,
agitando os trabalhadores e
colocando-os ,em um estado
de revolta ainda maior do
que a cidade viu há pouco
tempo» Os empresários
pretendem recorrer da deci-
são do Tribunal Regional do
Trabalho na sentença do
dissídio, e foi justamente
essa decisão que pós fim à
greve, fixando as bases sala-
riais da categoria.

Sa«rificar os lucros. A
decisão do TRT mineiro esta-
beleceu salários bases de Cr$
6.600.00 para serventes, Cr$
6.500,00 para oficiais e
pessoal de escritório, CrS 12
mil para encarregados e Cr$
20 mil para mestres de obra,
além' de'fixar em 53% o
aumento geral da categoria.
Entretanto, o presidente do
sindicato da indústria da
construção civil, Maurício
Roscoe, está anunciando que
a entidade recorrerá da deci-

são, «porque grande parte
das empresas não têm condi-
ções de pagar o aumento».

Pizarro náo concorda com
essa argumentação: mostra
os anúncios publicados pelas
empresas nos jornais locais
de domingo, oferecendo Cr$
15,00 a hora, para serventes,
o que corresponde ao salário
base fixado pelo TRT, e afir-
mando que já está na hora de
os «empresários entenderem
que precisam sacrificar parte
de seus enormes lucros em
beneficio dos trabalhadores».

Mas Roscoe foi a Brasília,
na semana passada, e voltou
certo de que o Tribunal Supe-
rior do Trabalho não manterá
a decisão do TRT mineiro.

Ele sabe, porém, que,
neste caso, a situação poderá
se torna-se explosiva.Por isso
já tem no bolso uma nova
proposta a ser apresentada
aos trabalhadores: 63% para
os peões ciue ganham até 1,3
salário mínimo, 53% para os
que ganham até três salários
mínimos, 50% para os que
ganham atè seis salários
mínimos e 44% acima disso.

Roscoe acha a proposta
muito justa, mas Pizarro não
quer nem ouvir falar nela.
Ele adverte que o recurso
dos empresários pode acirrar
os ânimos e provocar uma
reação mais violenta, que
certamente escapará do
controle do sindicato. Disso,
na verdade, ninguém duvida.
A falta de habilidade e de
liderança de Pizarro é muito
conhecida em Belo Horizonte.

No Sul,
aumento e
a volta
ao trabalho

Um acordo feito no final
da tarde de ontem no
TRT gaúcho terminou
com a greve dos operários
na construção civil de
Porto Alegre. Hoje, os
peões deverão retornar ao
trabalho, com seus sala-
rios reajustados nas
seguintes bases: 30% para
os serventes, 20% para
profissionais e 10% para
os contramestres. Os
patrões também promete-
ram não punir os grevis-
tas, dentro de um prazo
de noventa dias, e garan-
tem imunidade de um ano
aos membros do comando
geral, além do pagamento
dos salários referentes à
primeira semana da
greve, que durou dezes-
seis dias.

Há duas semanas sem
receber, era evidente,
ontem, que os operários já
não tinham mesmo mais
condições de sustentar o
movimento. Eles disputa-
ram com voracidade os
ranchos provenientes do
fundo de greve e nem
pouparam um desavisado
empregado de mercado,
que tentou atravessar a
multidão com uma caixa
de laranjas nas mãos. Em
poucos segundos, a caixa
estava abandonada, no
chào, seni uma fruta
sequer. No trajeto entre o
auditório onde realizaram
sua assembléia e o TRT,
os 'peões exibiram suá
miséria pelas ruas, mas
nem assim sensibilizaram
os patrões. Ontem, alguns
deles prefdrism falar das
dificuldades que terão
para dar o aumento.

Sérgio Becker
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Gerentes pagam 11 mil
para ouvir as críticas
do líder metalúrgico

RICARDO CARVALHO

Os homens que participam
das negociações trabalhistas
em nome dos patrões — os
agentes da área de Recursos
Humanos das empresas —
ouviram, ontem, em absoluto
silêncio, as criticas que Luís
Inácio da Silva, o Lula, fez
aos empresários e ao gover-
no, durante o I Congresso
sobre Sindicalismo no Brasil,
promovido pela entidade que
os reúne, a Associação
Paulista de Administração de
Pessoal. Participou ainda do
encontro o ex-ministro Almi-
no Affoaso.

Bem-vestido, ternos bem
cuidados e gravatas sempre
vistosas, o auditório de 280
pessoas (cada inscrição
custou, em média, 11 mil
cruzeiros), ouviu Lula afir-
mar que «os empresários
estão despreparados para
uma negociação, pois, em vez
de se prepararem para uma
discussão, se preparam para
combater a greve».

E o govemo, para Lula, em
vez de se colocar na posição
de árbitro, toma o partido
dos empresários, coloca a
polícia em cima dos trabalha-
dores c fica dizendo que exis-
te infiltração nos movimentos
grevistas. O auditório teve
ainda de escutar um pito,
com um leve sorriso amare-
Io: «Os senhores» (como se
Lula estivesse falando ao pró-
prio patrão), «têm que apren-
der a conviver com a greve,
enxergando-a tão somente
como instrumento de
pressão».

Quanto ás infiltrações, Lula
entende que só existe tuna:
«A dos salários miseráveis
que são pagos ao trabalha-
dor». Falou também sobre os
recentes pronunciamentos de

autoridades militares de que
as greves são produto da
ação de minorias radicais:
«Será que falta sensibilidade
para essa gente ver que as
greves são por causa dos
baixos salários? Será que
tem comunista em tudo?*
Aproveitando a deixa e dando
urn sorriso maroto, concluiu
o pensamento: «Se reclamar
por melhores salários e recla-
rnar da tome é coisa de
comunistas, então todos os
brasileiros agem como comu-
nistas».

Liberdade. Lula mandou
ainda um recado — o mensa-
gciro não poderia ser melhor
— aos patrões que querem
acabar com as greves. «Pri-
rneiro eles terão de se consci-
entizar de que greve é instru-
mento de pressão dos traba-
lhadores e depois deverão
sentar-se á mesa de negocia-
ções, dialogar livremente,
sem a interferência do gover-
no, e usar a inteligência em
vez da força».

Para ele, está na hora do
governo tirar a mão de cima
dor, sindicatos, pois entende
que náo pode haver uma
estrutura sindical amarrando
o trabalhador e dando liber-
dade aos patrões. O governo
deve entender também que
ele não se deve intrometer
quando as partes querem
negociar e afirma que «preci-
samos de liberdade e autono-
mia, o resto o trabalhador dá
um jeito».

Lula mandou um outro
recado: «As greves vão conti-
nuar em todo o pais. Nem se
vier o endurecimento vai
adiantar. E muito menos a
ação policial». Insiste que o
problema é, antes de tudo, de
fome c miséria.
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, Lula chega, os gerentes acompanham a sua entrada. Depois, o recado duro

VIGILANTES

E os bancários, que cederam a sede
para a reunião, podem pagar por ela

ANTÔNIO CARLOS GUfDA

Bastaram 25 minutos para
que 2 mil vigilantes particu-
lares decretassem, por. acla-
mação, a greve da categoria,
em São Paulo, a partir da
zero hora de boje. Mesmo
assim, hoje, às 10 horas
haverá uma mesa-redonda
entre patrões e empregados,
na DRT, para estudar as
reivindicações. Com um
Comando de Greve formado
às pressas, os vigilantes
tentaram, sábado e ontem,
entregar as reivindicações da
categoria ao sindicato patro-
nal. No sábado, os patrões
não estavam no sindicato.
Ontem, ao receber os repre-

sentantes dos vigilantes, os
empresários se recusaram a
tomar conhecimento do teor
das reivindicações. Atè a
hora da decretação da greve
(20 horas), os patrões não
apresentaram nenhuma
contraproposta.

O sindicato dos bancários,
que apoiou a greve — mas
que não participou de sua
deflagração ou do Comando
de Greve — recebeu ameaças
veladas, por parte da DRT,
de intervenção no caso dos
vigilantes partirem mesmo
para a greve. Essas pressões
acontecem coincidentemente
24 horas antes da assembléia

dos bancários para discutir a
campanha salarial às 19
horas de hoje. na Casa de
Portugal. Um representante
da DRT. que se identificou
como «apenas um observa-
dor» e se recusou a qualquer
pronunciamento compareceu
à assembléia dos >/igilante3

O presidente do Sindicato
dos Bancários Antônio
Augusto de Campos, disse
que, mesmo sabendo do risco
da intervenção — apesar dos
bancários não terem partici-
pado diretamente da greve -
apoiou os vigilantes porque
não poderia «deixá-los na
rua».
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Todos os assuntos deISTOÊsõo assinados.
Por gente que sabe do que está falando.
Em ISTOÊ, você encontra toda semana, somente o que é
essencial eimportante em termos de notícia.
E essa notícia é analisada, criticada e levada até
as últimas conseqüências.
Fazendo do jornalismo um fato histórico, ISTOE
antecipa e tira conclusões, 'participando 

junto com
você da vida brasileira. Em todos os seus momentos.
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Uma publicação de Encontro Editorial.JWM-^^9 -
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Demitido da VASP, Joaquim seqüestrou um avião.

Nove anos depois, ele volta para contar as
incríveis desventuras de um brasileiro em Cuba

No dia 23 de abril de 1970,
um homem moreno, magro,
47 anos de idade, armado
com um revólver calibre 38,
seqüestrou o Boieng 737 da
Vasp, que, procedente de Sáo
Paulo, se preparava para
aterrisar em Manaus. Algu-
mas horas mais tarde, o
seqüestrador solitário desem-
barcava no aeroporto José
Marti, em Havana. Na quin-
la-feira passada, nove anos
depois, Joaquim Batista, o
seqüestrador, desembarcou no
aeroporto do Galeão, no Rio
de Janeiro. Preso e levado
para o DOPS paulista, g
Joaquim Batista conta seus 2
motivos para o seqüestro. .2

— Eu náo queria seques- °
trar o avião. Na verdade, o -|3
que eu queria mesmo — ele g
conta em sua voz rouca, j2
emremada de acessos de p
tosse — era derrubar o avião. £
Só desisti porque comecei a
conversar com os outros
passageiros e me penalizei
deles. Antes de tudo eu sou
um católico, e não podia
fazer inocentes pagarem por
um crime que não come-
teram.

Condenado no Brasil, preso
em Cuba. O crime que
Joaquim Batista queria
cobrar foi a sua demissão,
dois anos apenas antes da
aposentadoria, do cargo de
rádio-telegrafista da Vasp,
sob a alegação de que seu
cargo era deficitário para a
empresa. Acreditando que
não teria dificuldades em
obter outro emprego, Batista
aceitou um acordo que a
Vasp lhe ofereceu, recebendo
10 milhões de cruzeiros anti-
gos (10 mil cruzeiros novos),
como indenização por seus 23
anos de trabalho.

Casado, pai de dois filhos,
Joaquim logo descobriria a
quase impossibilidade de
obter emprego, o desespero
levou-o â decisão de se
vingar da VASP. O seqüestro,
porém, não resolveu os seus
problemas.

Durante três anos, ele não
teve dificuldades trabalhando
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0 SEQÜESTRADOR
Batista: fO que eu queria mesmo era derrubar o avião»

para uma empresa francesa
que montava, uma fábrica de
chassis para caminhões em
Cuba. Quando a fabrica
fechou, devido a um litígio
entre a empresa francesa e o
governo cubano, Joaquim foi
convocado para trabalhar na
lavoura canavieira. Recusou-
se e foi preso.

Os seis anos seguintes ele
passou nas prisões de La
Cabana e Helena II.

— Tortura física, náo houve
— lembra Joaquim — mas
acho que a fome é a pior tor-
tura.

Emagreceu 20 quilos duran-
te aquele período, comendo
mingau de fubá em um dia e
espaguete no dia seguinte.
Quando serviam carne, ela
estava podre, o que lhe
provocava incuráveis diar-
réias. Como parte das come-
morações dos dez anos da
Revolução cubana, os estran-
geiros presos em Cuba foram
beneficiados por um indulto
do governo Fidel Castro.

Finalmente livre, Joaquim
ouviu falar do projeto de
anistia que o governo brasi-
leiro enviara ao Congresso
Nacional. Sem saber se seria
ou não beneficiado, resolveu
voltar. De Havana, viajou
para Lima, no Peru, de
onde foi expulso por ter ultra-
passado o prazo de perma-
nência de 48 horas concedido
pelo governo peruano.

O que o velho Joaquim,
agora com 61 anos de idade e
60 quilos de peso, não sabia é
que, enquanto estava preso
em Cuba, a 8" Circunscriçáo
Judiciária Militar o havia
condenado a vinte anos de
prisão pelo seqüestro do
avião. Preso ao desembarcar
no Galeão, Joaquim conta os
motivos que o trouxeram de
volta ao Brasil.

— Estou velho, voltei para
morrer junto de minha
família. Além disso, tenho
uma missão a cumprir:
lançar as bases para a refor-
ma da igreja católica no ano
2000.

Lotação
total para
o júri do
radialista

Como nos grandes
espetáculos, os convites e
credenciais já estavam
esgotados, ontem, para o
júri do radialista gaúcho
Flávio Alcaraz Gomes,,
que matou a estudante
Maria José Alberton da
Silva. O júri, marcado
para às 14 horas de hoje,
certamente se prolongará
durante a madrugada.
Isso se o advogado de
defesa e deputado federal
Eloar Guazzelli náo entrar
com novo pedido de
adiamento do júri, o que fez
repetidas vezes nestes
dois últimos anos. Com o
esgotamento dos convites
especiais a familiares,
advogados e estudantes de
direito das credenciais à
imprensa e com a limita-
da capacidade do tribunal
— 250 lugares —, a popu-
lação somente poderá
acompanhar o «júri do
ano» através dos meios de
comunicação social.

Se se buscou'õ esqueci-
mento do crime pelos
sucessivos adiamentos,
nào adiantou. A cada
oportunidade, aniversário
de nascimento, morte e
formatura, as colegas de
aula de Maria Alberton,
hoje formadas cm cién-
cias sociais pela PUC,
publicavam «a pedido»
nos jornais, nota estra-
nhando a demora do
julgamento e exigindo
punição para o «assassi-
no». Além disso, o advo-
gado de defesa não conse-
guiu desqualificar o dolo-
do crime, o que levaria
Flàvio Alcaraz a júri
popular, e não pode evitar
que o acusado respondes-
se, também, pela tentati-
va de morte do namora-
do de Maria José, o medi-
co Paulo Eduardo Peixoto
de Freitas.

Flâvio matou aestu-
dante com um tiro na
cabeça, na madrugada de
11 de abril de 1976, um
domingo, depois de uma
discussão com o casal,
que conversava e ouvia
música na Brasília do
médico, estacionada
defronte à casa do radia-
lista.

ABSURDO

Um morto vai
ser processado
Jeová Assis Gomes, ex-líder

estudantil morreu em 1972, em Goiás.
Agora pode enfrentar a Justiça

Paulo Sérgio Markun

Nos próximos dias, a V
Auditoria Militar de São
Paulo deverá marcar o julga-
mento de Jeová Assis Gomes.
Até aqui, nada muito diferen-
te do que aconteceu com
tantas outras pessoas. Jeová,
líder estudantil em 1968, foi
banido em 70 e ficou fora do
processo do Crusp. O fim do
banimento eliminou a suspen-
sáo do processo. E os que
voltaram, como Ricardo
Zaratinni, tiveram de enfren-
tar os tribunais. Mas há um
detalhe fundamental nesse
caso: Jeová Assis Gomes
morreu no dia 9 de janeiro de
1972, numa cidade do interior
de Goiás.

Jeová percorreu o cami-
nho de muitos opositores do
regime. Movimento estudan-
til, Ibiúna, prisão. Depois, foi
trocado, junto com outros 39
presos políticos, pela vida do
embaixador alemão Von
Holleben, seqüestrado no Rio
de Janeiro, em 1970. O bani-
mento excluiu-o, junto com os
líderes José Dirceu, Luís
Travassos e Raphael Di
Falco Neto, do processo
203/69, que envolvia mais de
60 estudantes, todos acusados
de promover atividades
subversivas no Conjunto Resi-
dencial da USP.

Só que Jeová não ficou no
exílio. Retornou ao Brasil em
fins de 1971, pelo caminho
clandestino dos que preten-
diam continuar lutando, aqui,
contra o regime. Foi para o
interior de Goiás, viver como
camponês numa minúscula
cidade que nem mesmo cons-
ta dos mapas, a 12 horas de
Goiânia. Ali, no dia 9 de
janeiro de 1972, ele foi, como
a maior parte dos moradores,
assistir a uma partida de
futebol.

No campo, desarmado,
recebeu dois tiros nas costas.
E um atestado de óbito, um

lugar num cemitério local e a
última visita de alguns fami-
liares, que, pressionados, não
conseguiram trazer o corpo
para SflO Paulo.

Agora,. Jeová ganhou do
promotor da Justiça Militar,
uma acusação formal. Que
compartilha com Dirceu,.
Travassos e Dl Falco, os ex-
banidos. E do advogado de
ofício — indicado pela Justiça
para funcionar nos casos em
que o acusado não aponta um
advogado — ele, como
Travassos, receberam a
tradicional t' lacônica defesa,
que pede a absolvição de
ambos, por insulicéncia de
provas.

Processar um morto é o
que Idibal Piveta define como
«uma verdadeira aberração».
Na verdade, nas razões finais
que apresentou, em defesa de
Dirceu e Di Falco, o advoga-
do insinua esse absurdo, ao
falar do processo como «um
julgamento em Anta res».

Mas essa não é a única
aberração do processo. Todos
os outros acusados foram
absolvidos 'em 1976. A reati-
vação das acusações contra
os ex-líderes estudantis parece
ter um endereço certo: valo-
rizar a anistia, que os benefi-
ciará. Os três ex-banidos
ainda vivos tem data para
voltar: Travassos e Di Falco
em setembro e Dirceu em
outubro próximo. Resta
apenas uma pergunta, portan-
to: Jeová será condenado?

Do ponto de vista juridi-
co, isso é absolutamente
impossível. Tão impossível
quanto processar um morto,
por exemplo. O caso de
Jeová, contudo, não tem
mesmo a desculpa da excep-
cionalidade. Armando Frutu-
oso, dirigente sindical dos
empregados da Light, no Rio
de Janeiro, também foi
processado depois de morto.
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CASO AÉZIO

Legista ameaça
contar a verdade

O IML já admite que o médico Elias
Freitas vai mudar o

depoimento que fez para a polícia
Valério Meinel

O juiz Melic Urdan, do I
Tribunal do Júri do Rio de
Janeiro, recusou-se ontem a
receber do advogado Alexan-
dre Dumans as roupas
manchadas de sangue que
pertenciam ao operário Aézio
da Silva Fonseca, encontrado
enforcado em uma cela da
16* DP e que foram devolvi-
das por policiais à mulher de
Aézio, Maria Nilza Nogueira
de Alvarenga, dias após a
morte do operário, ocorrida a
22 de junho.

O juiz Urdan disse ao
advogado Dumans que quer
receber essas peças pessoal-
mente de Maria Nilza, hoje,
às 14 horas, quando tomará
seu depoimento em juízo.
Urdan deseja saber de qual
policial Maria Nilza recebeu
as roupas e por que elas fica-
ram retidas na delegacia, em
vez de ser enviadas a
exame no Instituto de Crimi-
nalistica.

Homicídio encoberto.
Durante mais de uma hora
Urdan conversou a portas
fechadas, na tarde de ontem,
com o promotor Rodolpho
Ceglia, especialmente desig-
nado para acompanar o
inquérito sobre a morte de
Aézio e que foi instaurado
por ingerência do presidente
da República, João Baptista
Figueiredo. Durante o encon-

• tro, na presença do juiz —
presidente do Tribunal, Éder-
son de Mello Serra —, o
promotor Ceglia mostrou-se
irredutível em sua conclusão
de que Aézio se suicidou.
Urban, por sua vez, conside-
ra falhos o inquérito e as
provas técnicas — laudo de
local e auto de exame cadavé-
rico — e esforça-se para
obter elementos que lhe
permitam requerer ao procu-
rador-geral da Justiça do
Estado a denúncia por
homicídio dos seis policiais
que Ceglia indiciou por

violência arbitrária, abuso de
autoridade e lesões corporais.

As provas técnicas de que
Urdan necessita podem estar
nas respostas aos quesitos
que ele formulou ao Instituto
Médico Legal e que foram
prometidas para ontem pelo
diretor do órgão, Olímpio
Silva. Esses quesitos pode-
rão, afinal, definir se Aézio
suicidou-se ou foi assassina-
do, o que o auto de exame
cadavérico não foi capaz de
esclarecer. Fonte do IML
admitiu, ontem, que o legista
Elias Freitas, responsável
pela necrópsia, será muito
mais preciso nas respostas ao
juiz Urdan e deverá modifi-
car o depoimento que prestou
na fase de inquérito ao dele-
gado Espírito Santo e ao
promotor Ceglia. Naquela
oportunidade, Freitas disse
que as fraturas nas cartila-
gens do operário seriam
conseqüência, yiáo de agres-
soes atribuídas ao policial
Ubiraci Santoro, o «Touro*,
mas do impacto do corpo
contra a parede, quando
Aézio saltou do terceiro
degrau da escada interna da
cela, projetando o corpo no.
espaço, depois de enfiar o
pescoço nas próprias calças,
amarradas à segunda barra
da clarabóia do xadrez. Frei-
tas disse ainda que o corpo
permaneceu na forca cerca
de seis horas — conclusão a
que chegou pelo exame dos
livores. Outra fonte do IML
garantiu que Aézio teria de
ficar pendurado de oito a
doze horas para apresentar
tais livores. Freitas admitiu
que as lesões encontradas em
Aézio foram produzidas em
vida. O que não confere e
que, apesar de o pátio ser
bem iluminado e de o corpo
ter ficado seis horas na
forca, nenhum preso ou poli-
ciai viu a calça passada pelo
lado de fora da clarabóia, a
náo ser de manhã.

ANOTE

Teste para
anistia a

torturadores
A assinatura do presidente Figueiredo, sancionando a

anistia, deve iniciar uma discussão interminável: quem
torturou ou matou um preso político está anistiado? Esses
crimes podem ser investigados c punidos? Para o governo,
náo interessa prolongar a discussão. Tortura seria um cri-
me conexo (abrangido pela anistia) e ponto final. Mas os
advogados e os setores que lutam pela anistia afirmam que
náo há nenhuma base jurídica para essa intervenção e
receberam, segundo a Folha de S.Paulo, o apoio do próprio
senador Jarbas Passarinho, que se referiu à opinião de
juristas de primeira qualidade, riscando a hipótese do
mapa.

O primeiro teste pode acontecer esta semana: o promo-
tor Darcy Rebelo deve decidir se as novas provas apresen-
tadas pelos advogados Belizário dos Santos Jr. e Maria
Regina Pasquale são suficientes para que seja reaberto o
inquérito policial militar para apurar a morte do operário
Manoel Fiel Filho, ocorrida no DOI-CODI, em janeiro de
1976.

O juiz-auditor da III Auditoria Militar, Arylton da Cunha
Ilenriques, admitiu que a aprovação da anistia pode ser
utilizada como argumento pelo promotor, para solicitar o
arquivamento definitivo do IPM. Uma fonte da Justiça
Militar citou ainda o artigo 11 do projeto aprovado pelo
Congresso como um caminho para barrar esta e outras
iniciativas destinadas a esclarecer o que aconteceu com
presos torturados e mortos depois de detidos. Seria a válvu-
Ia para estrangular o processo Herzog e a ação da família
Fiel, pedindo indenização pelos prejuízos morais?

Os advogados que costumam atuar nesses processos
dizem que não. Afirmam que torturar um preso não é
crime conexo, de nenhuma forma, embora reconheçam que
possa ter sido essa a intenção do governo, com esse confu-
so projeto de anistia.

POSTOS
Governo quer esta cena em cartaz até às 21 horas

Só CNP pode
punir postos

Eliseu Rezende, ministro
dos Transportes, disse
ontem no Rio que somente
o Conselho Nacional de
Petróleo poderá tomar as
medidas necessárias para
solucionar os problemas
que surgirão com a decisão
dos proprietários de postos
de gasolina de São Paulo,
de fecharem ás 19 horas.

O ministro foi até mais
além e disse que essa
restrição «não foi induzida
pelo governo, que não pode
admitir nenhuma atitude
prejudicial ao fornecimento
normal de .gasolina aos
consumidores». Mas parou
ai. Ao contrário de seu cole-
ga, Murillo Macedo, do
Trabalho, ele ainda não
ameaçou oficialmente os
grevistas (que nome dar a
quem diminui deliberada-
mente seu ritmo de traba-
lho?) com os rigores da
legislação que poderia
enquadrá-los, até mesmo na
Lei de Segurança Nacional.

Não há verba
para crianças

O presidente Figueiredo
recebeu das mãos das espo-
sas dos governadores, diri-
gentes da Legião Brasileira
de Assistência, um docu-
mento que apresenta, nos
considerandos, a situação
dramática das 20 milhões
de crianças brasileiras
carentes e" pede «um plano
especial de emergência,
em benefício da mãe e da
criança carente, com recur-
sos aplicados na programa-
ção assistencial de cada
comunidade brasileira». Ao
documento, o presidente
respondeu de modo igual-
mente genérico: prometeu
um esforço especial, mas
lamentou a falta de recur-
sos, que, diz, não pode
inventar.

Passeio acaba
em 19 mortes

O que deveria ser uma
simples e divertida viagem
de turismo doméstico para
o Recôncavo Baiano trans-
formou-se, na madrugada
de domingo, no maior
desastre rodoviário do ano
na Bahia. Dezenove pessoas
morreram e 31 ficaram
feridas quando o ônibus da
Viazul saiu da estrada, por
volta das 3 horas, numa
curva em forma de «s», no
trecho entre Cachoeira e
Maragogipe, rolando por
uma ribanceira de 50
metros de altura.

Os 50 passageiros — a
empresa afirma qúe eram
40 —, todos moradores no
bairro proletário do «Nor-
deste de Amaralina», de
Salvador, haviam alugado o
ônibus por 4.200 cruzeiros,
na noite de sábado, para
participar da festa de São
Bartolomeu, padroeiro da
cidade de Maragogipe, a
150 quilômetros da Capital.

O motorista escapou ileso
e a empresa está culpando
o mal traçado da estrada
que. no entanto, é bem
sinalizada. Curiosamente, o
ônibus despencou, no fundo
da ribanceira, sobre uma
Kombi que havia caído ali
duas horas antes. No ano
passado, no mesmo dia do
padroeiro, um outro ônibus
tomabara na mesma curva,
matando duas pessoas.

Para limpar a imagem
da empresa, seu assessor
de Imprensa informou que
a Viazul alugou outros 119
ônibus para conduzir
pessoas para a mesma
festa e que nenhum delas
sofreu qualquer acidente.

Não pagou o
último pedágio
Geraldo Santos Araújo

ficou mais de seis horas e
meia no pedágio da
Imigrantes, porque o moto-
rista do carro da prefeitura
de São Bernardo, que o
transportava, náo tinha os
93 cruzeiros, sem os quais
somente os carros da União
e do Estado podem passar
pela estrada. Geraldo só
seguiu sua viagem quando
o delegado de Sáo Bernar-
do, Luís Aurélio Garcia,
pagou o pedágio, às 22h30
de contem. Geraldo estava
morto e seu corpo era leva-
do ao cemitério.

Presos param a
greve de fome
Quatro horas depois de a

advogada Ronilda Noblat
entrar com petição na Audi-
toria Militar, denunciando a
incomunicabilidade parcial
dos presos políticos Paulino
Vieira e Haroldo Lima, ex-
companheiros de prisão de
Theodomiro Romeiro dos
Santos, o governador baiano
Antônio Carlos Magalhães
mandou restabelecer a
normalidade carcerária na
Penitenciaria Lemos de
Brito. Com o fim da puni-
ção a que estavam sendo
submetidos desde a fuga de
Theodomiro, os dois presos
políticos decidiram,
também, terminar com a
greve de fome que vinham
mantendo há nove dias.
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SAO PAULO

PLÍNIO MARCOS

E o espaço p'ro povão?
Numa cidade como São Paulo, ninguém

pensa em criar espaço para o povão lesado
se manifestar espontaneamente. As autori-
dados falam multo em lazer Só que eles
acham que lazer é o sujeito assistir a cspe-
táculos. Apenas isso. Participar não interes-
sa. No futebol, por exemplo, tem o Pacaenv
bu pura 90 mil pessoas assistirem (empilhar»-
do a três de alto cabe mais), tem o
Morumbi para 110 mil pessoas olharem o
jogo, tem o estádio do Palmeiras, o da
Portuguesa, o do Juventus, o Parque Sâo
Jorge e o Corinthians está ameaçando cons-
truir um para 200 mil espectadores. Porém
(c sempre tem um porém), não existem
mais os campinhos de beira de vala (as valas,
sim), nem do alto das pi nimbei ras. para os
peíadeiros descarregarem as tensões das
cruentes batalhas do dia-a-dia Um campo
careca, ruim, é alugado para uma partida
pelo preço de mansão dos Jardins. Estão
cobrando para dia de semana à tarde oito-
centos cruzeiros, scrn rede, mil cruzeiros,
com rede. Uma barbaridade constrangedo-
ra. I*or essas e outras é que os jfasseios a
pé, promovidos pela Prefeitura, dão certo.
Dão certo no sentido de que vai muita
gente. O povo de São Paulo acompanha até
enterro de gente famosa para ter onde ir
sem gastar dinheiro. Então, a Prefeitura se
vale disso para demagogicamente dar a
impressão de que promove o lazer Agora,
aterrar os espaços vazios ao lado das margi-
nais e fazer mil. 2 mil espaços de manifesta-
ção espontânea não querem Ficam na
deles Enganação. Mas taí passeata burra
que não reivindica pode. passeta espontânea
de reivindicação não.
NAS QUEBHAUAS IK) MUNDAKÉU
— Depois de doze anos de eslafantes pesqui-
sas, os cientistas brasileiros fizeram uma
descoberta de entortar patuã. Descobriram
como cruzar um casal de onças pintadas e
fazer as crias saírem negras. O povão lesa-
do agora só quer saber uma coisa onça

preta se come? Porque o mal do povão não
é cor de onça. É fome.

*
A grande revelação de pesquisus

cientificas envolvendo o Brasil e que assonv
brou o mundo foi feita em Genebra, na
reunião das Nações Unidas, por Banjamin
Whitaker, vice-presidente de uma subcomis-
são de proteção ao menor. Afirma ele que,
nas vilas do Nordeste brasileiro, mais de 50
mil meninas, algumas de 12 anos, exercem
a prostituição e são consideradas velhas aos
20 anos. São as filhas do milagre.

#
Em época de crise econômica, o único

negócio que prospera è o que envolve a
crendice popular. Por isso é que tem malarv
dro disputando ã bala a chefia de algumas
dessas aracupas. Foi num rolo desses que o
bispo Pedro Vilas Boas. vigário arquipisco-
pai da Igreja Ortodoxa de Embu-Guaçu, foi
assassinado. Mas. podem crer, astrólogo,
pai de santo, cartomante e outros bidus
estão faturando alto em cima do desespero
do povão. A Dagmar. por exemplo, gastou
uma nota pra tentar tirar o pé do lodo na
base da macumba Mas não dava certo.
Quanto mais a crioula rezava, mais via
fantasma. Mas o caso dela teve explicação.
Sua mãe de santo descobriu que. de tanto
ver televisão, a crioula ficou com mania de
modeminha e em vez de galinha preta esta-
va botando caldo Knorr nos despachos.

— A polícia prendeu um bando de traves-
tis dos mais escrotos. que afanou em pouco
tempo cerca de um milhão e meio de cruzei-
ros. Os afanos eram assaltos em butiques e,
segundo os próprios desajustados, contra os
seus fregueses, que saíam pra programa e.
ao descobrirem que estavam com travestis
c não com mulheres, não queriam pagar
Pois é. Confundir bicharoca com mulher é o
mesmo que chamar urubu de meu louro.

SEGURANÇA?

%M Âa U I

PENDENGA

oiicia uivii x
briga vai continuar
Quando a Polícia Civil queria, a PM

não quis. Agora a PM quer, mas
os delegados repudiam a unificação

ANTÔNIO CARLOS FÒN

I Os delegados de polícia não
querem a unificação das
polidas civil e militar Reuni-
dos em seu 11" Encontro
Nacional, em Curitiba, os
delegados aprovaram, no últi-
mo domingo, uma moção a
ser enviada ao ministro da
Justiça, Petrônio Portella,
contrária à proposta de unifi-
cação, atualmente defendida
no Congresso Nacional pelo
deputado Antônio Erasmo
Dias (Arena-SP).

A idéia de unificar as duas
polícias— como as brigas
entre a Polícia Civil e a PM
— não é nova. Ela, na verda-
de, antecede ao próprio surgi-
mento da Polícia Militar e foi
lançada exatamente pelos
delegados de policia que hoje
a repudiam. A unificação,
porém, deixou de interessar Ia
Polícia Civil a partir dos
primeiros anos da década de
70, devido ao crescimento
quantitativo ,e político da
Polícia Militar.

Quem manda em quem?
Foi durante o ano de 1967,
quando estavam em pleno
andamento os estudos,, nos
ministérios da Justiça e do
Exército, para a criação da
Polícia Militar, que surgiram
as primeiras sugestões de
unificação das polícias.

Tentando aproveitar o
momento de reorganização
da estrutura policial — em
que a antiga Força Pública
absorveu a extinta guarda-
civil — um grupo de delega-
dos da cúpula da Polícia Civil
paulista, liderados pelo hoje
aposentado Antônio Ribeiro
de Andrade, fez a proposta
de uma polícia estadual civil
e única.

Na ocasião, quando aumen-
tava a influência do Exército
sobre todos os setores da
sociedade, a proposta nem
chegou a ser melhor estuda-
da. Em vez diso, a Policia
Militar — controlada pelo
Estado-Maior do Exército,
através^ da Inspetoria Geral
das Polícias Militares e
comandada diretamente por
um coronel da ativa — absor-
véu grande parte das atribui-
cóes da Policia Civil. Desta
forma, toda a responsabilida-
de pelo policiamento das ruas
ficou a. cargo da PM, enquan-
to a Polícia Civil era confina-

3a 
a «execução da Policia

urUciária», o que na prática
significava passar para o
inquérito policial o que era
apurado pela PM.

Foi a época dos grandes
conflitos entre as duas
polícias. Tornou-se quase

w^^Êi

Polícia Civil já esteja deter-
minado. Se, naquela época, o
Exército preocupava-se em
adquirir o controle das
polícias estaduais, hoje a
situação é exatamente inver<
sa. E a proposta de uma
polícia estadual unificada do
deputado Antônio Erasmo
Dias sugere exatamente este
desligamento Além do
mais, o coronel Antônio Eras-
mo Dias não se cansa de
repetir que age sempre por
inspiração superior

«Sou apenas um soldado do
presidente João Batista
Figueiredo» afirma ele.

Erasmo Dias

rotina a invasão de delega-
cias de polícia por contingen-
tes da PM, que tentavam
obrigar os delegados a condu-
zirem os inquéritos de acordo
com os desejos dos policiais-
militares. Uma situação
semelhante à enfrentada
atualmente pela polícia cario-
ca. que só no ano passado
começou a colocar em práti-
ca esse tipo de divisão de
atribuições entre a PM e a
Polícia CivU.

Com o correr dos tempos, o
conflito entre as duas polícias
suavizou-se e as teses de
unificação foram sendo
esquecidas, até serem revivi-
das, este ano, pelo deputado
Antônio Erasmo Dias.

Desta vez, entretanto, não
mais por interesse da Polícia
Civil, mas por sugestão da
alta oficialidade da Polícia
Militar. Apesar de propor
uma polícia eminentemente
civil, os planos do deputado
Antônio Erasmo Dias contam
com o apoio da PM por suge-
rirem uma estrutura hierár-
quica tipicamente militar,
com a equiparação dos dele-
gados classes-especial — o
ponto mais alto da carreira
policial civil — aos coronéis
da PM. Ora, como a PM
possui muitos mais coronéis
que os delegados especiais da
Polícia Civil, o controle da
nova polícia estaria em suas
mãos. Além disso, a Polícia
Civil ainda se lembra muito
bem do exemplo da extinta'
Guarda Civil. Absorvidos
pela Força Pública, com o
surgimento da PM, os aptigos
guardas-civis passaram a ser
discriminados dentro da nova
organização.

Como em 1968, todavia, é
possível que os destinos da

Comércio
domingo,

ainda não,
diz o

prefeito
A idéia do vereador

arenista Celso Matsuda
tomou ares de realidade,
depois que o prefeito
Reynaldo de Barros disse,
a uma emissora de rádio,
que via com simpatia a
proposta de abrir nova-
mente o comércio aos
domingos, em face do
problema da gasolina.
Mas corre o risco de
morrer na prateleira dos
balões de ensaio furados,
em função da reação
negativa dos principais
interessados: os comercia-
rios.

Ontem, por exemplo, o
prefeito foi -bem mais
cauteloso ao tocar no
assunto. E falou, entre
outras coisas, na necessi-
dade de examinar os dois
lados da moeda, ou de
pesar bem os pratos da
balança, seilà, uma
imagem assim. Sua asses-
soria jurídica já estuda,
desde a semana passada,
mas sem prazo determi-
nado, se seria possivel
abrir pelo menos os
supermercados aos domin-
gos. O faro do prefeito em
relação ao povo lhe diz
que essa é a reivindicação
maior., Reynaldo' de
Barros terminou escapa-
ndo de dar sua opinião
pessoal sobre o assunto,
dizendo que ainda não
pensou realmente na quês-
tão. O que deve significar
que quando simpatiza
com alguma coisa, ele
não pensa nela.

ador, esse olheiro
Da subversão aos costumes e tóxicos

RIBEIRO BUENO
0 diretor do Cetran e as ruínas:
perdido um trabalho de 37 anos

RESCALDO

O incêndio acabou
dando anistia a
trinta multados

• E destruiu normas que
foram compiladas durante

os últimos 37 anos
O cotidiano do burocrático

Detran já está de volta à
normalidade. Ontem ao
meio-dia, foi religada a ener-
gia elétrica que alimenta os
computadores encarregados
dos dados de licenciamento e
multas, antes mesmos que os
peritos tivessem identificado
as causas do incêndio que
destruiu os arquivos e insta-
lações do Conselho Estadual
de Trânsito, instalado no 8''
andar do prédio. A ünica
conseqüência, pelo menos,
para eventuais freqüentado-
res do edifício, foi positiva,
cerca de 30 motoristas que,
multados, entraram, com
recurso, estão anistiados.
Baste que apresentem o
protocolo do requerimento de
reansi para que fiquem isen-
tos das multas e possam
licenciar seus veículos sem
maiores problemas.

«Os problemas nâo são os
recursos, mas o acervo de 37
anos que foi totalmente
destruído», diz o desolado
diretor do Cetran, Roberto
Ribeiro Bueno, há 35 anos no
órgão. Mas se as consequén-
cias do incédio não afetarão
diretamente os motoristas,
isso não significa que melhe-
rarão as condições de atendi-
mento ao público. De nual-

quer forma, segundo Francis-
co G u i m a r "a e s do
Nascimento, diretor do
Detran, algumas medidas

estão sendo tomadas para
facilitar o atendimento. Uma
delas foi colocada em prática
há 10 dias: os carros fabrica-
dos a partir de 75 estão
dispensados da vistoria. E,
no prazo de um mês, Nasci-
mento pretende autorizar
concessionárias c grandes
oficinas a efetuarem a visto-
ria dos veículos. Para Nasci-
mento, que está no cargo há
cinco meses, «boa parte das
queixas do publico e
legitima».

Menos burocracia, Mas, se
as corÀequòncias do incêndio
não afefãrão diretamente os
motoristas\isso não significa
dizer que\nelhorarão as
condições de atendimento ao
público no Detran. Principal-
mente neste final de mês,
quando se intensifica o licen-
ciamento dos\ veículos, de
chapa final 8. «É o sufoco
normal de fim de mês. Esse
problema só terminará quan-
do mudar a mentalidade do
povo», diz Francisco Guima-
rães do Nascimento. Mas ele
admite que «boa parte das
queixas do público é legitima».

()s órgãos de segurança
haviam acabado de estourar
importante aparelho num
prédio da rua Minas Gerais
freqüentado por quatro terro-
ristas do primeiro time. O
zelador do prédio chega
correndo ao DOPS, aflito,
para explicar que não tinha
culpa de nada. Como não
tinha culpa? Culpa de què.
afinal?

Explique-se: os 25 mil zela-
dores de prédios residenciais
em São Paulo são cadastra-
dos no DOPS, a quem têm dé
prestar contas a cada noven-
ta dias sobre tudo o que
aconteceu em seus redutos
fichas completas dos morado-
res que entraram e saíram —
e para onde — movimentação
de pessoas, atitudes estra-
nhas, etc.

O zelador do citado prédio
queria explicar que os quatro
terroristas tinham preenchido
as fichas exatamente como o
DOPS determina, com nume-
ro da carteira de identidade,
profissão e tudo — só que
tudo, é claro, era falso. E o
diligente zelador nada havia
reparado de estranho em
suas atitudes.

«Isso foi no tempo do fina-
do dr Fleury». lembra o
delegado Rui de Ulhoa
Campos, há sete anos respon-
sável pelo SERAC — Serviço
do Registro e Arquivo Civil
— .órgão subordinado á Divi-
são de Informações do DOPS.
onde estão fichados hoje
cerca de 3 milhões de mora-
dores em apartamentos.

Criado por um decreto sem
número no auge da repressão
política em São Paulo pelo
ex-governador Abreu Sodré.
numa das suas contribuições
para o aperfeiçoamento da
democracia pátria, o SERAC
está completando dez anos de
bons serviços prestados aos
órgãos de segurança. À
primeira vista, poderia pare-
cer que se trata de um
anacrônico resquício de auto-
ritarismo nestes tempos de
abertura, já que o terrorismo
que o iaspirou está tão finado
como o dr. Fleury.

Olhos e narizes. Mas não é
bem assim. Contando hoje
com vinte investigadores
agregados, que checam as

RICARDO KOTSCHO
t

informações fornecidas, pelos
zeladores e dão Incertas nos
prédios, o serviço apenas
mudou seus alvos e já está
até pensando em introduzir
um computador, pois «o
arquivo manual acaba-se
autonèutralizando», como
constataram seus oito mani
puladores A preocupação é
justificável; não hà hoje
pesquisa do 1X)PS que não
passe pelos arquivos do
SERAC

O acaso do terrorismo em
São Paulo, como se sabe.
coincide com um notável
incremento no uso de tóxicos
e os zeladores passaram
também a ser farejadores.

i m m
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«Quando sentem qualquer |
cheiro característico de
coisa queimada, eles devem
nos informar imediatamen-
te» diz o delegado Ulhoa
Campos. O zelador assim, na
expressão dos policiais, 6 um
«órgão-meio». adaptável a
qualquer situação. Da
subversão passaram para os
costumes, hoje o principal
campo de atividade do
SERAC.

Há casos crônicos, como o
do edifício Século XX, na
praça Júlio de Mesquita, em
que o zelador e os moradores
ditos familiares lutam contra
a presença de cerca de trinta
prostíbulos no prédio. Portan-
to, os que trocaram seus
sonhos políticos por viagens
espaciais sem sair do aparta-
mento ou mostram alta rota-
tividade em suas relações
intimas, muito cuidado: o
batalhão de zeladores do
SERAC está de olhos e nari-
zes sempre alertas.

Civilização? O SERAC pode

servir lambem para a
policia localizar um bem
sucedido estelionálarlo, como
aconteceu outro dia !><• tão
seguro da sua impunidade, o
fleumàtico contraventor
preencheu com absoluta,.
exatidão suas fichas, para
espanto do investigador que
já estava desistindo do traba-
lho e foi dar uma olhada no
arquivo rio SERAC «só por
desencargo do consciência*
Segundo Ulhoa Campos,
atualmente 6 a Justiça e a
polícia comum quem mais
utiliza os fichários do
SERAC «os órgãos que
zelam pela segurança nado-
nal só eventualmente cônsul-
tam nosso cadastro», diz ele.

Raros são os moradores
que se recusam a preencher
as fichas do DOPS fornecidas
pelos zeladores. Mas não
existe coerçáo. garante Ulhoa
Campos, nem desejo de inva-
dir a intimidade alheia.
«Ocorre que algumas vezes
as pessoas não são legalmen- .
te casadas, o casal tem
sobrenomes diferentes e sente
constrangimento em revelar
i.,so» Com sua experiência
de sete anos no SERAC. o
delegado-chefe do serviço
afirma que "os próprios
moradores acham necessário
o serviço, sentem-se seguros
com o cadastramento. e nos
comunicam quando alguém
se recusa a preencher as
fichas. Este tipo de cadastra-
mento de moradores existe
em qualquer país civilizado».
De fato. fichas policiais de
moradores — iguais às que
se preenche nos hotéis — são
adotadas na maioria dos
paíse europeus. Só que lá'
não se adota o método do
prender o suspeito para
depois investigar, muito
menos baseando-se em infor-
maçóes fornecidas por «ór-
gâos-meio». que podem
confundir o ?cheiro carac-
teristico de coisa queimada»,
proibido por lei. com uma
singela baforada de um
legítimo panatella. Mas ainda
chegara o dia em que nossos
zeladores-xerloques farão
curso de pós-graduação nu
Scotland Yard. Afinal, faltam
apenas cinco anos para
chegarmos a 1984.

Você deve saber que os carros vão aumentar dia 1.°,
mas o que você não sabia é que os Revendedores Ford
ficam abertos até as 20 horas, de segunda a sexta.

Por isso vá tranqüilo até o Revendedor Ford perto de
sua casa e compre o seu Corcel II ou Belina para
economizar duplamente: na hora de pagar e na hora de
encher o tanque.

Faça do Revendedor Ford seu aliado.

REVENDEDORES
i

Brooklin Paulista - Al-Car
Av. Morumbi,'7600
Telefone: 542-4322
Pacaembu - Caltabiano
Av. Pacaembu, 380
Telefone: 826-7911
Santana - Cantareira
Av. Gal. Ataliba Leonel, 1716
Telefone: 290-6344
Jaguaré - Borda do Campo
Av. Dr. Gastão Vidigal, 400
Telefone: 261-2922
Campos Elíseos
Cia. Santo Amaro
Av. Rio Branco, 620
Telefone: 221-1022

Santo Amaro
Cia. Santo Amaro
Av. Adolfo Pinheiro. 366
Telefone: 61-2131
Lapa - Grancar
RuáCIélia, 1500
Telefone: 65-5131
Ibirapuera - Ibirapuera
Av. Ibirapuera, 2332
Telefone: 240-2211
Osasco - SP - Jaguaribe
Av. dos Autonomistas. 6904
Telefone: 801-9898
Jabaquara - Lemar
Av. Jabaquara, 2177
Telefone: 275-4833

9. Caetano do Sul - SP
Mercantil S. Caetano
Rua Alagoas, 41
Telefone: 453-4888

Vila Prudente
. Ipiranga - New Center
Rua Amparo, 120
Telefone: 274-7033

Cambuci - Renome
Av. do Estado, 5476
Telefone: 278-2122

Guarulhos - SP - Senap
Av. Monteiro Lobato, 348
Telefone: 209-5211

Bela Vista - Sonnervig
Rua Frei Caneca, 640
Telefone: 256-6011
Ipiranga - Sonnervig
Av. Dr. Ricardo Jafet, 1283
Telefone: 272-8855

Penha - Souza Ramos
Av. Cond. Elizabeth Robiano. 6000
Telefone: 296-4011

Sto. André - SP - Sandrecar Pinheiros - Veicular
Rua Alcides de Queirós, 401 Av. Nações Unidas, 7885
Telefone: 449-1444 Telefone: 210-7833
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Nada de muito notável, mas algumas boas opções.
Há por exemplo duas peças de Millôr Fernandes —

«Homem do Princípio ao Fim» e «É» -, esta última mostrando
o brilho indiscutível de Fernanda Montenegro e Fernando Torres.
Quem preferir Antônio Fagundes pode vê-lo em «Sinal de Vida»,

no Auditório Augusta. E há também a segunda peça de
Gianfrancesco Guarnieri, «Gimba», montada pela primeira vez há 20 anos

SOPRO DE VIDA. Um
raro momento de teatro
leito com paixão: Marilena
Ansaldi dança e representa
um dos últimos textos de
Clarice Lispector. Não o
melhor mas com a angústia
sempre impressionante da
escritora quando trata da
vida e da morte. O espeta-
ctilo concilia, porém, esta
dor incurável com instantes
de grande poesia. As 21h30.
Ingressos: Cr$ 150,00 e Cr$
liü.OÜ (estudantes). Teatro
Kuth Escobar — Sala
Galpão (r dos Ingleses 209.
tel: 289-2358).

CAMAS REDONDAS,
CASAIS QUADRADOS Até
mesmo os artistas de teatro
não entendem o sucesso
desta historieta de maridos
infiéis e suas chatíssimas
mulheres. Ocorre que o
Auditório (av. São Luiz. 50)
Itftlia está sempre lotado.
Um programa ideal para
quem ri à toa. Com Fran-
ca rios Reis, Chico Martins
e outros. Às 21h. Ingressos:
CrS 200,00 e CrS 100,00. 18
anos Tel. 257-3138.

VEJO UM VULTO NA
JANELA, ME AÇUDAM
QUE SOU DONZELA
Apesar da dificuldade da
autoria Leilah Assunção em
chegar ao essencial com
poucas palavras, desta vez
ela consegue retratar com
sensibilidade o Brasil que
desabou em 1964. Um grupo
de moças confinadas em
um pensionato discute
pequenos sonhos enquanto
na rua uma classe média
exaltada marcha com Deus
pela Família e pela Liber-
dade. Com Yolanda Cardo-
so, Ruthinéia de Moraes.
Cláudia Melo, Denise Del
Vecchio, Ymara Reis, Cris-
tina Santos. Às 21h. Ingres-
sos: CrS 200.00 e Cr$ 100,00
(estudantes i. Teatro Alian-
ça Francesa (rua General
Jardim, 182, tel: 259-8412)
18 anos

QUEM TEM MEDO DE
ITÁLIA FAUSTA. Um
grupo de jovens artistas se
dá ao luxo algo infantil, mas
engraçado de parodiar o
velho teatro. Eles imitam
muita gente mas não expli-
cam quem foi Itália Fausta,
o que talvez fosse o mais
curioso. Teatro Bexiga (r.
Rui Barbosa, 672). Às 21h.
Ingressos: Cr$ 80,00 (preço
único).

SINAL DE VIDA. Lauro
César Muniz tenta questio-
nar a sua geração, aquela' 
que resolveu ganhar dinhei-
ro e enterrar os ideais.
Sincero, embora parcial.

Em todo caso; um ensaio
de discussão sobre a repres-
são política e o arrivismo
de intelectuais, no caso um

•jornalista, que trocaram a
luta pelo s'tio c9m piscina.
Antônio Fagundes é o astro
e está sincero porque, ao
contrario das telenovelas, o

SOPRO DE VIDA
Morilena Ansaldi mostra que também é atriz

personagem é fraco mas
não débil mental. Às 21h.
Ingressos: Cr$ 180,00 e Cr$
80,00 (estudantes). Auditório
Augusta ir Augusta, 943)
18 anos

E. Independente de qual-
quer outra consideração:
um espetáculo com Fernan-
da Montenegro e Fernando
Torres, o que significa
interpretações brilhantes. O
amadorismo fica de fora.

Ambos discutem problemas
conjugais segundo a ótica
sutilmente conservadora de
Millôr Fernandes. Um
sucesso que tem ainda o
bom desempenho de David
José. Às 21h. Ingressos: Cr$
200,00 e CrS 100,00 (estudan-
tes). Teatro Maria Delia

Costa (r Paim 72. tel:
257-3138). 18 anos.

BAIXA SOCIEDADE
Pretexto para se ir ver, ou
não. Jucá de Oliveira.

Comédia de voo raso abor-
dando falta de dinheiro,
golpe do baú e apertos da
classe média baixa. Jucá
continua fazendo lembrar
que. se quiser, ainda poderá
ser um ator importante
para o teatro brasileiro. Às
21h. Ingressos: Cr$ 70,00
(único e razoável: que
bondade!) Teatro Brigadei-
ro (av. Brig. Luiz Antônio.
884. tel: 35-84:»). 18 anos.

GIMBA, PRESIDENTE
DOS VALENTES. De Gian-
francesco Guarnieri. E a
história de um malandro.

Gimba. que é Ídolo no
morro onde vive E um
marginal que, apesar dessa
condição, reúne todas as
virtudes para subir na vida.
Encenada pelo Grupo
Teatral Itaú e dirigida por
llerton Roitman Teatro
Markanti — rua 14 de
Julho, 114 (telefone 32-19751
Horário; de quarta a
domingo, 21 horas. Preço:
CrS 30.00.

O 11 O M E M D O
PRINCÍPIO AO FIM. De
Millôr Fernandes. Apresen-
ta textos de Sheakespeare,
Cornélio Penna e Moliére.
É a história do homem e as
fases de sua vida. De 3'' a
6? ás 21 horas, aos sábados
ás 20 e 22 horas e domingo
de 18 as 21 horas. Preços:
CrS 120,00 e CrS 80,00
Studio São Pedro, na rua
Albuquerque Lins, 171.

TREZE. Nessa comédia
de Sérgio Jockymann, dois
homens, um executivo e seu
motorista, se vêem envolvi-
dos subitamente pelo
mesmo problema. Um
cartão de loteria é o artista
principal. Direção de Anto-
nio Abujanra. Desempenho
excelente de Rubem de
Falco e Paulo Goulart, no
Teatro Paiol, rua Amaral
Gurgel, 164. Ingressos. Cr$
100,00 e CrS 200,00. IX' 4" a
6;' às 21t)30

NO NATAL A GENTE
VKM TE BUSCAR. Naum
Alves de Souza não se sai
tão bem escrevendo e diri-
gindo comédias como quan-
do faz seus maravilhosos
bonecos. Em todo caso.
vale a pena ver essa histó-
iia que resume o drama
das pessoas solitárias. Com
Isa Kopeiman, .1 G Violla,
Alexandra Corrêa e Paulo
Roberto Jantalla, na Sala
Guiomar Novaes/Mec
F u n ã r t e , alameda
Nolhmann, 1058. Ingressos

Cr$ 100,00 e Cr$ 50,00. IX' 4'
a sábado, às 21 horas.
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ITÁLIA FAUSTA
No Teatro do Bexiga, a improvisação coletiva pelo Grupo Aldebara

h m* .
NO PALCO

Brandão e o cenário de Tiro ao Alvo: os velhos sonhos com novo lay-out
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TODO bem!
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O forró
e os casos
do
competente
Oswaldinho

ânimo para uma esticadi-
nha à periferia paulistana
sempre podem recorrer
ao bom forró classe
média do Galpão — Espa-
ço Alternativo (Rua Prin-
cesa Isabel, 379, no Broo-
klin). O ambiente é fami-
liar e, entre um xaxado e
um baião, Oswaldinho do
Forró conta excelentes
histórias nordestinas.

Oswaldinho, diga-se de
passagem, é um sanfonei-
ro competente. A entrada
no Espaço Galpão custa
70 cruzeiros, o que já
desqualifica os periféri-
cos. Uma opção bem razo-
ável numa terça-feira
magra em shows.

TIRO AO ALVO

Ah 
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Depois de muita loucura, o mineiro
Ronaldo Brandão volta a São Paulo

para dirigir a peça do amigo Flàvio Márcio
CARMEN CAGNÒ

«Quando eu nasci, queria
ser o rei de França», diz
Ronaldo Brandão, 40 anos.
ex-jornalista, ex-crítico de
cinema, ex-ator de teatro e
atualmente diretor da peça
Tiro ao Alvo, de Flávio Már-
cio, que estréia amanhã no
Teatro Faap, para umatempo-
rada de quatro meses. Pode
não ter conseguido, mas
tentou bastante. Jà na
infância trocou o futebol e a
educação física por uma corte
fictícia que ele mesmo criava
com vestidos velhos, pluma-
gens e figuras de papel. E,
ainda que apenas no âmbito
familiar, foi por essa época
que começou a escandalizar
a tradicional sociedade
mineira, pois, além de tudo.
nasceu em Belo Horizonte.

Aos seis anos foi até o
cinema da esquina e sua vida
mudou de rumo. Diante da
inesquecível Judy Garland,
em O Relógio da Saudade,
Ronaldinho pressentiu que
sua vida era o cinema —
coisa não menos glamourosa
que a corte de Luis XV,
afinal Assim que pôde,
começou a ler quilos de
publicações cinematográficas,
freqüentou cineclubes e
partiu para a crítica, colabo-
rando com praticamente
todos os jornais da capital
mineira.

E assim que muita gente
vira jornalista, e foi assim
que em 1963 Ronaldo acabou
na redação da sucursal
mineira da Ultima Hora
como repórter. Só que — oh!
tragédia — sua primeira
missão foi fazer uma reporta-
gem numa fábrica de cimen-
to. Coisa mais cinza, mais
pesada, mais distante da
fantasia, impossível. Esse
incidente, contudo, foi logo
esquecido e Ronaldo seguiu
carreira, passando por todas
as funções jornalísticas em
dezenas de Jornais. Mas o
show tinha que continuar e
como tivesse optado pelo
teatro — mais facilmente
realizável que o cinema —
em 1966 Ronaldo montou sua
primeira peça, In Memorian,
coincidentemente a primeira
de Flàvio Márcio. sobre
Marilyn Monroe, a grande

paixão dos dois. A criativida-
de de Ronaldo, porém, o
ajudaria a encontrar formas
mais insólitas de montar suas
peças. Anos depois, ele
provocava o primeiro grande
frisson na cidade, ao através-
sar o saguão da prefeitura
fantasiado de Caligula. Como
desejava montar a peea do
mesmo nome. de Albert
Carrius, e não tivesse um só
tostão para a empreitada,
confeccionou um saiote de
jérsei branco, umas sandálias
que subiam pelas pernas e
uma «capa colossal toda em
branco e prata» e foi pedir
ajuda ao prefeito. Coaseguiu
5 mil cruzeiros com a condi-
ção de nunca mais aparecer
por ali.

«Alemão» por um ano. Foi
a partir dai que Ronaldo
aprendeu a «fazer laboratório
fora do teatro, a incorporar
os personagens na vida real»
Na peça seguinte, «BaaL». de
Bertold Brecht, em 72,
raspou a cabeça até a meta-
de, tingiu o resto do cabelo
de louro e comprou uns ôcu-
los pequenos e redondos.
Virou um «alemão» e assim
ficou durante um' ano. Admi-
tamos que, além de loucura e
charme, era preciso uma boa
dose de coragem para enifren-
tar o puritanismo mineiro
com essa agressividade. E
não só o mineiro. Nessa épo-
ca o vetusto matutino paulis-
ta O Estado de São Paulo
convidou Brandão para
trabalhar, mas quando o
editor viu a figura desistiu
novamente.

Ronaldo, enlim, se virava.
Com alguns empregos em
jornais e na televisão minei-
ra, conseguiu até fazer
cursos de cinema com Paulo
mílio Sales,Gomes, em São
Paulo, e com o sueco Am
Sucksdorff. no Rio. E, em
Belo Horizonte, ficava cada
vez mais conhecido. «Lá em
Belo eu tinha mais público
que a Tónia Carrero», diz ele.

Em 74 veio para São
Paulo e, depois de ter traba-
lhado durante um ano como
crítico de cinema e teatro na
revista Veja — onde, aliás,
•sua insistência em usar um
estranho par de botas verdes

incomodava sobremaneira o
diretor-da redação —-, Ronal-
do quase alcançou o auge. Ao
sair da revista sua primeira
providência foi comprar um
carro branco e ser fotografa-
do ao volante, em frente ao
mar. Queria reviver Jeniffer
Jones em Fúria do Desejo.
Satisfeito, vendeu o automô-
vel. pois jamais dirigiu, e
montou mais uma peça.
Dorothéia, de Nelson Rodri-
gues, só com personagens
femininos — todos interpreta-
dos por homens, inclusive
ele. que mais uma vez insis-
tiu no laboratório ao vivo
Passou a usar peruca, óculos
gatinho, chapéu a Ia Dietrich
e batom. Seus vizinhos come-
çaram a telefonar para a
polícia, alegando que um
louco morava no prédio, o
que Ronaldo até hoje não
entende: «Afinal, a Dercy
Gonçalves morava no mesmo
prédio e ninguém falava
nada» A peça seguiu em
excursão para Vitória, no
Espírito Santo, onde os capi-
xabas se mostraram mais
impacientes — Brandão levou
uma surra na rua. «numa
versão barata deEasy Rider».
segundo o agredido.

Seguindo Jean Genet.
Voltou para Minas, onde,
apesar dos preconceitos, o
pessoal é mais educado, e
teve sua primeira peça
censurada Stelinha by
Starlight, de Vicente Pereira.
«Uma glória», pois, para
Ronaldo, que tira lições de
Jean Genet, a punição deve
ser encaradacomoprêmio, ou
«è preciso viver o irreal a
fantasia até o âmago».

Embora a censura tivesse
muito menos a ver com fanta-
sia do que a sua maneira de
viver, cada um encara as
coisas como quer e Ronaldo,
que, nessa época morava
num porão com seus compa-
nheiros, encenava a peça lã
mesmo, com uma súbita e
inexplicável simpatia dos
vizinhos que, não só assis-
tiam ao insólito espetáculo,
como colaboravam com
comida para o sustento dos
rapazes.

Hoje os tempos de loucu-

ra parecem ter tenninado.pe-
lo menos por ora. Afinal,
para provocar escândalos
atualmente é preciso alguma
coisa a mais que uma peruca
loira. Limitado a uma calça e
uma jaqueta Lee. o que resta
dos cabelos ao natural,
Ronaldo acompanha os últi-
mos retoques do cenário de
Tiro ao Alvo e se sente
emocionado por ter sido esco-
Ihido pelo amigo pra dirigir a
última peça que fez antes de
morrer, em maio último.
Trata-se do último trabalho
de uma trilogia sobre a
«sagrada família brasileira*
formada por À Moda da Casa
(74, proibida pela censurai,
Reveillon (encenada com
sucesso em 75) e essa Tiro ao
Alvo. com Marco Nanini e
Lílian Lemertz. Para Bran-
dão, o grande mérito de Flá-
vio '. Márcio é fazer uma peça
política sem abordar direta-
mente nenhum tema político.
Aqui, analisando as relações
familiares, ele consegue,
segundo Brandão, denunciar
todas as formas de repressão
— desde os preconceitos, até
a competição, a obsessão
pelo dinheiro, a alienação e a
«tortura», que é estar sob
essas influências. Mais uma
vez ousado, Ronaldo afirma
que Flávio Mareio, por isso
mesmo, é «muito melhor que
Vianinha, Guarnieri e Boal.
porque escreve sobre o fim
dessa década não sobre 64,
como todo mundo e principal-
mente como Leilah
Assunção».

Magérrimo, miúdo, sem
domicilio certo, com seus
duzentos livros de cinema
espalhados por ai e os 6 mil
filmes que já viu guardados
na cabeça, Brandão só
mudou O lay-out. A paixão
por Marilyn Monroe e Marlon
Brando é a mesma, a inteli-
géncia continua viva, inquie-
ta e os sonhos de glória o
perseguem até hoje. Seus
olhos brilham ao lembrar
que, afinal, foi rei por algum
tempo — quando interpretou
um tirano em Fim de Jogo,
de Brecht, «fazendo úm
monarca cego, paralitico,
cruel, mas que via e sabia de
tudo».

Temporada lírica
começa bem

Hoje, às 21 horas, a ópe-
ra Núpcias de Fígaro (Le
Nome dl Figaro), de Mozart,
será levada pela última vez,
dentro da temporada lirica
deste ano. Foi um bom início,
com o barítono Giuseppe
Taddei, no papel de protago-
nista, destacando-se nas
áreas Se vool ballare e No«
piu andrai, carregadas do
sentido humorístico que exige
o libreto de Lorenzo da
Ponte. A soprano Beatriz
Pazos revela-se uma Susana
discreta, melhorando bastan-
te no último ato, com a ária
«Deh vieni, non tardar, e
Wotfgang Schoene (barítono)
convence plenamente no
difícil papel de conde Almavi-
va. A ária La vendetta ganha
muito com q personagem
Bartolo, interpretado pelo
baixo Zuinglio Faustini e
uma convincente Marcelina é
feita pela soprano Marta
Baschi.

Uma das figuras que
mais se destaca no elenco, é,
sem dúvida, a soprano Maria
Lúcia Godoy, travestida no
ágil Cherubino que se sobres-
sai nas árias Noa so piu e
Voi che sapete' e Adriana
Maliponte e está a altura do
papel de condessa traída pelo
marido. Bastante funcionais
os cenários concebidos por
Darcy Penteado e executados
por Carlos Giacchieri, e
correta em todos os sentidos
a regência da norte-
americana .Bliss Johnston
Calderbank — primeira
maestrina a "reger uma ópera
em São Paulo, acompanhan-
do os recitativos ao cravo."Com sua longa experiência
teatral, Ruy Affonso consegue
estrear-com êxito como regis-
ta, mas a execução de um
Fandango durante a festa no
terceiro ato, com coreografia
de Antônio Carlos Cardoso, é
de pouco efeito.

Deputado exige decoro
cinematográfico

Em defesa dos pudores da
família classe média do país,
o deputado federal Geraldo
Guedes fez inflamada carta
ao presidente Figueiredo
sugerindo melhor policiamen-
to sobre os filmes nacionais.
O parlamentar, atento ao
decoro, diz: «O Brasil oferece
muito assunto de beleza, e a
arte cinematográfica, em vez
de abordar temas dessa natu-
reza, prefere situar-se na
linha do baixo calão, do
erotismo, do sexo, das drogas
e vicios». Tudo isso para
exprimir sua ira incontida
contra o filme O Caso Clàu-
dia, assistido por ele recente-
mente.

Para o deputado arenista,
«è demais que ainda se
explore este drama, que
tanto abalou a todos e que
não encerra o mínimo motivo
de grandeza artística, não
revela nenhum ângulo novo

do cinema brasileiro, não
contém nenhuma advertén-
cia, nem aponta qualquer
caminho digno de debate e de
estudo». «Sem explicar
melhor o que ele entende por
«grandeza artística», o depu-
tado acha que o presidente
deve pensar em severos
castigos para os contra vento-
res da estética.

Concluindo sua carta, diz
ainda ao chefe do governo
(que provavelmente não
assistiu ao filme em quês-
tão): «Eu confio no presiden-
te e lhe peço para que. como
cidadão, chefe de família,
como pai, corno presidente da
República, mande sustar a
exibição desse filme, e nào
permita que se tripudie sobre

pudor é sobre os sentimen-
tos de uma família pobre e
indefesa». O indignado
missivista termina pedindo

censura.

I
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Império da Paixão, de Oshima: os japoneses entendem de erotismo?

CINEMA
Há bons filmes no circuito, talvez até uma

obra-prima (Império da Paixão, de Nagisa Oshima)
Mas reserve esta noite para Entre Duas Guerras, que

está no Ciclo do Cinema Alemão do
MASP (21 horas). Haum Farocki, o diretor, desafiou Krupps

e Von Thyssens para contar como foi a lua-de-mel entre
Hitler e os capitalistas nativos, nos anos 30

• Aconteceu em Marüsla.
Operários enfrentando
empresa estrangeira que,
no começo do século, expio-
rava o salltrc do Chile —
eis o tema deste filme
mexicano feito em 1975. O
diretor é o chileno Miguel
Littin, comparado a Eisens-
tein pela critica francesa e
capaz de realizar um filme
político no qual reflexão c
espetáculo caminham
juntos. Trata-se da mais
intrigante estréia da sema-
na. Actas de Marüsiu, (títu-
Io original) já foi considera-
do por alguns meramente
como um subproduto de
uma má safra do realismo
socialista, de péssima
memória. Mas também náo
faltam,, da parte de outros,
elogios para a seca objetivi-
dade da narrativa do exila-
do Littin, incapaz de uma
pieguice ou de um derra-
mamento melodramático-
político. É. portanto, um
filme que, no mínimo,
merece ser visto. Gian
Maria Volonté foi chamado
para emprestar o physique
du role contestatório, mas,
apesar da obviedade do
apelo, consegue mostrar
que c realmente um
brilhante ator. Náo faltarão
certamente, na platéia,
aqueles que gostam de
ouvir a balada de «Santa
Maria de Iquique>, e de se
abrigar sob ponchos perua-
nos. Mas Aconteceu em
Marúsia merece mais do
que isso. No Cine Rio.
Horário: às 17h50; 20hOO c
22hl0. (Censura 18 anos). :
• O Império da Paixüo. O
realizador é Nagisa Oshi-
ma. cujo trabalho anterior
e mais comentado.(O Impe-
rio dos Sentidos) não se
exibirá tão cedo entre nós.
Aqui ele é conhecido, entre-
tanto, pelo que apresentou
em Tümulo do Sol, Juventu-
de Desenfreada c O Garoto
Toshio. Em clima de desva-
rio, o filme mostra o amor
de uma dupla de assassi-
nos. Ambientada em 1895, a
história traz o fantasma do
marido para viver relações
sexuais com a esposa que o
matara. Com Kazuko
Yoshiuki, no Cine Belas
Artes, Sala Portinari. llorá-
rio - 13hí5; 15h30; 17h45;
20n;22hl5. (18 anos).

• A Disputa dos Sexos.
Comédia sobre problemas
afetivos de jogadores de
futebol que ironiza a profu-
são atuai de psicoterapia. O
diretor é Michael Ritchic,
revelado há dez anos como
um dos cineastas mais
promissores na nova gera-
ção norte-americana. Com
Burt Reynolds, Kris Kristof-
ierson. Jill Clayburgh e
Lottc Lenya, no Gazela,
Copan, Vitrine e Cal Center.
Horário: 141U5; 17hl5:
19h45l, 2Íhi5 (14 anos).

e A Ponte do Desejo. O
roteirista e* o mesmo
Hcrnian Raucher de O
Veráo de 42. Pode-se.
portanto, aguardar um
tratamento nostálgico-
poético para esta história
inspirada numa canção
folclórica de Bobbic Gentry.
Odeto Billy Joe foi grande
sucesso em 67 e é o titulo
original deste filme interio-
rano dirigido por Max Baer,
em 76. Dois adolescentes
experimentam uma tortura-
da aventura amorosa numa
cidadezinha de Mississipi,
durante a primavera de 53.
Com Robby Benson c Glyn-
nis O' Connor. no Belas
Artes. Sala Mário de Andra-
de. Horário - 13hs; 15h2ü;
17h40; 20hs; 22h20; (18
anosl.

• Esposamante. Marco
Vicário em sua melhor
forma mostrando uma Há-
lia do passado, na qual as

mulheres já eram levadas a
desempenhar papéis ativos.
Com Marcelo Mastroiani c
Latira Antonelli. no Metro-
pole e Top Cine. Horário:
13hl5; 15h30; 17h45; 20h00;
22hl5 18 anos.

O O Campeão, lmbatlvel
em matéria de lágrimas
provocadas nas platéias,
este filme de Franco Zeffi-
relli sobrevive à reforma
que determinou o fecha-
mento do cine Comodoro e
se transfere para outras
salas. A tutela de um garo-
to é disputada por um luta-
dor de boxe e sua cx-espo-i
sa. Com John Voight c
Faye Dunnaway. no Metro
1. Gemini 2. Gazetão, Ibira-
puera 2. Horário: 14h30;
17hs; 19h30; 22hs (livre).

• O 8" Passageiro. Um
espetáculo visual é propor-
cionado pelo pintor Giger e
outros desenhistas contrata-
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O campeão (Voight) e o filhinho: mar de lágrimas

dos para cuidar da produ-
çáo. Além 'disso, o filme
garante sustos inevitáveis,
na melhor tradição do
suspenso. Um grupo de
astronautas se encontra
preso no espaço, tendo de
enfrentar um assassino
praticamente indestrutível,
A direção é de Ridley Scott,
o mesmo de Os Duellstas.
Com Tom Skerrit e Sigour-
ney Weaver. no Marabá,
Iguatemi e Del Rey. Hora-
rio: 13h30, I5h40, 17h50. 20h
e22h (Manos).

• Raoni. Documentário
fiecionado tendo como tema
uma tribo de índios sediada
no Parque Nacional do
Xingu, (hoje ainda vale'.').
O filme é dirigido por Jean
Pierre Dutilleux e Luiz
Carlos Saldanha. Concorreu
ao prêmio Oscar pela sua
mensagem da preservação
das culturas indígenas. No
entanto, não consegue se
definir entre o rigor de uma
reportagem e o proselitismo
de um panfleto. Com narra-
ção de Paulo César Pereio,
no Belas Artes, Sala Villa
Lobos. Horário: Mh, 17h20,

19h, 20h40,22h (livre).
• Encurralado para

Morrer. Filme policial fran-
cês na melhor tradição de
Jean Pierre Melville, de
quem o diretor Alaln
Comeau é um competente
continuador. Um triângulo
amoroso envolvendo
pessoas de idade c posições
sociais muito diferentes
acaba gerando violência.
Com Yves Montand e Marte
Dubois, no Paissandu, Sala
Império. Horário: Hh30,
14h, 16h30, 19h, 21h30, (16
anos).

O Jonas que terá 25 anos
no Ano 21)00. Obra métafisi-
ca e humorística do suíço
Alain Tanner, na qual oito
personagens corporificam
as esperanças de uma nova
ordem social para o futuro.
Com Jean-Luc Bideu, no
Paulistano. Horário: 17h50,
20h05, 22h20(l8anos).

6*fvtoa"
Não perca mais um

Hitchcok na
Tupi. Às onze da noite

Cuoco e Vera Fisher: Lauro prefere as mulheres

Gigantes? Nem tanto.
O que importa é que

dona Janet ganhou férias
Os Gigantes (Globo, 20

horas) nasceu com duas
vantagens. Uma, a de subs-
ntuir o catastrófico Pai
Herói; a outra é a de ser
escrita por Lauro César
Muniz, um autor de vasta
bagagem e coragem para
inovar num horário conside-
rado (antes dele) imutável.
Lauro rompeu com o
padrão Janete Clair em
1973, quando fez Escalada.
Depois, bagunçou a narrati-
va da telenovela com O
Casarão, que misturava
sem cerimônia três fases da
história do Brasil neste
século. Finalmente, em
Espelho Mágico, tentou
mostrar como funcionava
uma televisão por dentro e
até brincou de metaligua-
gem, escrevendo uma nove-
Ia dentro da novela.
Coquetel de Amor.

O ibopc foi dos mais
baixos do horário c muita
gente não gostou de se ver
retratada na intimidade.
Quando sua carreira pare-
cia encerrada, Lauro volta
com Os Gigantes, que sáo
vários, segundo ele mesmo.
«Um gigante é a multinaci-
onal Wclkson. que quer

instalar-se cm Pilar, cidade
produtora de leite no Esta-
do do Rio. Os outros gigan-
tes são três fazendas que
resistem a esta multinacio-
nal.» Mas o gigantismo está
também nos três persona-
gens centrais da novela,
interpretados por üina Sfat,
Francisco Cuoco e Tarcísio
Meíra.

Em todo caso, é bom
confiar na habilidade de
Lauro César Muniz em
criar mulheres — as suas
sempre foram muito
marcantes na história de
nossas telenovelas. Quanto
ao tema, uma. situação rea
e mais que nunca atual é-
um sólido pano de fundo
para triangulações amoro-
sas. Lauro tem um dos
melhores diálogos da TV e
uma técnica cinematográfi-
ca, ou seja, só diz o que a
imagem não explica. Seu
ritmo, além disso, é exem-
plar, o que já pôde ser visto
nesses primeiros capítulos.
Os Gigantes, enfim, tem
tudo para nos fazer esque-
cer do festival de lágrimas,
gritos e babaquices que foi
Pai Herói. Boas férias,
dona Janete Clair.

Náo perca tempo com
outros filmes. A noite, na
TV, é de I-idrão de Casaca
(To Catch a Thicf), produ-
ção norte-nmericana que
Alfred Hitchoock dirigiu,
em 1955. Carrões esportes,
jóias, cassinos e a Riviera
francesa compõem o cena-
rio desse cláusico, mas o
requinte maior está sempre
no toque do mestre Hitch-
cock. Cary Grant, que na
época tinha 50 anos. mas
poderia passar por um
rapazola de 25, faz um anti-
go ladrão de jóias que se
toma playboy c vai viver
vida airada na Cote. É
claro que acaba envolvido
numa intrincadíssima

trama. Grace Kelly surge
cm cena na condição de
atriz predileta do diretor,
mais do que propriamente
por algum talento especial.
Até os gênios se enganam.
Mas o acaso reparou o
engano e Grace acabou
ficando lá mesmo pela Rivi-
era, fingindo-se de Cindere-
In para o que lhe restar de
vida: casou-se com o prínci-
pe Rainicr, de Mônaco o foi
ser mãe da princesa Caroll-
na. 0 elenco tem também
Jessie Royce Landis, John
Williams, Charles Vanel,
Brigittc Aubcr, Jean Marti-
nelli, Roland Lessafre. Às
onze da noite, na Rede
Tupi.
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Hitchcock e Grace, filmando Ladrão de. Casaca (1955)

Aqui, os melhores programas da noite
Deixamos à sua escolha: Marisa Urban ou Antônio Fagundes, às dez

Hoje comece sua progra-
maçào televisiva logo após
o almoço — se tiver a sorte
de estar em casa, natural-
mente. Às 13hl5 a Globo
apresenta o jornal Hoje.
Noticiário leve. mas muito
bem elaborado com rápidas
notícias nacionais, interna-
cionais e locais, além de
dicas e reportagens sobre
shows, exposições e lazer
em geral.

Às 18hl5, ótima progra-
mação para a criançada na
TV Cultura. O Mundo
Selvagem dos Animais è
um documentário sobre a
vida dos animais, hoje
apresentando «Caçadores
nos Recifes», mostrando as
pesquisas de bilogistas
marinhos sobre a fauna e a
flora nos recifes de corais.
Multo melhor do que os

heróis eletrônicos que costu-
mam impingir as crianças.

O Jornal Bandeirantes, às
19h45 no 13, apesar dos
eternos percalços da emis-
sora é bastante informativo,
pouco, sofisticado e não
deixa dúvidas quanto a seri-
edade de quem o faz.

Panorama, na TV
Cultura, às 20h30 é uma
opção para quem não se
liga em novelas, faroeste ou
seres biônicos. Apresentado
por Júlio Lerner e Aizita
Nascimento com a sobrie-
dade-padrão da emissora, é
um amplo noticiário cultu-
ral da cidade, dirigido prin-
cipalmente a quem não
assiste à TV. Muito interes-
sante quando entrevista o
público na saída dos cine-
mas. Muito chato quando
dá colher de chá a gente
sem o menor talento.

Na Rede Tupi, às 21h50,
tem Os Comunicadores, cri-
ação recente e já na
iminência de extinção. È
uma espécie de seriado dos
apresentadores, que vão
desde o hediondo Flávio
Cavalcante, passando pelo
enlatado Sidney Magal, até
Mariza Urban que depois de
justo esquecimento tem sua
oportunidade no programa
apresentado ás terças-
feiras. Hoje ela deverá
entrevistar personalidades
da «vida artística» nacional
que debaterão temas sobre
os quais nem a emissora
sabe dizer algo.

Enquanto isso, a Rede
Globo oferece uma opção à
altura da concorrência,
apresentando os estradeiros
Antônio Fagundes e Sténio
Garcia nos descaminhos de
Carga Pesada. O titulo do

episódio de hoje, às 22
horas é Vingança Reparti-
da, de Carlos Queirós
Telles, que foi buscar na
baixada fluminense o tema
para a história. A miséria e
violência do esquadrão
norteando a vida da popula-
ção que além de tudo ainda
tem que agüentar a interfe-
rencia dos heróis dó
seriado.

Finalmente, às 23 horas,
na Rede Tupi, um dos bons
filmes do mestre Hitch-
cock: O Ladrão de Casaca.
(lei no quadro acima).
Encerrando assim o dia que
está mais para dedicação á
literatura, do que para
cultura televisiva. O resto
dos canais, que apresentam
filmes durante a madruga-
da, tèm opções que nâo
merecem a menor
atenção.
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O sonho acabou, Emerson'
O patriótico projeto do Fórmula-1 brasileiro

correu demais e acabou
fundindo a máquina do patrocinador

Qual será o novo patrocina-
dor de Emerson Fittipaldi?
Esta pergunta causou um
verdadeiro írisson nos meios
esportivos, ontem â tarde.
Especulava-se, sussurrava-se,
circulavam boatos c histórias
desencontradas.

O que se sabe é que o
ambicioso projeto dos dois
irmãos, Emerson c Wilsinho,
está prestes a perder o
patrocínio da Copersucar,
cujo novo presidente, José
luz Zillo, acha o investimen-
to «um gasto desnecessário».
A Copersucar abandonou o
estilo faraônico de seu antigo

presidente Wolney Atalla. Em
todo caso, comenta va-sç, que
o velho sonho de se construir
um Fórmula-1 genuinamente
brasileiro teria ido longe
demais. Afinal, o F-6A 6 um
bólido tupiniquim projetado
por um inglês (Ralph Bela-
my), modificado por dois
engenheiros italianos (Luigi

Marmigiori e Gincomo Cali-
ri) e que anda com um motor
da Ford Inglesa, o Cosworth,
A mistura multinacional nâo
deu certo com o tempero
nacional.

Maiores esclarecimentos,
prometia Emerson, ele daria
na entrevista coletiva marca-
da para amanhã, em Porto
Alegre, onde trabalhará como
garoto-propaganda de urna
firma de material plástico.
Uma entrevista dentro de um
velho esquema muito utiliza-
do por Emerson: ele vai, fala
qualquer coisa, e o nome do
produto a ser promovido
acaba aparecendo em todos
os jornais.

Emerson chegou da Holan-
da na manha de ontem e não
deu chance para qualquer
especulação a respeito de
quem seria o seu novo patro-
cinador, já que as energias
do açúcar nâo foram sufi-
cientes.

TÔNICO DUARTE

«Vamos ver o que vai acon-
tecer», disse Emerson no
aeroporto. «Talvez na quar-
ta-feirn,. eu anuncie alguma
novidade». Mas seu visível
abatimento e as histórias que
circulam sobre os recentes
Grand-prix mostravam que
estão de fato no passado os
gloriosos tempos do campeão
— o melhor piloto em duas
acirradas temporadas. «O
Emerson está arrasado»,
comentou alguém que o viu
no aeroporto.

Emerson afirmou que
pretende descobrir se a
Copersucar irá ou não conti-
nuar financiando o projeto.
De qualquer forma, garantiu
que a equipe continuará
trabalhando, c não parecia
preocupado com seu desem-
penho de pedestre, este ano.
Falou a respeito da inclusão,
na equipe, de um piloto
argentino, desconhecido dos
brasileiras, chamado J. Guer-

HOJE 
"'*

Passaram os anos, e o sonho de Emerson parece uma distante utopia, inatingível

ra, que poderia trazer um
patrocinador sul-americano.

Um dia antes de sua chega-
da, porém Wilsinho sonhava
mais alto. O mais velho dos
Fittipaldi teria confessado
para alguns amigos que a
equipe possuía um grande
negócio engatilhado. Coisa da
ordem de 3 milhões de dóla-
res. E, também, que a equipe
pensava em contratar aquilo
que na Fórmula-1 se conven-
cionou chamar de top driver,
ou seja, um piloto de renome.
Segundo Wilsinho, Patrick
Depailler, Carlos Reutmann e
Clay Regazzoni estariam na
lista dos possíveis futuros
contratados.

Por sua vez, Emerson
garantiu que a equipe, na
próxima temporada, terá
mesmo dois pilotos. Sempre o
piloto mais rápido a chegar
aos boxes, pelo menos nestas
últimas coridas. o brasileiro
explicou o fracasso no GP da
Holanda, realizado domingo
em Zandvoort.

Segundo ele, o carro havia
sido um dos dez mais rápi-
dos, durante o treino de aque-
cimento, quando os pilotos
realizam algumas voltas com
o tanque cheio. Aí, como por
encanto, houve uma pane ele-
trica:

«Chamei os técnicos da
Marelli, que cuidam da parte
elétrica do carro, e eles cons-
tataram que o defeito talvez
fosse na'chave geral do siste-
ma elétrico, existente no
painel. Mesmo assim, decidi-
mos continuan>.

Resultado: antes da segun-
da volta ser completada, o
carro pifou. E Emerson viu,
mais uma vez, frustrado o
velho sonho, que remonta
desde 1969, quando ele partiu
para a Europa, afim de
ingressar na escola de pilota-
gem de Jim Russell.

O primeiro carro a ser
construído estreou no GP da
Argentina, em 73, dirigido por
Wilsinho. Mas foi um fracas-
so, já que o projeto de Ricar-
doD'avillaera tão revolucio-
nário que não andava. No
final de 75, depois de ter sido
duas vezes campeão mundial
e duas vezes vice, Emerson
deixou â McLaren e entre-
gou-se de corpo de alma ao
projeto da família. Tinha
esperança de que, em dois ou
três anos, o carro estaria
acertado e ele poderia, então,
voltar a conviver com os
pódios e as pole-positions.

Utopia. Mas nem tudo
correu como Emerson espe-
rava. Ninguém conseguia
acertar o carro e o sonho já
era considerado uma utopia.
Tanto assim que o grande
Emerson Fittipaldi acabou
sendo personagem de uma

charge onde aparecia monta-
do sobre uma tartaruga.

No começo deste ano,
surgiu, o VS, que prometia
uma revolução automobilísti-
ca. Mas ocorreu outro desas-
tre: estruturado como uma
colmeia de abelhas, o carro
entortava o chassis nas
curvas e a suspensão perdia
a geometria. O monocoque
teve de ser reforçado e
ganhou 65 quilos a mais do
que o limite de 575 previsto
pela FIA para a Fórmula-1.
Então passa-se para o F-6A,
já com os italianos Marmi-
gliori e Caliri.

Durante a montagem do
quebra-cabeças, surgiu a
decisão do caso Attala e a
nova direção da Copersucar
resolveu acabar com a brin-
cadeira de subvencionar
carrinhos de corrida.

Ontem, Emerson elogiou
Nelson Piquet, da
Brabhamm, que parece fada-
do a ocupar a vaga do nume-
ro um nas preferências dos
fãs do automobilismo. «Ele
está atravessando uma fase
muito boa e a máquina
corresponde». E, era inevitá-
vel, falou sobre as implica-
ções da crise mundial de
energia na Fórmula-1:

«O Brasil não pode ficar
sem o seu GP, para o qual
são necessários 30 mil litros
de combustível número infira-
tamente menor do que o
consumo interno. Também
considero, pelo menos a curto
prazo, inviável a utilização
do álcool, que é fabricado,
em cada pais, a partir de
diferentes produtos, tornando
necessárias contínuas readap-
taçóes nos motores».

Imagem. Sobre o projeto
Copersucar, ele mesmo parece

saber que a:; chances de
formar novo contrato com a
Cooperativa são remotas. Há
pouco tempo, a empresa
enfrentou sérias dificuldades-
financeiras e, extra-
oficialmente, informa-se que
seriam necessários 3,5
milhões de dólares para a
continuação do sonho. Ontem
mesmo, comentava-se que ele
teria tido uma importante
reunião com os dirigentes da
Copersucar com a finalidade
de definir a situação.

Contudo as agruras de
Emerson não estão restritas
ao campo de motores, mono-
coques, suspensão e patroci-
nadores. Na semana passada,
alguns dirigentes da
Embraer, onde o carro ê
testado em aparelhos e túneis
de verito, diziam que a
imagem da empresa foi
muito prejudicada com o
projeto dos Fittipaldi: «Ape-
nas fazemos os testes que
eles pedem, e muitos pensam
que nós é que construímos o
carro».

., , ...... ... ...
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PERSONAGEM

BONS TEMPOS
Em busca da glória absoluta, Emerson entregou-se de corpo e alma ao Copersucar
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EM EXPOSIÇÃO
0 bólido tupiniquim: projeto inglês, engenharia italiana, motor Ford, etc.

No box, João
quer mostrar que
é homem feito

João Henrique já foi a maior espe-
rança de um novo Eder Jofre no boxe
brasileiro, mas perdeu todas as quatro
oportunidades que teve para chegar ao
título mundial. A primeira delas foi
contra Nicolino Loche, em Buenos
Aires, quando perdeu por pontos.
Voltou a perder por pontos, na Itália,
para Bruno Arcari, decisão que até
hoje suscita dúvidas. Em todo caso,
João voltou a lutar contra Arcàri e
perdeu. Por nocaute. Insistiu e desa-
fiou, no dia 15 de abril de 1975, Perico
Femandez. A luta foi em Barcelona e
sua mulher, Dágmar, então grávida,•viu o marido estatelar-se no cháo.
Depois disso, nunca mais João lutou.

Hoje à noite, no ginásio do Pacaem-
bu, ele volta ao ringue. Mudou de cale-
goria, agora é medio-ligeiro, e seu
adversário não será nenhuma celebri-
datie do boxe mundial. Aos 33 ,anos,
idade em que muitos lutadores abando-
nam o pugilismo, ele enfrentará Cris-
pim de Oliveira, e, dizem, o seu pró-
prio medo. Afinal, chegava em certos
momentos das lutas decisivas cm que
ele parecia desligar. Por causa disto,
foi até levado para umas sessões de
análise com o psiquiatra e artista de
televisão Paulo Gaudêncio.

João nâo ganha muito, cerca de 15
mil mensais. Tem um emprego na
Secretaria Municipal de Esportes e
outro na Portuguesa de Desportos, onde
é técnico de boxe. Tanto assim que
Dagmar ajuda no orçamento aceitando
encomendas para festas.

Outro que está-se preparando e deve-
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SERGINHO
Nervosiriho, sempre vai esfriar a cabeça no chuveiro

rã voltar ao boxe dentro de dois meses
é Miguel de Oliveira. Miguel chegou ao
titulo que João nãó conseguiu, mas o
perdeu na luta seguinte. Depois disso,
sumiu pelos lados de Osasco. Sobre
João Henrique, no entanto, um detalhe
não deve ser omitido: nas'tr£s últimas
decisões em que João Henrique partici-
pou — e perdeu —, o seu preparador
físico foi José de Souza Teixeira. Esse
mesmo que, hoje, é técnico do Corin-
thians.

Cartão vermelho:
a apresentação de
Serginho

Nem depois de um ano de suspensão
— e ele ainda teve os dois meses que
restavam comutados pelo CNB —
Serginho parece tgT aprendido. Domin-
go ele procurou briga o tempo todo e
acabou encontrando um cartão verme-
lho, que lhe foi mostrado pelo juiz

Romualdo Arpi Filho ainda no primeiro
tempo. Resultado: já jogando um lute-
boi medíocre, o Sâo Paulo, reduzido a
dez homens, acabou perdendo por 2 a 0
para o Corinthians.

Por isso mesmo, hoje, ele deverá
ser advertido pelo diretor de futebol do
Sâo Paulo, José Douglas Dallora. E,
talvez, até punido. Afinal, em seguidas
vezes a sua indisciplina tem prejudica-
do a equipe. Entristecido e temeroso,
Serginho, ontem, confessava:

.- «Não sei por que eu perco a
cabeça...» ^

A torcida não
quer mais o
teçnocrata

José de Souza Teixeira nunca mere-
ceu a confiança da torcida do Corinthi-
ans. E isto se deve, talvez, ao seu sofis-
ticado currículo, onde se faz constar o
titulo de professor catedrático da cadei-
ra de futebol na USP. Afinal, os torce-
dores de um time de massa nunca
engoliram os números e os gráficos que
Teixeira tanto gostava de exibir. E,
depois de um bom começo, o time
começou a andar muito mal. No fim, ,
apesar do presidente Vicente Matheus
desmentir, ele balançou.

Permaneceu no cargo devido ao
incompetente futebol do São Paulo, a
quem o Corinthians derrotou por 2 a 0,
e ao talento de alguns dos seus jogado-
res, entre eles, Sócrates. Havia até um
abaixo-assinado com mais de 10 mil
assinaturas pedindo a sua cabeça.
Mas ele nâo caiu e, ao que tudo indi-
ca, a torcida terá de esperar mais
algum tempo para ver satisfeito o seu
desejo.

Em jogo manso,
Zico sempre
faz o que sabe

Desta vez, Zico não foi expulso, não
ingeriu alimentos deteriorados, nem foi
acometido de misteriosas contusões —
coisas que costumam acontecer ao
destemido atacante do Flamengo e da
Seleção Brasileira em ocasiões decisi-
vas. Nâo, Zico jogou, fez dois gols e
ajudou o Flamengo a derrotar o Ujpest
Dosza, da Hungria, no domingo â noite,
em Cádiz, ficando com o troféu Ramón
de Carranza — um dos muitos que sâo
disputados na Flspanha durante os
intervalos das temporadas futebolisti-
cas. Zico ganhou muitos elogios, os
empresários da promoção rios de
dinheiro, e ò Flamengo reforçou sua
escalada para se tornar o novo «Zieg-
féld Follies» do futebol brasileiro. O
jogo terminou 2 a 0.

Joelhos de Reinaldo
pedem anistia aos
beques

No começo do ano passado, Reinai-
do andou dando entrevistas a alguns
jornais da imprensa alternativa nas
quais defendia a anistia e demais liber-
dades civis. Depois foi para a Copa do
Mundo, contundiu-se e passou mais um
ano sem jogar, efetivamente, pelo Atlé-
tico Mineiro. Houve quem ligasse as
duas coisas e achasse que José Reinai-
do de Lima, 23 anos, estivesse sendo
vitima das pressões dos cartolas.
Ilusão: Reinaldo tinha mesmo sérios
problemas nos dois joelhos.

No começo de agosto ele voltou ao
time. Porém só no domingo é que a

torcida do Atlético viu nele o «Rei, Rei,
Reinaldo». antes gritado em todo o
Mineirão. Reinaldo marcou dois dos
três gols do Atlético diante do arquiini-
migo Cruzeiro e, praticamente, garan-
tiu para o seu time a conquista do títu-
Io mineiro deste ano.

De certa forma, foi a recompensa
para quem, desde os 17 anos de idade,
costuma ser caçado como bicho pelos
campos de futebol afora. E, igualmen-
te, para quem, por pressões dos carto-
Ias que necessitavam politicamente de
seus gol^, nunca teve tempo para recu-
peràr-se de seguidas contusões.

Anselmo vai
dizer se
jogou dopado

Amanhã será um dia em que Ansel-
mo, atacante do Comercial de Ribeirão
Preto, terá de dar muitas explicações.
Ele vai enfrentar a comissão criada
pelo presidente de FPF, Nabi Abi
Chedid, para apurar as responsabilida-
des a respeito do caso de doping em
que se envolveu. A audiência está
marcada para as 10 horas e Anselmo,
preventivamente, já foi suspenso por
dois meses.

A presença de substância proibida
na urina do jogador foi detectada há
cerca de um mès, após um jogo contra
o Palmeiras, em Ribeirão. Ontem, o
presidente do Comercial. Breno Spinel-
li, e o técnico do time, Daltro Menezes,
estiveram conversando com Nabi sobre
o assunto. Porém uma coisa já parece
estar decidida: se for comprovada a
soa culpa, Anselmo poderá pegar uma
suspensão de meio ano.
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DRUMMOND E CABRAL, FRANCIS E LOYOLA

O autor nacional, das repartições públicas às redações dos jornais e revistos

SOBREVIVÊNCIA

Hor, profissão repórter

LITERATURA

A invasão cucaracha
Em traduções ou em pessoa, autores

da América Latina ameaçam,
conquistar o leitor norte-americano

Um fenômeno pós-64: o escritor brasileiro é quase sempre um jornalista

Houve um tempo em que
eles eram inevitavelmente
bacharéis Nem todos, è
verdade, enfrentavam o
fórum, mas o horizonte ao
fundo era sempre o rubro das
bibliotecas jurídicas. O jovem
mineiro Otto Lara Resende
fez essa descoberta no final
dos anos 30, um minuto
depois de perceber que náo
poderia contar com a litera-
tura para almoçar diária-
mente. De que viviam os
escritores? Ele consultou as
biografias na Antologia Nacio-
nal e marchou resignado
para a Faculdade de Direito.
Mais que ninguém, alias,
Otto Lara Resende viria
provar que uma vez bacharel
se pode ser qualquer coisa,
advogado inclusive. Se a sua
opção fosse hoje, no entanto,
è bem provável que ele
tomasse outro caminho. Não
abriria a Antologia, mas sim
os suplementos literários. E,
encontrando entre os best-
sellers os nomes de Paulo
Francis, Antônio Callado,
lgnácio de Loyola, João Antô-
nio, marcharia esperançoso
para as mais próxima reda-
ção de jornal. Porque é lá

que se concentram, em
número cada vez maior, os
bem-sucedidos ficcionistas
deste país.

Sai o bacharel, entra o
jornalista. Sai também o
funcionário publico. O escri-
tor brasileiro,
definitivamente, mudou de
profissão. O fenômeno è
relativamente recente e seu
desenrolar merece ser repas-
sado. Para náo Ir longe
demais, voltemos à década
de 30, ã época em que o
adolescente Otto Lara Resen-
de decidia o que escrever em
sua carteira profissional.
Nesse instante, e para ficar
só na área federal, a admi-
nistração publica era sub-
repticiamente invadida pelos
intelectuais. O poeta (e
farmacêutico) Carlos
Drummondde Andrade, por
exemplo, chefiava o gabinete
do ministro da Educação,
Gustavo Capanema, onde tal-
vez tenha rascunhado alguns
dos magníficos poemas soei-
ais que reuniria no volume A
Rosa do Povo no ano da rede-
mocratizaçâo (1945).
Escritor-tabeliáo. O fim do

HUMBERTO WERNECK

Estado Novo náo expulsou o
intelectual dos gabinetes —

pelo contrário, acelerou o
mecenato palaciano que teria
seu apogeu com Juscelíno
Kubitschek. Governador de
Minas na primeira metade da
década de 50, JK decorou o
Palácio da Liberdade com a
fina flor da intelectualidade
mineira. O romancista Cyro
dos Anjos produziu ali o
romance O Amanuense
Belmiro, por sinal uma das
obras-primas da literatura
burocrática. Presidente a
partir de 56, Juscelino carre-
gou consigo a equipe de
pensadores e escribas.
Alguns deles seriam, ao final
do governo, premiados por
sua contribuição ao esforço
desenvolvimentista. Autran
Dourado se viu aquinhoado
com um cartório no Rio de
Janeiro, sinecura a que de
vemos um punhado de bons
romances.

Augusto Frederico Schmidt
escreveu em nome de JK. O
poeta Abgar Renault, juram
alguns, andou socorrendo a
gramática vacilante do presi-
dente Costa e Silva. Não

foram os únicos, certamente,
a compor ou maneirar as
falas do trono. Sempre houve,
além disso, escritores à
sombra do Itamaraty, e é
possível que Vinícius de
Moraes lá estivesse até hoje,
náo fosse o despacho azedo
(«ponha-se esse vagabundo
para trabalhar») com que
Costa e Silva o remeteu para
a companhia de Toquinho.

Ecletismo O mecenato oficial
chegou a ter sede própria,
quando JK criou o ISEB (ms-
tituto Superior de Estudos
Brasileiros), para secar brus-
camente em 1984, quando os
intelectuais foram varridos
dos organogramas federais,
estaduais e municipais. Foi
uma razzia em regra de que
só escaparam as cinturas
mais maleáveis. Neste
momento, exatamente, teve
inicio a compulsória recicla-
gem do intelectual brasileiro,
subitamente arrancado ás te-
tas do poder público.

È o momento em que,
fechado esse caminho, os
mais velhos buscam refúgio
no exílio, na universidade, na
imprensa, onde seja possível.

E os mais jovens simples-
mente eliminam a burocra-
cia de seu horizonte. O grosso
dos novos escritores — além
dos já citados, José Louzeiro,
Renato Pompeu, Ivan Ângelo,
Agulnaldo Silva, Roberto
Drummond, Wander Piroli e
tantos outros, êxitos de públi-
co e/ou critica — vai para o
jornalismo. Um jornalismo
que, aos poucos, contamina a
ficção brasileira, tomando-a,
de modo geral, mais viva.
mais ágil, menos sonolenta.

Quanto ao nunca assaz cita-
do Otto Lara Resende, vale a
pena insistir no seu borbole-
teante ecletismo. Em 57 anos
de vida, já foi advogado,
professor de várias matérias,
jornalista, adido cultural
(duas vezes), diretor de
banco, funcionário público,
assessor de Jânio etc. etc.
Atualmente é diretor da Rede
Globo de Televisão e acaba
de ganhar uma poltrona na
Academia Brasileira de
Letras, que na sua opinião
tem como vantagem princi-
pai garantir uma vaga para
estacionar no centro do Rio
de Janeiro.

Depois que enormes e varia-
das hordas de latino-
americanos, especialmente
porto-riquenhos, cubanos e
chlcanos, invadiram os Esta-
dos Unidos, a vida por aque-
les lados parece estar mais
para Maracaibo do que para
Nova York. Já é possível
identificar claramente traços
da cultura dos continentes
abaixo do Rio Grande em
todos os grandes centros do
pais. Talvez por isso, uma
verdadeira revoada de escri-
tores cucarachos está sendo
prevista para a temporada
literária do próximo ano.

Universidades e editoras
estão preparando conferèn-
cias e lançamentos de vários
autores latino-americanos,
que até então dormiam nas
prateleiras das livrarias. Um
dos convidados é o argentino
Júlio Cortázar, que participa-
rà de encontros com jornalis-
tas, escritores e estudantes.

Também o Instituto Lati-
no-Americano da Universida-
de de Rutgers vai iniciar mès
que vem, contatos com o
argentino Ernesto Sabato e
os espanhóis Felix Grande e

Fernando Qulnones, para um
ciclo de estudos e debates
sobre literatura hispano-
americana. A novela de
Sabato, Sobre Heróis e
Tumbas, está sendo traduzi-
da, com a supervisão do
autor.

Além destes, há muitos
outros escritores que vão
ganhando público nos Esta-
dos Unidos: em especial o
colombiano Gabriel Garcia
Márqucz, o argentino Manuel
Puig e Jorge Amado. No
campo da historiografia e da
política, apareceram recente-

mente trabalhos como Vene-
zuela, Petróleo e Política do
ex-presidente venezuelano
Rómulo Betancourt. ePctró-
leo e Nacionalização na
Argentina de Carl E
Solberg. O crescente Inferes-
se em torno dos latinos talvez
se explique pela falta de
opçóes no campo editorial
americano, apontada pelos
críticas como uma das maio-
res das últimas cinco déca
das. Ou talvez porque a
cultura dos bárbaros coloni
zados se esteja impondo ao
império.

MAQUINAS
USADAS

TEMOS VÁRIAS POLITRIZES. FURADEIRAS,
SERRAS CIRCULARES.

' SERRAS DE FITA, ETC...
PARA VENDA EM

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
PROCURAR INDÚSTRIA

HELLER METAIS E PLÁSTICOS LTDA..
RUA JOAQUIM FERREIRA, 124

BAIRRO POMPÉIA
(TRAVESSA CARLOS VICARI) C/ SR. MÁRCIO.

f. 
''¦'¦''¦ 
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AOS SÁBADOS das 19 às 20 hs.
TV GAZETA, CANAL 11 - SÃO PAULO

"Se você toca algum instrumento, dança ou conhece algum
assunto interessante, fale ei Sr. Alex na produção."

Rua Pamplona, 1119 6o Andar - CJ. 61
tels: 287-5216 - 284-4796

******************************************************************** *^

CINEMA
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CENTRO
AMAZONAS - Av Hio Branco.

4»- 220-4594, Kung Pu a violenta
tuna do grande dragão.¦(*» desalius
do sexo; Ida., desde yíi

ARCAM* - Av. Ipiranga, 808.
Violi-ncia no ultimo Irem da noite,
lia.. 9. 11.13. 15. 17,19. 21. 23h

ARIZONA - Av Kio Branco. 19.
220-45S4, Como è gostosa'a amisa
de minha mâe. Kunii Ku na encru
alhada do Inferno. 18a, 9. 12.45.
I6.MÍ1

AKOUCIIK «A» - STUÜIO «A»
- Lgo do Arouche. 426. 221-7678,
lima mulher descasada. lBa.. 17.50.
20.05. 22.06h

AHIKXHK «B> - STUWO B -
1^0 do Artiuche. 426. 221-7678. O
tonto do vigário, lüa, 13.30. 15.
16,30. Morangos silvestres. 14a, 18,
20. 221).

ART. PALÁCIO - Sala Sao João,
Av. Sao João. 419. 223-7IB0. Cinde-
relo trapalhão, livre. 8.3Ü. 10,15.
12.20. 14.15. 16.10. 18,05, 20. 22.ll

ART PALÁCIO - Sala Sao
Paulo, Av. Silo João, 419, 223-2553,
O enxame. 14a. 17.45. 20. 22.1511.

AUGUSTCS — Av. Rio Branco.
300. 2210226. Dunla Iraiçâo do sexo.
18a . 10. "12. 14. 16, 18, 20. 22hs.<24h

AURKA - STltlP TKASIi - Rua
Aurora. 522. 222-8337, No palco
show de Slnp Tease ao vivo, na
tela: tjuem manda e a palma, As
secretarias que lazem de tudo.
18a . desde 9h.

AVBNIlM - Av Sáo João. 335,
2237991. U caso Claudia, 18a..
desde I0h.

HAHAi) - R Harâo de liapeli-
.ninga. 265. 35-9031. Mulheres do
Cais, 18a.. 12. 14. 16, 18. 20. 22h. s)
24h

BKLAS ARTKS CENTRO lll —'
R Aurora. 720, 2201694. () expresso
da meia noite, lia . 14. 15. 19.20.
22h. I

BELAS ARTES CENTRO lll! -
R. Aurora. 720. 2201694. O caso
Claudia. 18a . 13.15. 15.30, 17.40, 20.
22h. •

¦BIJOC - Prça Frankün Roose-
véu. 172. 2572/64. Toda una via.
18a. 14. 16, 18. 20. 22h. 5/ 24h .

BIJOU - Sal Sérgio Cardoso |
Prça r'ranklin'Hoosevelt. 184,
256-9298, A ullima noiie de Bons
Orusicnko. lia. 14. 16. 18. 20. 23i
Si ,24h

CAIRO - R. Formosa. 401,
223-5695, O ulumo pistoleiro. Kung
Ku e os samurais. assassinos. 18a .
9. 12,40. 16.20. 2Uh

CAN-CAN - R. Cons Nebias, 197.
222-2494. Experiências sexuais dos
Casanovas. A filha do padre. 21a .
desde 9 li

CENTRAL CM - Av Ipiranga,
752. Damas do prazer. 18, 9. 10,40.
12,20. 14. 16.40. 17.20. 19.20. 20.40.
22.20. s 24h.

CENTRAL DOIS - Av. Ipiranga.
752. <J caso Cláudia. I»a. 9. 11. 13.
15. 17. 19. 21. 231). S 2lll

CLNESPACIAL — Av. Sâo João,
1465. 220^228, O caso Claudia. 18a .
14, 16, 18. 20. 22h ,

CilPAN - Av Ipiranga. 200.
25.9-7158. A disputa do sexo. lia.
14,45. 17.15. 19.45. 22.15h 5/ 24h
CORAL CM — H Sete de Abril,
381. 35-2365. Dupla traição do sexo.
18a. 14. 16. 18. 20. 22h. s, 21h
CORAI, CM - Rua Sele de Abril.

181 — 35-2365 — Troca de casais a
.Laliana, 16a - as 13.30, 16.40, I7.o0.
20 e 22.1* Sí24h

CORAL DOIS - Rua Sele de
Abnl. 381 - 36-2365 - Se lláo me
mato morro. 16a — as 11,20 - 13,30 ¦

15 40- 17.50- 20 e22.1Uh S 2ih
IK1M JOSÉ - Rua Dum Juse de

Barres. 306- 223-5217 - Emprega-
ia para lodo o serviço - Kung Eu
conlra as bonecas — Hf anos — as
9 30, 12.40. 1550. 19.00 e 22.10 horas

ESPLANADA — Pça JuIlO
Mesquita, 33 - 220-537U - O super
dusio • No violento mundo Karale -

18 anos • as 9 • 12.25 - 15.50 • 19.15 •

£.40 e £.(& horas-
FONTANA - Av. Ipiranga. 855

- 223.8718 — O tranco atirador -
Duas garotas e uma aventura — 18
inos • desde as 9 horas

GAZBT1NHA - CENTRO - Rua
Aurora. 753 - 223-443U - Dupla

traição do sexo. 18a — as 12 • 14 •

16- 18-20 e22h S24h
IPIRANGA lll - Av Ipiranga.

.'86— 223-2542 — U enxame. 14a —

11, 13,15.15,30.17.45. 20. 22.15h

IPIRANGA (21 - av Ipiranga.
7Kh _ 223-2542 - ti caso Claudia -
18a - II. 13.15. 15,30. 17.45. 20.
22.15h

JÓIA — Praça Carlos Gomes. 82
Operação dragão gordo; 14a —

12.20. 14.15. 16.10. 18.05. 20. ffi.Ouh
IAS VEGAS— Av. Sao João, 341

223-7991 — Embalos alucinantes •
Cada um da o que lem - Bile Jango
• 18 unos ¦ desde as 9 horas

LOS ANGELES (STRIP TEASEl
K Aurora. 501 - 221-3024 • Mo

palco Show de Slnp Tease ao vivo.
Na tela Assalto ao sexo ¦ U sexo
mora ao lado - 18 anos ¦ desde as 9
horas. *

MARABÁ - Av Ipiranga. 757 -
223-9901 — Alien o oitavo passagei
ro ¦ 14 anos ¦ as 9.10. 11.20. 23.30.
15.40- li.50. 20 c 22.10 horas S 24

MARROCOS - (tua Cons Cnspi
mano. 352 — 223-1534 — Dupla Irai
çao do sexo. 18a - as 10 - 12 - 1-1 -
16. 18-20e22hS.24

MARROCOS - Rua Cons Cnspi
mano. 352 - 223-4534 - Os prazo
res de uma mulher. l»a — as 10,
12. 14. 16, 18. 20e22hS.24h ,

METRO 1 - Av Sao João, 791 -
22*2492 - o Campeão livre
14.30- 17- 19.30 e 22 hs.

METRO 2 - Av. Silo Joio, 791 -
223-2492 — A uiberna do Inlemo •
16 anos 13 ¦ 15,20 ¦ 17.40 • 20 e
22.20 lis

METRÓPOLE - Av S Luis -
59 9238 Esposamanie 18a. 13. 15.
15,30. 17.45. 20. 22l

MOULIN ROCGh - R Cons
Nebias. 211 222-2494 - Um varão
entre mulheres — Coníiçdes de
una mariposa. 21a desde ás 9
horas. •

NATAL - (STRIP TEASEl -
Pça Júlio Mesquita. 73 No' palco
Sliow de Slnp Tease, ao vivo. Na
leia As lemeas do Gold Salon U
grupo dos selvagens. 18a Desde 9
h.

NTPPON - R Santa Luzia. .80 ¦
239-2682 - Adorável juventude • 10
anos - desde as 12,50 horas

NITEROY - Av Liberdade. 631
_ 278-7996 — Os lumuluadores • 18
anos, desde as 12.00 horas.

0ASIS - Pça. Júlio Mesquita. 123
'220.4251 — Roberta a moderna

gueixa do sexo — U leito da mulher
amada — 18 anos — as
9-12,10-15.2018.30-21,40 t 24 00
horas-

OL1NDO - Av. Sáo João. 473 -
34-5202 — Berlinda dos Orixás na
praia dos desejos — 18 anos — as
12-13,40-15,20-18.40-20,20- e 22,00
horas. s/24.

OURO- Largo do Paisundu, 138
117-uwi) — Sexo selvagem — 18

anos- as 12 1.1.40Ia.20 18.4020.20
PAISSANDU — Sala Império —

Largo do paissandu.. 60 - 228-0259
Encurralado para morrer — 16

anos - as 11.30-14-16.30 19 e 21.30
horas.

PALÁCIO DO CINEMA - Sala
Brètagne — av. Hio Branco, 4i6 —
221-1319 — As panteras atacam em
llong Kong — Em nome do pai, do
filho e do Colt - 18 anos - desde
às 9 horas.

PALÁCIO DO CINEMA - Sala
Normandie — av. Rio Branco, 425

2211319 — Damas do prazer —
Operação dragão gordo — 18 anos

desde as 9 boras.
PEDRO II — Rua dos Timbiras.

144 - 221 0639 - U bem dotado
homem de Itu — Brucc Lee o
dragão funoso— fctas sâo'do Iwra-
lho - 18 anos — desde as 9 horas.

PREM1ER — Av Rio Branco -
622. 223-2615 — (te sobreviventes
dos Andes — 16 anos — as
I1-I3.2O16JO17.4019.50* 22 h. 5.24
h.

RANCHO — r Gen. Couto Maga-
lhaes. 140, 222-24M A volúpia de
um desejo. As rçulheres mai6
lindas do mundo Sexo nao é peca-
do. 21 anos. desde as 9 h-

REGLNA — av Sao João. 1140 -
22IW737 _ Golpe Sujo — 14 ânus _
as l2.35-15-l7.25-19i0-a.15 horas
S24h

RIO BRANCO - Sala Azul. av
Rio Branco. 500 - 22I-4867 -
Cinderelo Trapalhão, livre — desde
as 9 h Costinha o Rei da Selva

RIO BRANCO - Sala Vermelha
av Kw Branco. 500 - 221-4867. O
Enxame 14a
11,00.13.15-15.3017.45-20-22.15 h

SACY — Av Sao João, 285 —

223-2362 - A espada mágica do
Kung l-u - 1) Jango — 18 anos —
desde as 9 horas

TEXAS — rua Roberto Simonsen
_ 36-3856 - Crash o ídolo de mel e
mal — Eu e meu primo virgem —
18 anos — desde as 10 horas.

WINDSOR - Av Ipiranga. «74 -
223.8614 - U destino de Foseidon -
14 anos - as 12-14 16-1620 e 22
horas S 24 h

AUTOCINES

WINDSOR - Av Ipiranga. 974
— I 223-7614 — Prazeres de uma
mulher — 18 anos - as
12-14-16-18-20e 22 h S-24h.

MOON AUTO CINE MOTEL -
Av. Interlagos - 1570 - 246-3803 -
Esle Mundo a Noile - 18 18a. as 20
e 22 horas

CHAPARRAL - Av. Marginal
Tietê. 2000 - 296.7277 - U
Campeão — 18 anos — as 20 e 22
horas.

POKS — Av Pacaembu com av
dos Emissários. - 67-1250 -
Violência e paixão íCatheunne
Deneuvei — 18 anos — as 20 e 22
horas S, 24 horas

PAULISTA
AUGUSTA E

JARDINS

ASTOR - av. Paulista, 2073,
28» 1780 — O enxame, 14 anos.
13.15. 15,30. 17.45, 20,00 e 22.15

BELAS ARTES SALA MARIO
DE ANDRADE - av Paulisla
esq. Consolado, 2584092 - ü
Expreuoda Meia Noite, 18 anos -
14.15, 16.50. 19.25 e22h

BELAS ARTES SALA PORTT-
NAR1 — av. Paulista esq da
Consolação 25Ü6341 - Esposaman-
te, 18 anos, 20.00 c 22,15 h

BELAS ARTES SALA VILA
LOBOS — av. Paulista esq Cons»
laçâo.25 — O caso Claudia.lB anos

13.15. 15 J0, 17,45, 20,00 e 22,15
.BIARRJTZ - av Brigadeiro

Luiz Antônio, 2332 - A noviça
rebelde - livre - às 14,30, 17,45 e
21,00 horas si 24h

BR1STOL — av. Paulista. 2064
2894686 — Alien o oitavo passo

gelro — 14 anos, as 13.30. 15,40.
17,50, 20 e 22.10 horas s/24 h

CAL CENTER - av Brigadei-
ro Faria Lima 1575. 2I2-I3W -
Disputa do sexo - 18 anos - as
14.45,17,15 19.45.22,15 horas 6- e s,
24 horas

CENTER - av. Brig Faria
Uma, 212-4013 - O caso Claudia 18
anos - 13,15, 15.30. 17.45. 20.00 e
22.15

DEL REY — av Santo Amaro,
526 — Alien o oitavo passageiro —
14 anos. as 12,30, 15.40, 17,50, 20 e
22,10 h s 24 horas.

GAZETA - av. Paulista, 900 —
205-626 - Disputa do sexo - 14
anos - as 14,45.. 17.15, 19.45, 22,15
horas 6- e «, 24 horas.

GAZCT1NHA - av. Paulista.
900 — 2)54200 - Se nao me maio
morro. 16 anos, às 13,10. 15.20,
17,30, 19.40 e 21,50 e 6- e s.. 24
horas

GAZETAO - av Paulista, 900
2B5-4895 - O campeão - livre -

as 14.30. 17, 19.30 e 22 h 6' es, 24 h
GEMTN1 | - av. Paulista. 807
289-3655 — Senhora ¦ livre -

12.30,14.20.16.10 h- A Tabema do
Inferno, 16 anos - 18, 20.20, 17,40 e
22,40 h '

GEM1NI 2 — av. Paulista, 807
_ 298-36J5 - A Tabema do Infer-
ro. 16 anos - 13, 15.20. 17,40, 20 e
22,30 h

GRACNA — av. Santo Amaro.
1753 — 2410785 - O campeio -
livre - as 14.», 17. 19.30 e 22
horas.

GUAKUJA - av Santo Amaro.
1864 — 2402820 - Cinderek) trapa-
Ihao _ livre - às 14. 16. li. 20 e 22
horas

IBIKAPtKltA UM - Shopping
Centar Ibirapuera — 5434625 -

-Golpe sujo — 14 anos — a 14,116,
18.20eSooraii/Mh

1BIKAPUERA DOIS - Shop-
, pi« Center Baiapicn — MMS2S

O campeão - livre — às 14.30.
17,19, 0 e 22 horas..

1GUATEM1 - av Brigadeiro
Faria Lima. 1191 - 210-1409 -
Alien o oitavo passageiro - 14 aros

às 13, 15,40. 17,50 20 e 22.10
horas.

LIBKRTV - Av. Paulista. 2064
289-16!» — O conto do vigàno -

livre - às 13.05, 14,40. I6,15h -
Golpe sujo — 14 anos — às 17,50.
20.05 e 22.20h

LUMIERE - rua Joaquim
Flortano, 33» ü 8814418 - Brasil
bom de bola - livre - às 13.30.
14,55. 16.20 - Golpe sujo - 14 anos
-às 17,50. 20e22.10h

MAJESTir - rua Augusta, 1475
285-5691 - Espada era a lei -'

bvre - 14,15, 16,10, l»,05. 20,00 è
22.00 h

PALMMXA - rua Pamplona.
1418 - 285-1081 - Rollerbal os
gladiadores do Muro — 16 anos —
às 14.45, 17,15, 19,45. 22.15 h 8- e s
24o

PAULISTANO - av. Brigadeiro
Luiz Antônio. 2344 - 289-132-/ - O
trapalhão nas minas do rei Saio
mio - Livre às 13.05, 14.40, 16.15

Jonas que fará vinte e cinco
anos no ano dois mil — às 17,50
20.06 e 22.10 boras

RIO— Av. Paulista. Conj Naci-
onal - 285-3696 - Os trapalhões
nas minas do rei Salomão - bvre
às 1330. 14,50 e 16.20 - Acontece
menlo de Maruaa - 18 anos às
17,50 20 e 22,10 li

SPLtMMD - Av Bng Faria
Uma, 641 - 212- 13S4 - O enxame
_ 14 anos - 13.15, 15,30, 17,45,
20.00 e 22.15 li

TOP CINE - Av. Paulista 854 -
287365 — Esposa Amante — 18 anos

13.15. 15.30, 17,45. 20,001 22.15 h
VILA NOVA - Av. Sanlo

Amaro, 760 — Belinda dos Ornas
na praia dos desejos — 18 anos às
18,30. 20,00 21.30 h

VILA RICA - Av. Santo Amaro
617 — 240.6896 - O enxame — 14
aros - 11.00. 13.15. 15,30. 17.45,
20.00 e 22.15 h

VITRINE- Rua Agusla, 2530-
Rua Haddock Lobo. 1307 - Disputa
do sexo— 14 anos-às 14.45, 17.15,
19,45, 22,15 horas 6- e 5/ 24 horas

BAIRROS
ALADLN -Av. Celso Garcia,

3749 - 296.4955 - Belinda dos
Orixás na praia dos desejos — ü
segredo das massagistas — 18 aros

às 18.30 e 21.30 horas
AMAZONAS - Pça. Padre

Damiáo. 67 - 63-7731 - Belinda
dos Onxas na praia dos desejos —
Secas e molhadas — 18 anos — as
18,30 e 21,30 hs

ANCIUETA - rua Silva Bueno.
2402 — 273.6542 — Bruce Lee no
Jogo da morte — Marcha ou Morre

18 anos — desde 141.10 h
BRÁS— Av. Celso Garcia, 609

291 3628 - Belinda dos Orixás na
praia dos desejas — 18 aros às 14.
17,05 e 20.10 h.

CAPRI — Rua Domingos de
Morais 348 — 0 prisioneiro do sexo

A batalha dos mágicos — 18
anos — desde as 14 horas

CENTER LAPA - Rua Guaici-
rus, 1465 — 66-762 — Ecurralada
pára morrer — 16 anos — as 14,
16». 19 e 21.30 li

CK' — Av Celso Garcia. 5332 -
296-4060 — Homem Aranha - livre

desde 14«i h
CONTINENTAL _ UM - Sala

Barroco — Av. Corifeu de A
Marques 6300 - 268.9496 - Sexo
selvagem— 18 aius- às 14,16, 18.
20 e 22 horas.

. CONTINENTAL - DOIS - Sala
Versalles — Av. Confeu de A
Marques 6300 - 268-W96 - Praze.
res de una mulher — 18 anos — às
14.16, 18. 20 e 22 horas.

ESTRELA — V. da Saúde. 184
275-7226 - Supeiman o (lime livre'desde 

as 19.30 li
FESTIVAL - R Itep Lacerda

Franco. 60 - 210-1400 ! O caso
Claudia — 18 anos - desde 13.15 ¦
15 30 17.45 2000 e 2215 horas.

FIAMMETTA - R Frídique
Coutinho. 361 - Bnice Lee no jogo
da morte — Baby Sitter - 18 anos
desde às 14 horas.

FONTANA PALÁCIO DO CINE-
MA — SALA OURO BRANCO -

Av Celso Garcia. 243 291-1217 -
Vida e morte de Bruce Lee Confia
soes intimas de um presidio femiro-
no 16 anos desde as 9 horas

FONTANA PALÁCIO DO CINE-
MA SALA OURO PRETO -t Av
Celso Garcia. 243 - 291-1217 Damas
do prazer — Daniel Capanga de
¦Deus — 18 anos desde as 12 horas.

FLORIDA - Rua Tunaài. 734
262-0110 blncurralado para morrer
16 anos as 14 ¦ 16.30 19.00 e 2130
horas-

GOIÁS - Rua Butantà. 100 '
212-2330 - Alien o oitavo passageiro

Us quatro magníficos pistoleiros
14 anoos'- tis 14 • 17,50 e 21,40

horas
HAWAY - R Tunassu. 704 •

62-0404 — Dupla traição do sexo 18
anos as 14- 16 • 18 20 e 22 horas

HOLLYWOOD - R Voli da
Pátria. 2995336 - Berlinda dos
Orixás na praia dos desejos — O
segredo das massagistas — 16 anos
às 14.15- 1715 e 20.15 horas.

JAMOH — Rua Domingos de
Moraes - 2833 ¦ 709O9I ¦ Alien o
oitavo passageiro - t dos irumi-
gos me livro eu - 14 anos - as 14 -
17.50 e 21.40 horas.

JÚPITER - H Dr João Ribeiro,
440 - Encurralado para morrer. 16
aros às 14- 16,30 19 e 21.30 horas

LONDRES - Av Adolfo Pinheiro
669 - 5217403 - As piranhas 16

anos as 14.30 ¦ 18.30 - 2030 horas
LONDRES - Av Adolfo Pinhei

ro. 66 — 521-7403 - O J«i conlra o
capela - livre as 14,30 16.30 itt.30 e
20,30 horas.

NOVO SAO GERALDO - Lgo N.
da Penhi 24 • 2K5-6826 - O
enxam ¦ 14 anos - desde 14.00
horas-

OURO VERDE - Rua da Muoca.
2519 - 292-4393 — O <-aso Cláudia '¦

Presidio de mulheres violentadas
18 anos ¦ desde 14 00 horas. ,

PALLAIUUM — Av Francisco
Morato. 3390 . Cinderck) Trapalhão
• livre- as 14-1618 20 e 22 horas

PATRIARCA - li. do Oratório.
890 93-1043 — Uelinda dos Onxas
na praia dos desejos — Adultério
as regras do jogo .18 anos as 18.30
e 21.30 horas

PENHARAMA - Pça Ullo de
Sclembro. 115 • 296-7277 ¦ Nos
embalos de Ipanema • Bruce Lee
nos o perdemos - as 14 lwras

PIRATININGA - Av. Rangel
Pestana . 1554 • 229-3796 - O caso
Cláudia - Roberlá a moderna quei-
xa do sexo. 18 anos. desde 13.30
horas.

PLAZA — Pça Treze de Maio,
490. Conspiração violenta — As
erotiqas profissionais — 18 anos —
às 9 12.15 15.30 18 .45 e 22.00 horas

HIALTO — R João Teodoro. 1075
. 22U.OW6 — Belinua dos Onxas na
Praia dos desejos - 18 anos as
18 30 e 21.30 noras.

ROXY — Av Celso Garcia, 499
931289 - Ahen o oitavo passageiro -
Operação zebra - 14 anos as 14 •
17.50 e 21,40 horas.

SANTO AMARO - Av Adollo
Pinheiro. 344 ¦ 52MI07 • Secas e
molhadas Belinda dos Onxas na
praia dos desejos A praia do
pecado ¦ 18 anos as 14 ¦ 17 e 30 h

SAN REMO - R Donungos de
Moraes. 77o ¦ 7I-09M - Encurralado
para morrer - 16 anos as 13 - 16,30 -
19 e 21,30 horas.

S. SEBASTIÃO - Rua Maria
Carlola, 870 • 925-4816 ¦ Crease nos
tempos da bnlhanlina - Nos emba-
los de sábado a noite - 16 anos - as
18 horas.

SATURNO - Rua lllgunçtl. 378 •
295-7277 • O enxame • 14 aros
desde 19.30 horas.

SENADOR - Rua Senador
Flaquer, 168 ¦ 163 - 246-4415 - ü
caso Claudia - 18 anos 12.30
14.40. lá.iii 19.00 e 21,10 horas

TURIASSU - R Tunassu. 2100
Prazeres de uma mulher - 18 anos
às 14 - 15.40 . 17.20 - 19 ¦ 20.40 e
22.20 horas.

UNIVERSO - Av Celso Garcia.
378 • 2935578 - O enxame • 14 anos -'
desde 14.00 h

AMERICANA
BRASIL - K Gonçalves Dias.

696 . 2-tUl - Califórnia adeus - 14
anos . as 20 horas

BAURU
POP TOP AUTO CINE - Fone.

23-1667. Av Verg de Lorena s n .
sessões as 20 e 22 • Expresso de
Chicago, colorido com Gene Wilder.
censura 18 anos.

BAURU - I de agosto. 35 ¦ fone
22-3960 ¦ sessões as 20 e 22 horas
Chapéu de Couro, colorido com
Jolre Soares, censura livre-

CAPRI - Fone 223963 • 1 de
Agoslo. 6-31 sessões as 14 e.20
horas Coma colorido com
Michael Domingos, censura 18
aros. as 22 horas, promoção Cim-
Clube. Psicose, colondo censura 14
anos

CAMPINAS
ALVORADA - K Regente Feijo,

377 • 24321 • O estranho segredo do
bosque das sombras ¦ 18 a as
16.30- 19 e 21 horas.

AUTO CINE SCORP10S - R
Kranctsco J C de Andrade. 699 -
9-4642 - As Amiguinhas - 18 anos as
20 e 22 horas.

BRASlLlA - Rua Regente Feijo.
1465 • 313529 ¦ Uma gata do cio . 18
anos • as 14. 16. 18 20 e 22 horas

CARLOS GOMES- Rua Campos
Salles. tiUS-a 92112 - Festival
Kung Fu. as 14. 16. 18. 20 c 22
horas

JEQUITIBA - R Anchiela. 1 •
9-4859 . Encurralado para morrer -
16 anos . as 14, 16. 18. 29 e 22
horas.

OURO VERDE - H da Concef
çao. 260 - O desuno de Foseidon -
14 anos - as 14, 16. 20 e 22 horas.

REGENTE — 13.06 - Alien o oila-
vo passageiro, 14 anos - as 14, 16,
18. 20 e 22 h

S- JOSÉ - Rua Paula Bueno. «2
0-6973 ¦ Festival do Kung Fu ¦ a»

20 e 22 horas.
WINDSOR - R General Ueono.

931 • 9 7335 • Comando dez de nava-
rone ¦ 14 anos • as 14 - 16 ¦ 18 ¦ 20 e
22 horas

FERRAZ DE
VASCONCELOS

AZUL - Av. Brasil, 1561 - As
amiguinhas — Maciste no utierno

14 anos— as 19,30 horas

GUAIANASES
TUPY — R- Capiláo Pucci, 47 -

Meus homens meus amores —
Marucure a domjcibo — 18 anos -
desde as tu horas

GUARULHOS
v: S. FRANCISCO - Pça Tereza

Cristina, 53 — Os guerreiros de
Shau Un de Marco Polo — Um
grande guzador - 18 anos - as 15,
18 e 21.30 horas.

STAR — Rua João Gonçalves. 566
2001X61 - O destino de Posodor
14 anos— as 15.19e 21 horas

JUNDIAÍ
CINE AUTO BACt ART - R do

ReUro. 1962 - 436.6221 - Julia, 18
anos — 20.22 horas.

LIMEIRA
VITORIA - Pça Toledo de

Barros, 1396 — Ano dois mil e Ires
operaçào terra — 18 anos — as 14,
19,30 e 21.30 horas.

MAUÁ
SYMAFLOR - Av Barão de

Maua. 100 - 450 1689 - O matador
sexual — 18 aitos — as 18 horas

MOJI DAS CRUZES
AVENIDA - Av Voluntário

Fernando Pinheiro Franco. 560 —
246 8788 - O Enxame - 14 anos -
desde 19.30 tyras

ODEON - Hua Dr Ricardo Vile-
i.i 'o -- \- anuguinhas — 18 anos

as 14.16. 18. 20 e 22 horas.

OSASCO
ESTORIl. - Av dos AUomistas.

2 393 — O enxame — Inundação —
14 anos - LKSde 19.30 horas

GLAMOUR — Hua Sào Joáo
Batista. 50—478 6012 — Uma cama

para sete noivas — A praia do
pecado - 18 anos - as 14.15. 17.15
e 20.15 horas

PERUS
MABRA — Av. Silvio de Campos.

ÜH — Um boxeador ctunes de um
brjiço sO. — 18 anos às 19 horas

PRAIA GRANDE
YARA - Hua Londnna. 465 -

1017852 - Q caso Claudia - 20 e
22 horas

OCIAN - Av D Podro II. 52 -
C Ocian - 94 2965 - Ana. a Uber-
Una - 20 « 22 horas.

CINE ÇARMEM - Av. Nsa. Sra
de FaUma. 456 - 101 - Ramais 341
e 342 — Ipanema. Adeus — 20 e 22
horas.

PIRACICABA

POLITEAMA - Rua José Bonifà-
cio, 914. 223602 A montanha dos
Canibais. 18 anos às 14,30 ¦ 20 e 22
h. .

RiVUU - Rua Benjamin Cons-
lant. 1113 ¦ 32-4436 - O caso Cláudia
• 18 aros ¦ às 14,30 20 e 22 horas.

POA

ESMERALDA - Pça Expedxio
nano, 31 — Paixão de sertanejo —
O corvo chegou para matar, as
20.15 horas.

RIBEIRÃO PIRES

ODEON - Rua do Comercio. 459
— 3142 — Ondereto trapalhão -
livre - desde 19.30 h.

RIBEIRÃO PRETO
BRISTOL — Rua Sao .v-iwsliao.

920 — Alien o oitavo passageiro —
18 anos-às 14, 16 20e 22 horas.

CENTENÁRIO — Rua Barão do
Amazonas. O matador ^exual, 18
anos • as 14,30.20 e 22 horas.

MIRAGE - Rua Lalaele, lOSu •
Costinha o King Mung ¦ Livre ás 14
e 16 horas. Aula ansiedade - 16
anos • as 20 e 22 lwras

PLAZA — R Duque de Caxias,
639, Uma mulher descasada 16
anos às 14 16 20 e 22 horas.

PEDRO 11 - Hua Alvares
Cabral, 370 — Alui o oitavo passa-
geiro - 18 aros - as 14.30 20.30
e 22,30 boras.

SÁO PAI.U) - Rua Sao Sebas-
tiâo, 437 — Sede de amar — 18
anos - às 14, 16 20 e 22 horas.

WINDSOR - Hua Lalaele, 374 -
Sábado alucinante — 18 anos — às

14,30 20 e 22 huras

RUDGE RAMOS
RUDGE CENTER - Av Cami

nho do Mar. 3 443- lei 457.7063-
Jesus de Nazaré — Uvre desde às
10.30.

SANTO ANDRÉ
CARLOS GOMES - Rua Senador

Flaquer, 110 — O Enxame — 14
anos — desde 18.30 horas.

CINEMA UM - Hua F.-Jera. 360
Vila Alpina 44* 1.00 - Carmem a
cigana — Uvre — as 15,40 • 17.35
horas. Ite meninos — 16 anos — as
19,10 e 21.20 horas

ui um r^WPi o_ ri-
Campos Salles. 58 449-6608 A
história de Oüver» livre às 11 - 16
iSfiuíaí.**"1™5

SÃO BERNARDO
HAWAY - R Olavo Bilac.-40 -

448 6488 - Encurralado para
morrer - 16 anos -ali. 16J0,1S
e 21JO horas.

S. BERNARDO - Rua Marechal
Deodoro, I 129 - 443.5146 - A
espada magia do Kung Fu - Os

violentos profissionais do crime —
18 anos - às 9.30, 13.30. 17.30 e
21.30 horas.

SÃO CAETANO
AQUÁRIOS - R Carlos Campos.

120 - 4422831 - O jogo do sexo -
18 anos - às 13,30. 15.15, 17, 18.45.
20,30 e 22,15 horas.

COLONIAL - Rua Amazonas.
1140 - Tel 4421963 - Alierp,o

oitavo passageiro — 14 anos — às
14, 16,30. 19 e 21 horas.

OUDO - Rua Manoel Coelho.
506 - Tel. 442 25B9 - Aliem, o oita-
vo passageiro — 14 anos — às 14.
16,30. 19 e 21J0 horas.

VITORIA 1- Rua Baraldi. 743-
442 1698 - O Campeão - Uvre -
14.19, 21 boras.

VITORIA 2- Rua Baraldi, 743-
442 1698 - A Tabema do Inferno -
16 anos- ISie 21 horas

SÃO VICENTE
JANGADA — R. Martlm Afonso.

451 — 68.7433 - Iracema, a Virgem
dos Làba» de Mel — com Helena
Ramos — 20 e 22 horas.

PETRÔPOLIS - Av. A Emmeri-
ch, 665 — Tubanso — Denles do
Mar c Catástrofe na Selva — 20
horas.

SANTOS
CAIÇARA - Av Cons Nebias

853 - 33.2867 - Belo e bem servido
- Lando Buzzanca - 16 aros - 14.
16. 20 e 22 horas.

CINEMA 1- Av. V. de Camalho,
19 - 4-5181 - O caso Claudia - 18
anos— 14, 16, 20 e 22 horas.

INDAlA — Av Ana Cosia, 429 —
43130 — A disputa dos sexos —
C/Burt Reynolds — somente em
soiré — 20 e 22 horas.

INDEPENDÊNCIA - Av Ana
Costa, 525 - 4.9180 - A Tabema

do Inferno - C/Sylvestei Stalkme
16 aros- 14. 16. 20e 22 ho-as
ITAJUBÀ - Av. P Wilson 1955
37.6680 - Náo haverá espetáculo

cinematográfico
JUUO DANTAS - H Amadoi

Bueno. 188 - 32797» - 0 Caso
Claudia - 18 anos 14 16 ia a).
22 boras.

ROXY - Av 4na Cosia. <43
4.2834 - O Comando 10 de Navaro
ne - 14 anos - 14 16 18 20 •> 22
horas.

S. ATLÂNTICO 1 - Av Ana
Costa, 544 - 13991 Golpe Sujo
14 aros- 14.16. 18. lOt- 12horas

S. ATLÂNTICO U - Av Ana
Costa, 544 - 13991 - 1 Campeão

De Zeffirelli - Uvre - 14 16 18.
20 e 22 boras.

SUZANO
SACI - Pça Joáo Pessoa, 9i

Cinderelo trapalhão - Uvre àt
19,30 horas.

TEATRO

A.C.M. - R. Nestor
Pestana, 147 — «O Pequeno
Príncipe» - sâb. 18,30 e 21
h. dom.; 10,30, 16h, e 20,30
h. Livre.

ALFREDO MESQUITA -
Rua Santa Madalena, 275 —
285-3391 - *0 Humor de
Sérgio Rabello» de 4- a
dom.: 21 hs.

ALIANÇA FRANCESA -
Rua General Jardim, 182 —
259-8412 — «Vejo um vulto
na janela, me açudam que
eu sou donzela» — de 4" a
6"; 21 hs. sáb. 20 e 22,30hs.
dom.: 18e21hs.

ANCUIETA - Rua Dr.
Vila Nova, 245-256-2281-
Dona Claudia - 4' à 6'
21:00 hs. Sáb. 20 e 22 hs.
Dom. 18 e 21 hs. até dia 25.
«Mocinhos e Bandidos» em
Setembro.

APLICADO - Av. Brig.
Luiz Antônio, 931, 36-7891,
«Aluga-se uma Barriga», de
4* a 6», 21 hs; sab. 20 e 22
hs. dom. 18 e 21 hs.

AKTHUR AZEVEDO -
Rua Paes de Barros, 955
292-8007 «Com Panos e
Lendas». Sab. 15,30 dom:
10,30 e 15,30 hs. «1" Mostra
de Arte e Cultura Popular».
De 3" a dom.: 21 hs.

AUDITÓRIO AUGUSTA
Rua Augusta, 943 —

257-7575 - «Sinal de Vida»
de 3' à 6* 21 hs. sâb. 20 e 22
hs. dom.: 18 e 22 hs.

BEXIGA - R. Rui
Barbosa, 672 - 285-3247 -
«Quem Tem Medo de Itália
Fausta» — de 4* a dom.: 21
hs. — sab.: 22 hs.

BOLSO - Av. São João,
1737 220-8012 «Eu Sou o
Espetáculo» de 4J a dom. 21
horas.

BRIGADEIRO - Av
Brig. Luiz Antônio, 884 —
35-8433. «Baixa Sociedade
ou Apenas 500 milhões de
dólares» de 4' a 6a 21 hs.
sáb. 20 e 22,30 hs. dom. 18 e
21 hs. 18a.

CAFÉ TEATRO ODEON
Rua Santo Antônio, 1000

258 — 8006. «Greta Gasr-
bo. Quem Diria» de 3' a 6^

21 hs.: «Greta Garbo
Quem Diria» Os Grandes
momentos de Consuelo
Leandro — de 4" à Dom. —
Seção zero hora.

EUGÊNIO KUSNET -
l(ex-Teatro Arena) — Rua
Dr Teodoro Baima, 94 —
256-9463 — «A Vaca Surrea-
lista» — 4* a 6-í; 21 h. sab.
20 e 22 h. dom. 18 e 21 h.

F.A.A.P. — Rua Alagoas,
903 — 67-7371 — «Tiro ao
Alvo» - Estreia dia 29 de
agosto.

GRANDE TEATRO SÀO
PAULO - R. Galváo
Bueno, 714. «Os Três Medi-
cos» de 3' a dom. 21 hs.

ITÁLIA - Av. Sâo Luiz,
50 — 257-3138. «Camas
Redondas, Casais Quadra-
dos» de 3* a 6? 21 hs. Sâb.
20 e 22hs. dom. lll Cl hs.

JOÁO CAETANO - Rua
Borges Lagoa, 650 —
544-3774 - Ballet Evolução

de 4' a 6* 21 hs.
LIZA NEGRI - R. Major

Diogo, 547 - 35-3698 -
«Oh... Que Delicia de Frei
ra.!!! — de 4a a 6* 21 hs
sáb. 20 e 22 hs. dom. 18 e 21
h. 18 anos.

MAIUiANTTI -Rua 14 de
Julho, 114. 32-1975. «Glmba.
Presidentes dos Valentes».
3' a dom. 2100 hs. Uvre.

MARIA DELLA COSTA
Rua Paim 72 - 256-9115

«É» de 3' a &* 21 hs. sáb 20
e 22,30 dom.' 18 e 21hs.

MARTINS PENA -
Largo do Rosário, 20 -
298-9624. - «Toda a Rainha
tem seus dias de Guerra»

de 3* a dom 21 hs -«O
Pirata Trapalhão» - sâb.
15,30 — dom. 10,30 e 15,30
hs.

MEC-Fiaart — Al. Noth-
man 1058 — No natal a
gente vem te Buscar 18a 4a
a Sáb — 21 hs. Dom — 20
hs.

MUNICIPAL — Praça
Ramos de Azevedo —

222-8698 - «Opera Nozzt di
Figaro de Mozarh - dias
24 e 28 às 21 hs dia 26 âs 16
hs.

OFICIAN - Rua Jace
guai. 520 - 32-3039 - <Q
Grupo Arerè» de 3a a 5* 21
hs. «Ensaio Geral do
Carnaval do Povo» sab #)
hs. & a dom.: 21 hs

PAULO EIRO - Rua
Adolfo Pinheiro, 765
269-6020 -É Só Isso Qi* eu
Sei Professor - de V a 6-
21 hs.

PAIOL - Rua Amaral
Gurgel. 164 - 221-2462 -
«Treze» - De 4' a 6' as
21,30 hs Sâb. 20 e 22 tis
Dom. 18 e 21,30 hs

PRÓCÔPIO FERREIRA
R. Augusta 2833 -

852-8079 - «Guilherme
Arantes» — de 3d a dom 21
hs.

POPULAR DO SESI
-Av. Paulista, 1313 - «A
Falecida» - de 4a a 6* 21
hs. sáb 20 e 22 hs dom 18
èaihs.

RUTH ESCOBAR - Sala
do Meio - Rus do» ingle
ses. 209 - 289-2358 <Pra
Seu Governo» - estréia em
setembro

RUTH ESCOBAR - Rua
dos Ingleses, 209 - «9-2358
«Caixa de Cimento» estrela
em Setembro.

SÀO PEDRO - Rua
Albuquerque Lins 17) -
66-3348 - «Ópera do Malan
dro» estréia em Setembro

STUDIO SÀO PEDRO -
Rua Albuquerque uns i7i

66-3348 - <0 Homen, do
Principio ao Finu dt í a
6' - 21 hs sáb Si k ü
dom 18 e 21 hs

TEATRO BRASILEIRO
DE COMEDIA - Rua
Major Diogo, 315 364408 «O
Inocente» de 4' a dom 21
hs.

T.A.1.3 - Rua Três
Rios. 252 - BTJ-VIO «Quar
teto em CY» de 5* t 6" 2)
hs. sáb 20 e 22.30 hs dom
18 e 20.30 hs livre
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As eleições são na quinta e sexta. Houve rachas,
cisões, mas agora a coisa está definida.

Saiba quem apoia o PT, quem está com o MDB, quem...

FLAMlNIO FANTINI

Mesmo com a disputa de
cinco chapas, as eleições para a
segunda diretoria da União Esta-
dual dos Estudantes de São
Paulo ainda não conseguiram
provocar muito entusiasmo nos
300 mil universitários do Estado,
dos quais pelo menos 80 mil
deverão comparecer ás urnas,
fyvjnta e sexta-feira — segundo
calculam os dirigentes da enti-
dade. S

Voz Ativa, Chegou a Hora,
Novação, Chapa da Convenção e
Liberdade e Luta disputam
palmo a palmo as paredes das
faculdades para afixar suas pala-
vras de ordem e distribuem pela
capital e interior uma batelada
de cartas-programas, nas quais a
palavra ditadura aparece com
tanta freqüência como e
execrada.

São cinco correntes, todas de
esquerda, que convergem na
condenação do governo Figueire-
do, do regime militar em geral,
na defesa da anistia irrestrita,
no apoio ás reivindicações dos
trabalhadores de melhoria de
condições, de vida e liberdade
sindical. Mas apresentam
também uma longa história de
divergências, que motivam a
concorrência de agora pela dire-
çâo da entidade máxima de
representação estudantil no Esta-
do, como eles próprios intitulam
a UEE.

«Burgueses». Ano passado, á
exceção de Liberdade e Luta, as
diversas correntes políticas que
disputam a preferência dos
universitários haviam-se < acomo-
dado numa única chapa, o «fren-
tão», como foi denominado, e que
congregava gregos e troianos. As
eleições de agora assinalam a
volta dos matizes na disputa e,
principalmente, o surgimento de
novas alianças e cisões entre as
tendências classicamente estabele-
cidas desde 1976, quando se reali-
zou o primeiro pleito para o
ÜCE-Livre da USP.

Assim, o «¦írentão» desdobrou-
se em quatro chapas. Voz Ativa
reúne militantes das antigas
Refazendo e Caminhando. Chegou
a Hora é a versão 79 da aproxi-
mação entre a Reforma, quaüfi-
cada também de esquerda «orto-
doxa» ou «tradicional», e uma
dissidência da Refazendo expres-
siva particularmente na cidade
de São Carlos.

Novação é a simbiose entre a
Convergência Socialista, cortéían-
te bode expiatório de acusações
governamentais de infiltração
subversiva nos movimentos sindi-
cais, e a antiga Resistência, que
se marcou outrora pòr rejeitar
a defesa das liberdades democrá-
ticas, por considerá-las «burgue-
sas» (ambas enfatizam a necessi-
dade de colocar o socialismo na
ordem do dia).

A Chapa da Convenção tem
origem na tendência Caminhai»-
do, embora seus adeptos neguem
isso com veemência. A quinta
concorrente é a própria Liberda-
de è Luta, ou melhor, Libelu, que
dispensa apresentações.

Os favoritos. De acordo com
as previsões feitas até ontem,
Chegou a Hora e Voz Ativa
eram as mais cotadas para
emplacar a futura direção da
UEE, a primeira com boas possi-
bilidades de faturar os votos do
interior e a outra concentrada
mais na Capital, sobretudo na
USP e nas faculdades isoladas.
Entretanto, a disputa pau a pau
entre essas duas chapas poderá
beneficiar muito a Libelu, que
ano passado contou com uma

\ expressiva simpatia de cerca de
27**f do eleitorado. Como o debate
eleitoral só começou a amadure-
cer na rela de chegada das
urnas, nenhum dos concorrentes
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As eleições para a UEE, no ano passado, as manifestações na rua e a batalha dos cartazes

dá garantias sinceras de que
será o vencedor.

Os novos alinhamentos entre
as correntes universitárias estão
sendo considerados como o
termômetro do que ocorrerá
brevemente nas eleições para a
União Nacional dos Estudantes, a
se realizarem até o final do ano.
Vários dirigentes estudantis
entrevistados acreditam que os
agrupamentos a nível nacional
para as chapas da UNE deverão
seguir quase as mesmas diretri-
zes políticas que esse processo
eleitoral da UEE paulista indica;
acrescentando-se apenas os colo-
ridos regionais a cada um desses
grandes blocos.

A criação de novos partidos é
o tema mais controvertido no
debate entre as cinco chapas e
suas nuances internas.

A defesa a qualquer preço do
MDB fica por conta da chapa
Chegou a Hora: «Vamos derrotar,
as manobras da ditadura lutando
para transformar o MDB num
verdadeiro partido popular e de
massas. Vamos repudiar a tenta-

tiva de extinção arbitrária do
MDB de uma forma ativa, sem
perder i um minuto, filiando-nos
ao MDB e fortalecendo seus seto-
res mais combativos», conclama
a carta programa. ,

A bandeira do Pi' é içada pela
Novação, ao afirmar que «políti-
cos burgueses e pequenos
burgueses ficam indignados —
não admitem que o trabalhador
se organize politicamente e de
forma independente num movi-
mento pelo Partido dos Trabalha-
dores».

Embora a Voz Ativa ache que
a «UEE não deve filiar-se ou
incentivar a filiação de estudan-
tes a um partido político, qual-
quer que seja ele», sua carta
programa considera «necessária
a construção de um partido
político, efetivamente comprome-
tido com os interesses populares»
e defende «o fortalecimento da
unidade dos setores populares
dentro e fora do MDB», bem
como «iniciativas como o Partido
dos Trabalhadores e o Partido
Popular».

A Chapa da Convenção prefe-

riu não precisar sua posição
acerca do MDB, PT. PP e simi-
lares, definindo-se apenas «con-
tra a extinção arbitrária do MDB
e pelas mais amplas liberdades
de organização partidária». E o
jogo parlamentar causa verdadei-
ra ojeriza na Libelu, que susten-
ta. num dos documentos prepa-
rato rios para a campanha, que a
votação no MDB em novembro
de 78 deu sustentação ativa a um
dos pilares da ditadura militar: o
Congresso fantoche e manie-
tado».

Onde ficam os liderados? Ao
avaliar o seu próprio desempe-
nho a chapa da UEE que está
terminando a gestão — constru-
ção — admitiu que em 1978 «foi
formada através de um método
extremamente cupulista, restrito
a um numero reduzido de
pessoas — o conjunto dos alunos
esteve completamente á margem
de todas as discussões». A
composição do «frentão» —
segundo o texto — «apareceu
para os estudantes, mesmo os
mais conscientes e comprometi-
dos com o movimento, como que
caída de para'-quedas».

Até que ponto isso estaria se
repetindo em 1979? A Chapa da
Convenção responde com uma de
suas palavras de ordem preferi-
das. estampada nas faixas de
propaganda: «Chega de pacote

t eleitoral!», inconformada com o
método de formação de chapas,
que na sua versão não buscou o
envolvimento do estudante
médio, aquele que não participa
rotineiramente das entidades,
nem muita nas tendências.

A UEE abriu o debate eleito-
raí em julho, praticamente nas
férias, através do seu Conselho
Estadual de Entidades. A compo-
sição das chapas deveria ser

\ precedida de ampla consulta nas
faculdades, mas os membros da
Convenção reclamam que mais
uma vez as tendências se agru-
param-por cima e lançaram os
programas para baixo, conforme
frisou um dos membros da
chapa, Flàvio Augusto Picchi.

A visão de Voz Ativa sobre
isso é diferente. Um dos seus
membros. Luiz Bandeira de
Mello Laterza. relata que, desde
o começo, «procurou-se democra-
tizar as eleições, com a partici-

pação dos estudantes na elabora-
ção dos programas e na compo-
sição dos nomes das chapas»,
mas acredita que «ainda não foi
o ideal/'.

No ensino, o trivial. Exigência
de mais verbas para a educação,
de democratização da universida-
de. de ensino gratuito para a
população e melhoria geral das
condições de ensino, fazem parte
do cardápio trivial de todas as
chapas. Se há controvérsias
quanto a isso. parecem estar
situadas mais no varejo que no
atacado.

Voz Ativa está empenhada na
ormulação de um projeto de
universidade alternativo ao
desenvolvido há uma década
pela Reforma Universitária dos
sucessivos governos militares.
«Hoje náo basta simplesmente
sermos contra o ensino pago e
pedirmos genericamente mais
verbas para a educação. Já sabe-
mos o que não queremos em
termos de ensino e vivência
universitária, mas qual a univer-
sidade que queremos'/», é a düvi-
da lançada por eles. que preten-
dem apresentar através da LEE
propostas "mais positivas»,
sejam globais, sejam a de uma
porcentagem especifica do orça-
mento nacional para ò setor da
educação, superior ao atual.

Para' que os estudantes
possam reconhecer na UEE «o
instrumento criado para defender
seus interesses», a Libelu propõe
uma fórmula ousada: a recusa,
este ano, do pagamento de taxas
e sobre-taxas cobradas pelo
Ministério da Educação e Cultu-
ra, e o congelamento em 1980 das
anuidades escolares. E adver-
tem: «Nenhum conchavo com o
MEC ou com os burocratas
universitários pode levar os estu-
dantes a se mobilizarem por suas
reivindicações».

E para quem continua achan-
do que estudante é para estudar,
a Novação não deixa por menos
e inclui no seu programa o
combate ao imperialismo e a
defesa do reatamento das rela-
ções diplomáticas do Brasil com
Cuba, Albânia e demais países
socialistas. Ou também alguns
aspectos capazes de corar os
políticos mais sisudos: a UEE
deve assumir uma posição
contrária a toda e qualquer
forma de discriminação sexual, e
ao mesmo tempo estimular luta
«contra a opressão que a socieda-
de capitalista e machista impõe
às mulheres», como ressalta sua
carta programa.
Salvaguardas. Mais do que
nunca, portanto, fica claro que
eleição na UEE náo significa um
mero exercício de voto para um
punhado de universitários políti-
zados ou apenas um palanque
para palavras de ordem partida-
ria. A batalha se desenvolve
basicamente nos territórios das
faculdades, mas o certo é que os
programas, as plataformas, cada
vez mais pensam os estudantes
como parte do conjunto da socie-
dade. Além do mais, a UEE vai
pouco a pouco ganhando força
como entidade, e afinal ela atua
em São Paulo, onde a batalha
nâo parece ter empolgado â
massa estudantil, nem do inte-
rior. nem de São Paulo, ainda
assim os dirigentes da UEE
esperam por uma poderosa parti-
cipação. Ainda faltam alguns
dias até a votação, e nesses dias
a Universidade vai viver certa-
mente um saudável clima de
democracia, exemplo para o
resto da sociedade. É sempre
bom lembrar, a propósito, que as
eleições para a UEE são diretas.
Da mesma forma, não se têm
notícias de «pacotes», nem de
«biônicos», nem de salvaguardas

i quaisquer que sejam.


