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ttTransformando postulados em cânones"

Em 
OPIMA0 n*4SttMssmramot

»'í -•* a: atlrmatuei ameuidas ao
dr» H, P V»*****». um dos ;*¦«.*-»» e
mdhorvA t».-.i.^a... do pais. sobre um-processo de drtíencracit* r m«**ic da
tWcsta amaafiVnica8', A respeito do
artigo gostariamos de farer algumas
obsmâH'*'**,

Segundo o próprio Veimo. em seu
AiIm l*b*t%ul i/o tíruul (11. •
Amaroma nào é fiorriog-lnea cm sua
composição floristica. comportando
divcrsqs e distintas formações,
agrupada* em duas regiões a do sito
ne Scgre, com pluvsosulade alta e bem
distribuída, e outra caracterirada pcia
eaisténcia de duas estações, uma"seca" e outra "«huseva". Mrndo que a
(duiMsidade é tartátcl nesta segunda
região, correspondendo em suas
diversas faixas a formações florestais
abertas, densas e a cerrados, Essas
faixai se entrelaçam na área c um
conjunto de (atores edafo*climáticos
(21 associam-se para a sua existência.

Uma outra obsersas*âo é a de uue

uma floresta em seu estágio
denominado clima* consome todo o
migenio que produr. sendo este o caso
da maior pane da HvKia. Uigo.
poderíamos postular (I) que a
derrubada das matas, associada a
novas plantações. <%m o subsequente
crescimento das plantas, aumenta o
consumo de gás carbônico c
tMnsequentemcnte a produção de
ostento, cm outras palavras; "se
trocássemos a floresta pôr capim, por
exemplo, (criamos mais etlgenio do
que a»"!4 (vie).

Um outro postulado (II) é de que
uma continua mudança vem
tUatirrendo. desde o Tereiârio (JK ne
vemido de uma diminuição da área
lltrcsial prtmiiisa do Brasil, com a
ocupação do espaço por cerrados (41.

A conclusão apresentada seria
lógica; "A troca da mata por pastagens
só contribuiria para antecipar a
solução do problema" (sk),

Mas. pelo pouco que sabemos, o
postulado (I) nào i aplicável à

totalidade da H)leia. e sim ás pori?õet
desta em que a integrado dos cititdos
fatorev cdafo*climáiicos levaria á
alegada progressiva deviruicào natural
da floresta. Ainda assim a formação de
pastagens extensivas (como parece que
è o que se planeja na Ama/ónia) lesaria
á repetição de "uma história,
persistente, de uso incomenienic dtn
recurso-, des campos, permitindo um
pasteio excessivo e a exaustão dos
solos.»" (Si, 0 aumenio da prwlucão
dcotigení» seria rapidamente limiiadu
na metlida em que os campos lormatlos
se tornassem por sua ve/ Ctimases.
remetendo a região de ioda á situação
atual, em que o consumo c a produção
de oxigênio são equivalentes, nào
havendo portanto um excedente de
oxigênio.

Ao postulado (II) oporíamos,
juntamente com Timolecs-Kcvsosski.
(6) um manejo da Naturera e um não-
conformismo frente a cia pois. se num
pra/o imposshel de estimar, a llorevta
tendesse a desaparecer, isto não seria

fatal na medida em que m*4criarm*v,
com uma Ciência destnsolsida.
trabalhar a História Natural da
llsléta. c não apressar a sua destruição,
o quem cMu! -» M(t»s em limpas ani*
por Henrique Vdoso indicam ser

Ressalvamos que as conclusões
itraitas ilav albmasõrs ainbuidav ao
prol. Veiou» são precipitadas, pois
muito do que foi dito na palestra por
ele rcali/ada parece que ficou
deslocado do seu contesto original, a
fcitlogia e a Rii^ittralla. perdendo o
seu rigor sendo incorporadav ao senso
somum de jornalistas e empresários,
tramftirmanilo postulados em ciimncv

A .;......¦ dos conhecimentos
ecológicos na Ama/ónia. como de resto
cm todo o Brasil, se far ¦¦¦¦•¦• Mas.
infdiimente. Veloso t ttr/s rura e para
lermos l. : .... algum dia. precisamos
de um exército de Naturalistas c não de
um Kcólogo genial. Ai. talvc.
pudéssemos falar sem mal-entendidos
de Ecologia aplicada na escala exigida
pela Ama/ónia.

IU II /» IVAno Atlas Hetcvtal do
Brasil, w i *?.../. /.,.,.,»,. i-se.fr,. *a<.
Atlas Vegetal »«»wo mim rm OPINIÃO
n." 45/.
I2l I J*'" . lilHUtltS, /, f.r. ., I. 0t, ;.,',. r

Oi /.'.:.'.-. MÓI ./.., /,r, ..,./..: . ,.* .,..
sr */¦»«./. a //> í.'m t„.j-.e.* ,u
«>¦.. pi aprmimudammir há 6$
mtttisn dr asm,
141 Jà rm 194*, I SU*>i*h rm %ru
trabalhes .Speciation in tbc Bra/ilian
Spinv RatvKknus l*Voechimvs. Family
lisihimvdael/iif/i/rCtfi/o/aj-iVi Mustuhi uf

fHshhfiiimst I iÍ9i Mix-Jlti. rv/(TM*ii< ii
tWi.. ;.- .,:.-..,'. nss ltru%íl drntm

iSl I V Otlum. Kculogia. Livraria
Piimrira 1'Jiiism, l%9. puniria /***7.
M aV. /ifffi/rw fV^yoíXi A Biosfera
P. Multo Mais Rica do Que Se IHmsa. O
Correio, uni, / tli 29-31. 197.1. ma«»
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Ciranda enternecedora para feiticeiros brancos
Os 

sertanisias brasileiros, uma
criação genuinamente nacional

mediando entre o antropólogo e os"primitivos", costumam referir-se aos
ditos antropólogos como "gigolós de
Índios". Nào sem alguma ra/Jo. E os
sisudos pesquisadores reagem
atribuindo aos sertanistas qualificativo
de "bárbaros", ou semi. Ambos têm
seus justos mothos c mais ainda os
índios para acharem que. no fundo
dessa polêmica estéril, são os mais
prejudicados. A caravana da políticaindigenista passa e os cães. brigando
entre si. nào ladram.

Como os Índios (mas. é claro, sem as
amargas experiências deles), os
estudantes de Antropologia têm
fundadas razoes para suspeitar de
que. apenas no nível teórico, a luta de
faca'e foice que se trava, embora muito
gentilmente (entre monos e feridos
todos salvam-se), lhes é inteiramente
prejudicial. Nesse terreno, protegido de
chuvas e trovoadas desferidas
circunstancialmente pelo chamado
sistema aos que ousam chegar até a
planície da prática, a fúria de um
sertanista é substituída pelas
agulhadas sutis de urnj'estruturalista"
de um lado e as recorrências temporais
de um "funcionalista" de outro.
Ambos, com cerimonial circunspecção,
julgam estar dando o passo à frente
necessário à ciência antropológica no
Brasil.

Os passos atrás, dizem eles com a
malícia dos vitoriosos, foram dados"alhures" 

pelos antropólogos
visitantes, os contadores de histórias de
índios, responsáveis por maçantes e
desinteressantes descrições beirando a
elefantíase. Supunha-se — e isso era
motivo para sérias críticas e
laudatórias ''revisões'' ou"revisitamentos" — que eles
empregassem um caricato método
funcionalista, tão-somente para
diferençar os idolatrados povos
primitivos dos desprezíveis povos"aculrurados". mais conhecidos na
periferia sociológica por "colonos",
"peões", etc. Isto é, antigos índios, mas
já sem a pureza inicial, tão
indispensável aos primeiros

catequistas jesuítas quanto
imprescindível am antropólogos.

Enfim, eram alemães ou bávaros
embevecidos pela oportunidade de
ainda poder repetir o episódio de
Anhanguera cm pleno fim do século
XIX e início deste. Herbcrt Baldus.
figura maior do time. contou uma vez
sua assustada experiência de contato
com tribos indígenas arredias. "Eles
tocaram no meu peito e perguntaram
se branco também morria. I.ra
realmente o contato entre dois mundos
estranhos. Tive vontade de chorar".
disse Baldus. Felizmente a expressão"vontade de chorar" era puramente
intelectual, embora no caso fosse
respeitável. A troupv Malinowsky-
Boas-Brown não teve por acaso os
mesmos ímpetos choramingas? Porém
não se sabe até hoje de nenhuma tribo
polinésia ou zuni que tenha erigido
monumentos a esses lleugmáticos
representantes da ciência, agradecendo
intervenções em benefício da
sobrevivência física da tribo.

Baldus também disse que nos seus
estudos descritivos, de resto muito
sofisticados e preciosos como são
geralmente os trabalhos desses
europeus, jamais empregou
conscientemente nenhum método
científico. Suspeitava de usar
indicações funcionalistas porque atinai
é o sistema mais fácil e isso talvez
explique a razão dele ter olhos tão
abertos aos índios em estado de pureza
(na sua "complexidade funcional") e
fosse míope aos índios degradados na
forma de peões que circunvizinham
qualquer território indígena.

Ora. é claro que avançamos. Mas
como sempre achamos, ao contrário do
poeta, que os sabiás que cantam do
outro lado cantam melhor do que os de
cá, nosso avanço nada tem de
geográfico. 

'I? um avanço puramente
mental (não confundir avanço com
evolução e esta com progresso). Como"infelizmente" o laboratório social dos
antropólogos desapareceu na maior
parte do mundo, ou porque foi
fisicamente extinto (exterminado é
uma expressão que os cientistas
classificarão de muito forte) ou porque

os azares da História tornaram-no
independente do subsidio colonial,
houve uma cena "recaída": do sentido
prático que os antropóiogos-feitores
davam aos seus trabalhos, diretamente
financiados ou até mesmo4
encomendados pelas metrópoles,
partiu-se para a mais radical
ccrcbralizavào. onde o processo mental
talvez tivesse a finalidade de redimir os"erros" cometidos no passado. O
grande literato Levy-Strauss. que
escreve livros como quem compõe
sinfonias (vide L? Cru et le Cuit.
aliteração de profundo conteúdo
onomatopaico), é o reprcseniante
magno c magnânimo dessa tendência.
Felizmente ele conseguiu eliminar o
pesadelo da História, que causa
calafrios a tão respeitáveis cientistas.
Felizmente ele transferiu o mundo
para as quatro paredes de um
laboratório. Felizmente ele reduziu a
complexidade da realidade concreta
nos delineamentos de estruturas ideais.
Se a realidade não estiver de acordo
com a justeza do nosso pensamento,
anule-se a realidade.

Mas nossos mestres, zelosos pelos
pioneirismos com que o país tem
espantado o mundo, não cairão nessa
armadilha. Eles sabem quefuncionalismo e estruturalismo. o
primeiro em sua simplicidade crônica e
o outro na sua complexidade
charadística. são faces de uma mesma
moeda — e viciada. Mas talvez,
inadvertidamente, não percebem queconsomem todas as suas vidas — e a
paciência de seus alunos — discutindo
exaustivamente as teorias queanatematizam verbalmente. Jamais
passam delas. Um rameirão que não
tem saída, como se o mundo fosse um
espaço entre dois pontos jamais
preenchido. Alguns são sinceros. Mas
se a sinceridade é um valor individual,
coletivamente é irrelevante. A
antropologia brasileira vive num
impasse que criou e não sabe — ou
decora anagramas para esquecer.

Como a maioria dos nossos jovens
antropólogos é constituída pormulheres e como as damas jamais vão
para o mato ,s'çnão acompanhadas por

compromisso, os últimos Índios
desinteressaram — a nào ser para as
fanáticas (os). Descobriu-se a
comunidade urbana. Um problema
doméstico cria uma dimensão teórica:
louva-se a' "renovação teórica" da
antropologia brasileira com notas
bibliográficas em inglês, francês c
alemão.

Alguns conseguem efetivamente
fazer um movimento dialético (palavra
rara no jargão antropológico) que. mais
do que inova, dá conteúdo real ao
sentido da ciência. Mas são poucos,raros, não deixam pistas. Esse é o

típico investimento de lutur» incerto
togo. tem nulo para desestimular. A
antropologia, cm meio a suas primas e
co-irmãs- do reino das ciências do
homem, é a mais preconecituosa.arrogante e anêmica de todas. Ilcgel
diria que quem não tem passado está
condenado a repetir-se. Na primeiravez é tragédia, na segunda é farsa,
completou seu rcbeklc e imediato
discípulo alemão.

Ludo Flatlo Pinto
São Paulo, capital

saiu a nova
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BRASIL__
Discursos c
interpretação

441|-^ «mios que nio apenat
¦ nat çnirelinhav mat um seu

pftyrt** leito, a atocucáo é densa de
conceitos e infunde renotadat
esperanças". Assim. •• jornal O Si
I* • ¦-!<¦ se i».«num ».»u wmre ¦ discurso
do general I mm.» Geitel na
convença" d* \kl \«\ na primeira
manifestarão oficial de um setor da
lertja vobrt t> liituro giocrno

0 jornal classificou «le '* < -> •••- a
tomada de posição do futuro
presklente au aflrmar que ' não tem
«nmpromtwov de urdem pessoal mas
apenas eom a Naçâ». o País e o Poso *.
c elogiou suas prnvupaçôct eom as
eatgéncias da justiça social, a
segurança nacional e tua estreita
ligação com o movimento de março
de l%4".

Destacou também como "pontos
salientes da palavra do general Deitei"
os "rápidos accom às grandes linhas
de uma política internacional aberta"
bem como as referencias "aos noto»

protagonistas tingwUtvt, at grandesempresas multinacionais' Para 0 $*,
Nubt •*¦«->«... atretiamiu algumat dat
tritiea» fetiat por homent da «f^içlo.
que teriam rwcfctido ouvir u futuro
presidente fundamentar tua tisio
p«tl!iica iso Mitomto "dcirtoeraeia e
dcsentaltimento"* em ter de"segurança e descmoltimenio'*. i
(urcoso reo»nhrcer as boas intenções
do general .*••-.¦. (kM r „ «jajajQ ,jç
colocar <se8 empenham a e rfka/mcn-e,
a serviço da Naçâ.» que. repetimos,
«lete vmrepairar a certas eoniinKenciat
históricas ,

POSSEIROS

Friamente
jurídica

At* 
o final dette mis. mait 5?

famílias de posseiros da glebaSanta Rita. no Pontal de
Paranapanema (região de Presidente
Prudentcl. teria de deitar as terras

onde tnem e entrega Ias ao famidefro
futtino de Andrade,, p»op#*fÍrto letal
da gleba »>.*r4o « .«fetaflo do
despejo (udkial ettiter terminada. $4
famílias terlo deitado at lerrat. e at
mait afortunadas tals*# conttgam
alo|amenio prontiLtrio em ettoiat
publicas, a matorta, contudo, não teri
mesmo para onde ir,

t nesta epwti que os f*»svtitos da
«kba Santa Roa estão normalmente
empenhados na colheita de tuat
plantações, mas agora terlo de
entregar tudo ao fa/endetro. que está
transformando at lerrat em pato* At
culiurat dos posseiros slt.de marnona,
milho, feijão e abacaii,

A única so» que até agora te
levantou em defesa d«s posseiros é a 4o
bispo diocetano de Presidente
Prudente, que defende o pagamento de
indenizações «u a permanência dos
lavradores na gleba até o encerramento
da colheita, com pagamento de renda
au dono dat terras.

O governo de São Pauto, de quemseria justo «rsperar-sc «ma palavra a
respeito, mantém-se em estado de
cautelosa mude/, apesar de conhecer a
situação pormcoort/adamcnic, através
de relatórios que lhe foram enviados.

Tudo que te m tido feitu em fc*o*fkt«>
dot pttssjfttwv drt^jadot t obra de
algumas famJtiat de Pomal de
Pãranar^anema; comuilo., ainda I
muito pouco

MATO GROSSO

Caso
encerrado

O 
governador de Mato Grosso.
José Fragelh. anulou

recentemente a concessão dos 15454
hectares que formavam a fazenda do
vc nh< f Antônio Scatolin. em Pontet de
I,accrda lugarejo a htfí quilômetros de
Cuiabá, mat potseiten ha algum
tempo disputavam alguns alqueires O
decreto do gtrvernador cancelou m
títulos de posse, tomando nula a
concessão.

At terrat foram concedtdat ao
fa/endeiro em I-IÍJ tem automação
do Senado, o que é ilegal — a

*.*.:'.*,,,i... ráu perpue a cenentio
de ntêts *k tr*. md Ntiam de tfirat
Scatelin. paulitta dt Olímpia.
procurou espiritar ¦-*. r^ttetros queencoofitjü no hcã Eram rniaSestof
agnculiom que c ulmataat mèim de
arror. mà*4¥**ê, milho e batata, em
áreas de 10 alqueires em média Para
ctpulsi*los Scatohn contratou
jagunços, qut passaram a queimar at
plantações e destruir at catas dos
camponeses.

Há algumas semanas cttcv colonos
haviam se rev*4t»do Armados com
velhas espingardas de carregar pela
boca. foices e facóes, cerca de I fO deles
enfrentaram os jagunços, matanto um
deles e passando a controlar as saidav
do lugarejo, ao mes»® tempo que
estgtam sua ;*rmantncia nat terrat
SA com a intervenção federa! é que a
revolta foi controlada

0 ato do governador Fragelh fui
justificado por indícios de fraude ms
títulos de posse, eipedtdos pelo
cartório do Registro de imóveis tocai
O fazendeiro, »jém de perder as terras»
ainda está sujeito a outras medidas de
ordem penai, civil ou administrativa
que o governo do Estado julgar
necesvinav

OURO PRETO

O roubo das Imagens: como nos folhetins
Falta 

o epílogo mav. apc*«s um mês
de fracassadas investigações, o

roubo das peças sacras dn museu da
igreja do Pilar, de Ouro Preto, ja pode
ser contado como nos folhetins cm que
não faltam a igreja, a policia, os heróis,
os vilões, os inocentes. Deus, o diabo, a
fantasia, o absurdo, a farsa, a
prepotência, o ódio, o perdão, etc. etc.

Oiiando a história começou, o palco
ainda estava um pouco sujo. últimos
sinais do Festival de Inverno, que um
mês antes havia levado á antiga Vila
Rica cerca de 20 mil visitantes.

A primeira personagem a aparecer
foi dona Alice Ribas, uma velha beaia
de 50 anos. acostumada a acordar
todos os dias antes das cinco horas,
descer a rua São José ate a Matriz do
Pilar, para fazer as preces, assistir à
primeira missa, e depois voltar para
casa. Na manhã do dia 2 de setembro
passado, porém, o ritual de muitos
anos foi quebrado quando a velha
religiosa encontrou sinais de violências
marcando todo o templo: durante a
madrugada 'o museu da igreja havia'¦>ido assaltado em 15 pecas sacras no
valor estimado em mais de CrS 6
milhões U).

O ladrão (ou ladrões), segundo a
versão oficial, entrou na igreja sábado
ã tarde e se escondeu num quarto dos
fundos, esperando o movimento
acabar. A noite, serrou as barras de
ferro do portão interno que conduz ao
museu e não teve maiores dificuldades
em arrombar as frágeis portas das
vitrinas. Escolheu cuidadosamente as
pecas, evitando as mais pesadas e
difíceis de serem vendidas. E, de
madrugada, saiu tranqüilamente da
igreja pela porta da frente, usando a
própria chave do vigário, que lica
guardada em um armário ao lado da
entrada. O facllimo roubo teve ainda
um leve toque de humor: no quarto dos
fundos onde se escondeu, o assaltante
tinha satisfeito o que educadamente se
chama de suas "necessidades
fisiológicas". *<-

A velha beata, quando notou o furto,
foi avisar José Feliciano Simões, o
vigário da paróquia. No intervalo entre
a missa das sete e das dez, o padre
Simões foi até a delegacia, a menos de
50 metros, para denunciar o assalto.
imediatamente comunicado ao
Departamento de Investigações, em
Belo Horizonte.

Nos melhores romances policiais, a
suspeita inicial sempre recai sobre o
mordomo, principalmente se ele havia
abandonado a casa do patrão poucos
dias antes do crime. Em Ouro Preto
não foi diferente: por via das dúvidas,
no domingo mesmo, a primeira
providência da polícia foi prender e
transportar para a Delegacia de Furtos
e Roubos de Belo Horizonte o ex-
zelador da Matriz, conhecido por Edir.

I. pouco depois, o delegado de Ouro
Preto. Váltcr dos Santos, revelava à
imprensa sua primeira pista, 

"um
Corccl amarelo, com placa de São
Paulo, dirigido por um homem de
cabelos grisalhos", ao mesmo tempo
cm que esboçava algumas divagações a
respeito do assaltante: "as fc/cs
indicam que é um amador e estava
muiio nervoso".

No dia seguinte, mais policiais foram
para Ouro Preto reforçar a delegacia
local 12). que agora já linha mais
dois suspeitos, "um louro e um
moreno, que possuem entradas na
delegacia como ladrões de imagens".
Em Belo Horizonte, os detetives da
Delegacia de Furtos e Roubos
anunciavam sua tese de que o roubo só
podia ter sido praticado por uma
pessoa que conhecesse muito bem as
instalações do museu e os locais onde
os zeladores costumavam guardar as
chaves de portas e vitrinas de
exposição. Alguns outros detetives
preferiam acreditar na existência de
uma poderosa quadrilha internacional
de ladrões de imagens. Por sua vez. o
padre Simões admitia "evidências reais
de que o roubo possa ter sido praticado
por gente conhecedora de todos os
segredos do museu". Nem por isso o
próprio Simões escapou de ser
longamente interrogado na delegacia:"para apurar a sua participação no
roubo", segundo os policiais.

A partir daí os acontecimentos
passaram a se desenrolar basicamente
em dois palcos principais, a delegacia
de Ouro Preto e a de Furtos e Roubos
de Belo Horizonte, e tudo virou um
engraçado — às vezes trágico —
espetáculo, em que o papel reservado
ao vilão era ocupado às vezes por três.
quatro ou mais personagens, numa
sucessão interminável.

No dia quatro, tanto o ex-zelador
como o "louro", o "moreno" e o corccl
amarelo saíram definitivamente de
cena e foram devidamente
substituídos. No lugar do Corcel
entraram dois outros carros, um Opala
e um Volks. O Opala também teria
sido visto perto da igreja no dia do
assalto e o delegado Válter garantia à
imprensa ter o número de sua placa e
só não o reveleva "para não prejudicar
o andamento das investigações". O
outro carro que também estava sendo
investigado era um Volks branco que.
segundo o depoimento da delegacia de
um guarda bancário, "no domingo de
manhã subiu em disparada a ladeira
de São José, levando em seu interior
dois homens e uma mulher loura, esta
abaixada no banco traseiro".

Um novo esquema era montado: a
prisão de todos os ladrões de igreja
fichados nos arquivos policiais rio
Estado. A série de detenções começou
na cidade de Mariana, com a prisão de

dois suspeitos. Mas a pista maior nesse
dia era um esparadrapo deixado no
vidro do museu. Um levantamento
feito pela policia cm farmácias e
hospitais de Ouro Preto indicou que o
esparadrapo "teria sido retirado do
Pronto Socorro do INPS da cidade".
Partindo desta pista, a policia prendeu,
levou para Belo Horizonte c interrogou
durante várias horas na Delegacia de
Furtos e Roubos "um rapa/ parente de
uma pessoa que trabalha no Pronto
Socorro do INPS". Depois o rapa/,
voltou para a cadeia de Ouro Preso e
ficou preso incomunicável até que a
policia se convenceu de que ele não era
o dono do ta! esparadrapo.

Além do delegado Válter e alguns
investigadores, o único que não saiu de
cena. mas. ao contrário, ganhou mais
lotos e destaque na página policial dos
jornais foi o padre Simões. "Se
depender de Deus, as imagens volta",
dizia o padre aos jornais, enquanto
fazia a sua pane terrena, prometendo
ajuda financeira aos policiais para que
intensificassem as investigações.

Outro padre de Ouro Preto, o vigário
Francisco Barroso, talvez preocupado
com a súbita notoriedade alcançada
pelo padre Simões, também ganhou
algumas linhas nos jornais, ao
denunciar uma suposta tentativa de
arrombamento na igreja das Mercês e
Períiòes. Como a policia achou melhor
ignorar a denúncia, o padre Barroso foi
logo retirado do espetáculo.

Também no dia quatro, depois que
recebeu a necessária queixa-crime do
Instituto de Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, o Departamento de
Policia Federal entrou em ação.
mandando redobrar a vigilância nas
fronteiras e aeroportos do país.

No dia cinco o espetáculo alcançou o
nível máximo de fantasia e suspense.
numa passagem que acabou não
podendo ^er noticiada pelos jornais.
Naquela noite, o padre Simões recebeu
um telefonema de um repórter do
jornal O Globo dizendo que havia sido
procurado pelos ladrões das imagens
para que servisse de intermediário nas
negociações entre eles e o padre. 0
roubo teria sido praticado por simples
estudante apenas para demonstrar a
fragilidade da segurança das jóias.

A primeira providência do padre
após o telefonema naturalmente foi
correr até a delegacia contar a
novidade. No dia seguinte, os novos
contatos acabaram não se realizando.
Enquanto no Rio o repórter de O
Globo que havia telefonado ao padre
passou a tarde inteira depondo na
polícia federal, em Ouro Preto a polícia
achou que outro repórter de O Globo.
da sucursal do jornal em Minas, estava"sabendo demais". Resultado: ele
também ficou preso durante todo o dia
até que a polícia se convenceu de que

ele não sabia mais ao que um repórter
normalmente informado,

O feriado do dia sete de setembro
funcionou como uma cortina para
dividir a peça em dois atov Depois de
un intervalo aparentemente tranqüilo
de veiv dias. a segunda parte começou
no dia 12. com a policia apresentando
às televisões, rádios e jornais um
rapazinho franzino, assustado. Carlos
Alberto Fernandes, como ladrão de
peças no valor de 200 mil cruzeiros
encontradas em sua residência, e o
provável assaltante das imagens de
Ouro Preto.

Em depoimento no cartório. Carlos
Alberto (estudante de filosofia e
professor em alguns colégios da
capital) negou que as imagens
encontradas em sua casa tivessem sido
roubadas.

Pouco dias depois, também era
descortinado um manto diáfano que
encobriu o período entre as prisões do
jornalista de O Globo e do estudante
Carlos Alberto, tempo que parecia um
intervalo tranqüilo de uma sucessão de
equívocos, mas que acabou se
revelando a pane mais trágica da
comédia: durante estes seis dias. o
professor Orlandino Seitas, diretor
durante 15 anos do Museu da
Inconfidência de Ouro Preto (foi
transferido há dois meses para outra
função no Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, na
Bahia) esteve preso incomunicável e
submetido a forte interrogatório.

A prisão do ex-diretor do museu
aconteceu quase exatamente no
momento em que o repórter de O
Globo era posto.em . liberdade, às 8
horas da noite do dia 6. Orlandino. que
pouco antes havia se encontrado com o
secretário de Educação da Bahia.
estava em companhia de dois amigos.
no bar Toffolo, em Ouro Preto, quando
policiais solicitaram a sua ajuda para
examinar algumas peças. O professor
aceitou acompanhá-los mas acabou
sendo transportado para Belo
Horizonte, num carro da polícia.

Uma das maiores autoridades em
barroco do país. formado em
museologia pela Universidade Federai
do Rio de Janeiro, o único técnico em
museu que operava em Minas — nada
evitou que o professou Orlandino, 4"
um.s. fosse recolhido a uma cela.
Orlandino saiu da prisão no mesmo dia
em que o estudante Carlos Alberto foi
preso, dia 12.

Aproveitando a indignação do
secretário de Segurança de Minas
Gerais, o padre Simões (que havia
rezado missa e até realizado procissão
em desagravo pelo roubo das imagens)
decidiu voltar à cena e confirmou que
foi submetido a interrogatório pela

policia durante várias noras c que
estava praticamente em prisão
domiciliar na cidade. Mas disse que"perdoa todo mundo" e não quer que
taçam nenhum mal aos homens que o
submeteram ao interrogatório "porque
a policia tem o direito de desconfiar de
iodo mundo, mesmo tendo como base
informações de fontes sem nenhuma
categoria".

Para complicar o espetáculo, a
policia tomou conhecimento no dia 21
de setembro passado, de que quase um
mês antes do furto contra a igreja do
Pilar, as igrejas Acaica e Ribeirão do
Carmo também foram arrombadas e
furtadas em várias imagens de grande
valor histórico. E em Conselheiro
Laíaiete. fugiu espetacularmente da
cadeia local Marco Aurélio Kisma.
ladrão tido como "o único homem que
pode ajudar a polícia a descobrir e
desvendar o mistério das imagens de
Ouro Preto".

Agora, um mês depois do assalto, a
tragicomédia ainda não terminou.
Falta o epílogo (o assaltante), mas o
espetáculo já é aplaudido como uma
grande piada: corre em todas as
redações de jornais, nas delegacias e
nos gabinetes das mais altas
autoridades do Estado a informação de
que as peças roubadas, como de resto
todo o acervo dos museus e igrejas de
Ouro Preto, não são nada menos do
que simples cópias. As peças originais
estariam bem guardadas em algum
lugar do país ou mesmo no próprio
Vaticano. O que pelo menos explica o
pouco empenho da Secretaria de
Segurança do Estado e da Polícia
Federal em apurar o que seria um dos
maiores assaltos já ocorridos em todo o
país. iTeodomiró Bragal

<ll Foram roubadas da igreja Jo Pilar,
segundo informação oficial: uma
custódia do Santíssimo Sacramento Jç
prata com ouro: uma urna Je ouro j
maciço Jo Santíssimo Sacramento,
pesando sete 'quilos: Juas coroas de -.
N.S. J(j Menino Jesus em ouro e j
brilhante: algumas jóias de ouro. uma
caneta Je ouro. tipo pena de pato:
algumas esmi raldas e pequenos
brilhantes Je D. Pedro II: uma chave
burilada Je ouro: dois brincos Je \
brilhantes e diamantes Je uma imagem
do século XVIII.'. um escapulário, em
ouro, de S. S Jas Dores.

12) Até o assalto Jas imagens Jo museu
da igreja do Pilar, apenas um solJaJo .
da PM cuidava praticamente sozinho
de toJo <• policiamento ostensivo Je
Ouro Preto, que tem perto Je 30 mil J.
habitantes.



O programa de apadrinhamento
"0 conluio entre a

criança e o padrinho ê
feito exclusivamente
por cana. e desafio

alguém a provar que
jà levamos alguma

criança brasileira
para fora do país".

Üm 
anuncio pobtkado na roitie

eim-rliaoe '...-. coo*ldavndo
oa Miorte para apadrinharem crtsnçs»
do Brs-l! e "dr outmt palae» de
neeeatldadet mal* premeotes"
.irt-rn».atirou um debate em trsuide
pane batendo em mal-entendido».

O atittmki tem lar.» trn.il.a. qut
podem (*a-llmrt.tr »rr «bis* como
provtKaallias. Por riem pio, falando daa
faa Ultladr* que o cidadão teria para. de
certa forros, comprar uma criança, ele
dit. "O cuato? Apenas 12 dólares por
tnét. Sue» coolribuleôe* tão dcduziveb
do imposto de renda.» e voe*, pode
dizer qual é a tua preferencia quanto
ao sexo. idade e pau da criança*4. •

A noticia de que a Cftrisdan
Chlldren'* Fund (CCFl estaria
promovendo a venda de criança*
brasileiras no eiterior e que aa
atividades da organlxaçâo teriam
investJgatias pelo Ministério da Justiça
foram imedlaiamente desmentidas. 0
administrador da nr_ani/acãn para a
América Latina, f.nlo Alves Coita,
negou categoricamente que a CCF
tivesse permitido a taida de algum
menor para o* Estados Unidos ("o
contato entre a criança e o padrinho é
feito exclusivamente por carta, e
desafio alguém a provar que já levamo*
alguma criança brasileira para fora do
pais").

Numa entrevista a OPINIÃO, em
Belo Horizonte. Ênio Alves Costa e o
pastor Francisco Paez. diretor da
organização, explicam o
funcionamento da CCF. que é bastante
ativa na capital mineira.

"Trabalhamos 
par e passo com os

critérios do governo brasileiro", disse
Ênio a OPINIÃO. "O objetivo é o
amparo da criança, para que ela
conheça os seus próprios valores e reaja
diante dos problemas. A CCF não tem

qualquer ligaclo política ou
ifitçnmifi».» - reiigM4 r t mantida,
etclotttamente. atratés de
contribuições toluntárias pelo
programa de arWw*w****.fo °

"Ot anúncios publicados nat
resistas americanas e canadenses",
continua cie "tttam somente »«*»eguir
fW'1'i'.i para at tnantat O lettur
qoe te interessa cm *péd*t*k4t alguma
criança escrete para a CCF tBoi
2óSII. Richmond. Va. 2J2ÓI)
tifvr,.!..aRij.. sua referencia quanto
ao veto. idade e pa«t de origem Logo
recebe um hittirtto e retratos da
criança que irá apadrinhar Alem da
troca de conetpondtnctat. o padnnlm
manda mensalmeme 12 dólares para a
manutenção do nsenor".

A CCF. que no Brasil usa o nome
aportuguesado de Fundo Cristão para
a Criança, natccu durante a Segunda
Guerra Mundial, em I •*.»*», e hoj»r está
registrada no Comitê Conselheiro para
Ajuda Voluntária e Estrangeira do
Departamento de Estado norte*
amcncano. Tida atualmente como a
maior entidade ;-•»--tcular de amparo
ao menor do mundo, tem atividades
em cerca de *0 

países. "a|tidando a
mait de 1"0 mil criançat do mundo
livre". Veio para o Bratil por volta de
I%6. mat tua atuação aqui ainda se
limita, basicamente, aos Estados do
Ceará e Minat Gerais. Em Belo
Horizonte, onde funciona a tua sede
sul-americana, a CCF tem 204
funcionários. O escritório central
ocupa todo um andar do edifício da
Bolsa de Valores, no centro da cidade,
mas a organização lem projeto para
construir uma sede própria mait
ampla. Possui uma linha de telex, um
moderno laboratório fotográfico c
gasta mais de 12 mil cruzeiros por mês
só em selos.

O número de crianças assistidas no
Brasil por essa forma de
apadrinhamento é de quase 20 mil.
sendo 14 mil em Belo Horizonte. 2.&00
em Governador Valadares (interior
mineiro) e 3 mil em Fortaleza, onde a

.CCF abriu um subescritório há poucos
meses e tem planos de ampliar o
atendimento para 25 mil menores. A
entidade mantém ainda oito centros
comunitários cm Belo Horizonte e um
em Valadares, além de convênios com
mais de 80 instituições de assistência
social.

Nestes centros comunitários (sempre
instalados em vilas ou favelas),
custeados por parte da contribuição
enviada pelos padrinhos, as crianças
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UMA (RIANCA.

recebem "ajuda 
global em todas as

frentes de serviço social possíveis:
odontorógica. médica, recreacionat.
social (de recuperação de valores) e
educacional". Dettet serviços, o
médico e o odontológko são estendidos
a todos ot outros membros da familia
da criança beneficiada (mas não a toda
favela ou vila) c às vezes ot pais sao
chamados ao centro para participar
de palestras sobre ot mais diversos
assuntos, como higiene, alimentação,
etc.

A outra pane dos 12 dólares que a
familia recebe por cada criança
apadrinhada geralmente é empregada
nas despesas da casa. Mas. em épocas
de festas nacionais americanas, os
padrinhos sempre enviam mais
dinheiro, agora especificando a sua
utilização. Desse modo. se o padrinho
manda 20 dólares para a criança
comprar uma boneca ou um par de
sapatos, este dinheiro só pode ser gasto
na compra de um destes artigos. Isto
chega a provocar situações
desagradáveis porque uma família só
pode ter no máximo três meninos
apadrinhados (o limite de idade é 16
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anos).
No mês passado, um padrinho

escreveu dos Estados Unidos ao
escritório da CCF. em Belo Horizonte,
protestando porque ot 4.500 cruzeiros
que mandou para a iuu criança nào
foram empregadot do modo como ele
havia determinado. "Certamente a
familia usou o dinheiro para comprar
feijão e arroz", explicou o pastor Paez.
O pastor calcula que pelo menos IO9'»
da ajuda dos padrinhos é cm
brinquedos.

A troca de correspondência entre a
criança e o seu padrinho é controlada
pelo escritório central, li as cartas são
traduzidas mas ambas as partes
recebem a tradução juntamente com o
original. Nessas cartas, apesar da
linguagem simples, própria para
crianças, os padrinhos norte-
americanos nunca deixam de se referir
a valores, princípios, costumes e
padrões de seu país. muitas vezes
desconhecidos pelas crianças. Carl
Key. por exemplo, chama de Toni o seu
apadrinhado Marco Antônio Reis. ao
passo que o apelido do menino em sua
casa é Dedego. Numa de suas últimas

cartas. Carl perguniau*lhe como
chamava •• teu animai de cttimação
Mat lav-at- _.. conto praticamenie todo.
os outros ritentnot de tua * iU não tem
animal dr ctiimaçãii Atratés destas
carta» centenas de criançat que
moram em lugares de Belo Horizonte
como a tila São Vicente, fatela da
Ventota. favela Cabana do Pai lomlt
etc. já -¦; • - '-<-•<-- alem de alguma
coita sobre r*rtscbol ou rúgbi. que no
dia 4 de julho os Estados Unidos
comemoram a %ua grande festa da
independência e que .*•) de maio é o"Dia da Bectmlacao" em homenagem
«aos monos doe EUA na gucrea. E que

"Dia do Trabalho" é na primeira
segunda-feira «le setembro,

E. apót algumat irocat de canat.
criançat da favela da Ventota ou da
Cahana do Pai Tomât. que sequer
sabem onde fica o Kio de Janeiro, já
estão /»....,.: para conhecer os EUA.
acampar not parques nactonait e
entrar para o C/wrV t/oi Menim% da
Âmrriea.

Para dona Maria Fcmandet. da tila
de Maio. por exemplo, o dinheiro

que recebe mentalmente pelat tuat
duat criançat aiHidnnhadai é "um
dinheiro abençoado, parece que vem
do céu". Ela diz. que não encontrou
ainda "um jeito de agradecer essa
bondade". De fato. como o marido
ganha o salário minimo. esta pouca
receita extra ajuda battante na
manutenção da familia. Aliát. o objeto
mait bonito do barracão é uma linda
boneca loira, olhos a/uit. que fala"mamãe": "ê presente do padrinho".
Dona Maria e seu marido
acostumaram-se e já contam todo mês
com esse dinheiro.

Ela di/. que ainda não pensou como
será quando terminar esta ajuda,
quando os meninos completarem 16
anos ou então quando o padrinho se
cansar de ajudar. Na mesma vila l.° de
Maio. uma família recebeu do
padrinho dinheiro para construir um
barraco, comprar televisão, geladeira e
tudo mais. Depois o padrinho achou
que já havia "ajudado demais" e pediu
à CCF "uma outra criança".

Pessoas que criticam este tipo de
ajuda argumentam que mcvno
deixando de lado tcxlo o aspecto
cultural do relacionamento entre
padrinho e a criança e o paternalismo
deste programa de ajuda, não adialfta
dar uma linda boneca loira a uma
criança subnutrida nem vestir uma
calça de brim sobre um corpo que está
sujo de barro.

SINDICATO

Às palavras
do ministro

O 
ministro do Trabalho, sr. Ju-
lio Barata, fez. recentemente

pronunciamentos de ampla
repercussão sobre o movimento
sindical brasileiro e sobre as medidas
para beneficiar o campo.

No primeiro, quando falava durante
a assinatura de um convênio para a
formação de técnicos em
comunicações, o ministro disse que o
governo jamais teve a intenção de tirar
dos sindicatos o poder reivindicatório,
que segundo ele constituiria a essência
mesma da entidade sindical. "O

pensamento do terceiro governo da
Revolução em relação aos sindicatos",
disse o ministro, "é muito claro,
definido e positivo: não queremos, não
quisemos jamais tirar aquele poder
reivindicatório que é a essência da
entidade sindical, para defesa dos
justos e legítimos interesses de cada
categoria profissional".

O ministro do Trabalho definiu o
que é, na opinião das autoridades, um
sindicato: uma entidade voltada
permanentemente para uma"mentalidade cívica", capaz de levar
os operários a se integrarem no
processo de desenvolvimento do Brasil,
com a consciência nítida de seus
direitos e, principalmente, de seus

deveres para com a pátria. Os
dirigentes sindicais, ao lado do
exercício pacífico e respeitoso do poder
reivindicatório.. deveriam estar
igualmente preocupados, segundo o
ministro do Trabalho, em
proporcionar aos trabalhadores um"segundo lar", pois os sindicatos
deveriam ser simultaneamente
ambulatórios, escolas e centros de
recreação e cultura.

No outro pronunciamento, para os
estagiários da Escola Superior de
Guerra, o ministro discorreu sobre a
filosofia do PRORURAL e a
distribuição de renda entre os
trabalhadores, assunto que,
naturalmente, sempre desperta vivo
interesse.

O governo, garantiu, estaria disposto
a eliminar o desequilíbrio entre a
cidade e o campo, e o instrumento
através do qual chegaria a esta meta
seria a distribuição gradual e
equitativa da riqueza comum.

O ministro do Trabalho está
convicto de que o governo assumiu a
responsabilidade de rasgar um novo
caminho, fazendo chegar a Revolução
ao campo. E isto foi feito, disse, com a
plena certeza de que só assim,
realisticamente, sem demagogia, sem
paternalismo, dando prioridade ao
campo, suprindo as necessidades do
maior contingente humano brasileiro,
só assim se daria concretamente
prioridade à valorização, do homem
brasileiro.

O PRORURAL não seria assim a
criação de um sistema completo de

previdência social para o campo, pois o
país ainda não está em condições de
atingir este estágio. O que se planejou
foi feito com base em um critério de
exequibilidade, sem acenar ao
trabalhador rural com promessas
irrealizáveis. E também, claro, sem
abalar a economia agrária com
obrigações ainda dificilmente
suportáveis no estágio atual de nosso
desenvolvimento.

O Sindicato Rural foi outro aspecto
abordado pelo ministro no discurso na
ESG. A assistência ao trabalhador,
asseverou, substituiu a política de
agitação promovida pelos 

"pelegos",

que floresceu com as Ligas
Camponesas em 62 e 63,_ e que foram
sepultadas pela Revolução. A "nova
mentalidade" que surgiu depois de
1964, disse o ministro, teve entre outros
méritos o de revelar aos olhos da nação
uma figura de grandeza até então
quase insuspeitada: o matuto. "... A
mentalidade nova tem facilitado o
esforço do governo na defesa da saúde
do homem do campo e na preservação
dos valores morais e cívicos, que
possuem no nosso matuto um de
nossos mais belos patrimônios".

Todo o esforço que o governo
desenvolve no campo, disse Barata, é
mais que justificado, especialmente
quando se.lembra que os inimigos da
pátria, "a soldo da subversão
comunista", depositavam as maiores
esperanças de vitória no meio rural,"imaginando não ser possível ao
governo superar os obstáculos que a
pobreza, a ignorância, as endemias e o

descaso dos poderes públicos
levantavam, de longa data, contra a
integração de milhões de brasileiros na
vida e no progresso do país".

POLICIAIS

Mais um
engano

Por 
causa de um "engano" 32

doentes da Divisão de
Atendimento Geral da Secretaria de
Promoção Social passaram um fim de
semana presos no 1.° Distrito Policial
de São Paulo, dormindo no chão e
sendo tratados como "perigosos
marginais".

A prisão ocorreu em conseqüência
da suspeita do delegado Abreu Leme,
do Departamento de Acolhimento e
Triagem, de que entre os doentes da
Divisão de Atendimento Geral
estivessem marginais. O "engano" foi
a omissão da Delegacia de Vadiagem
em pesquisar os "antecedentes
criminais" dos doentes, que na maioria
convalesciam de tratamento médico-
hospitalar.

Já no Rio Grande do Sul, o
secretário de Segurança distribuiu nota
dias atrás suspendendo de suas funções
o delegado do DOPS Cláudio Luís
Santos Roca. que teria mandado
prender indevidamente por cinco dias
o empreiteiro Alamiro João Pacheco e

sua mulher, grávida de cinco meses.
Alamiro foi preso por causa de um

pagamento que o delegado lhe devia,
relacionado com obras que o
empreiteiro fez em sua casa.

CEARÁ

Os verdes
campos
de Inhamuns

No 
ano passado, a região do Inha-

muns — centro de pecuária,
produção de algodão e gêneros
alimentícios do sudoeste do Ceará —
atravessou um grave período de seca,
tendo o governador César Cais
decretado estado de calamidade em 19
municípios, com uma população de
600 mil habitantes.

Agora, o Inhamuns se prepara para
enfrentar novo período de verão. E a
Secretaria de Agricultura do Ceará
•acaba de anunciar que a região do
Inhamuns "atualmente dispõe de
reservas d'âgua para enfrentar até dois
anos consecutivos de estiagem. "A

pluviosidade nos Inhamuns não chega
a 250 milímetros anuais, uma das mais
baixas do Polígono das Secas. O
governo, segundo o Jornal da

continua nç página ao lado
¦ i
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Vmmmtm, tVjtao de iluulgasJo d»
I vi>!.. r*{<er* este am» uansformar
"era serde m vamj**». th» *eftào
cearense e encher »k atogtta«*»««lhos dt»
caboclo**.

César < j1» !*•#• qoe a***»miu o gunfcr
no (Vara, em mar*»*«to l"*"! «t**wnou
orna atitude radical tfianie do
problema: 

"No meu goserrai nio
•iiitiii.i scva" I v oehasa que lalar da

**X4 rvpantata imeslitlofes e atrasa* a
tt .!«**i.*,*l»tr.«-« (.' «(•* I *!ail«« latgo
depois, admitiu a scva no Inhamuns c
passou a propala Ia durante as
rrunM»ii». Consclh» Ikltheraitst» da
Si Dl-M" »**o mv* passado cm
«liHurso de *ai laudas pcranie a
Confissão Especial tlt» ftdigonit i».
.sevas, (ais devlarou que * "seca tu*
m»nle*le é e*iaif«» itr espirito".

A transformação «!«• Inhamuns.
segundo a Secretaria de Agricultura do
Ccaiá. se de*e a uni ^'..«fam-i de
t-mcrgêntia. «,-om autllt** dn gt**cTn««
letferal.^ qur já proporcionou a
ainstruçâi* de WO pcquent*s e médios
adules e -120 caeimbi»es ,f*i**ar Cal*

.ittMeguÍM junto ao Ministério do
i»ihill •-•• a «i«i*itii*i»u de **••• noi
sru/euo* para ».<•.,>¦ de <Q mil
rmptego* na lorraa de "bolsas de
iuMh. i|tM- bifam mili/adas m
l*r»|iir*t,i.* de * nimba* pusos e
açodes,

A* bolsas *ão destinadas
mtrmalmente -a jucpara^âo ile ma» dc=
•*bta O «oserao do <Vara fusiilkou a
ttomstda»tr ile apltrâ-ta* no programa
no* Inhamitns ••«#« mio que quando «•
lavrador eseeuia uma obra de
aviMlan-rm r*tá a|>fço»knd.» uma nma
»*\ni*a fl* !<*».*?»•* du f vaia lamNnt
vhc/arani á *i.fH.u*j.« de que os
irsuliaib»* das frentes de trabalh**
aberta* duranic * scea de *Q, loram
estrada* que 

"m maietu das «c/c*
(tartiam .-<« na«ta para lugar nenhum,
som «• agravante de que sofriam
tkstrukãü lolal ou parcial logo ás
jw inteiras chuvas".

(í btikHta do Inhamuns recebeu
liara construir esses avude* \M
çrtuciro* por uma Jt>mada dr oiio
Imra* Ao final do mês. « arrecadado,
cerca de *<).*W cruzeiro*. r*pre*en*asa
uma nintribuição para *cu orçamento

cqukaknte • ÍO% do *allriu mínimo
da orgta." (/i«M MwMrkM

MINAS GIRAIS

//ii mais tiriowh
sendo derrubadas r/r*

que plantadas nu
Brasil. Por isso.

nosso país poderá
ficar ct>m uma
superfície "de

cratera da Lua", et uno
afirma um botânico.

A 
comemoração do "Dia da Arvo*
re". a 21 de setembro, suscitou

amplas e variadas discussões a respeito
da situação florestal brasileira, mas
não se pode dizer com propriedade que
a questão tinha ficado melhor ou pior
encaminhada do que antes.
Dificilmente das discussões havidas se
chegará a medidas efetivas.

No plano oficial, o principal fato foi
a realização do II Congresso Florestal,
em Curitiba, que reuniu 660
participantes entre técnicos.
engenheiros florestais, especialistas
estrangeiros c empresários nacionais.
Talvez, seu aspecto mais positivo tenha
sido a conscientização de que o
problema da devastação das matas
brasileiras é hije mais sério do que em
qualquer época, e dai a necessidade de
preservação das florestas ser um
imperativo para o desenvolvimento
nacional.

O congresso mostrou a polarização
existente entre os vários grupos que
têm interesses na questão florestal. Os
empresários, segundo alguns, que
visam apenas ao lucro, estariam hoje se
beneficiando dos incentivos financeiros
do reflorestamento, mas contribuindo
para o empobrecimento florestal, já
que a árvore empregada na maioria
dos programas de reflorestamento — o
pinus elliot — nem de longe pede
substituir as árvores derrubadas,
especialmente as chamadas madeiras
de lei.

Fm outro pólo encontram-se os
conservadores, pessoas, do ponto de
vista do interesse nacional, de suma
importância. Eles gastam sua energia
lutando para que o país não acabe se
tornando "uma 

paisagem lunar, pela
derrubada das matas, pelas queimadas
das madeiras e pela destruição da
terra, tenaz e impiedosa, onde até a
Amazônia está sujeita à depredação"
(Estas palavras são do paisagista Burle
Marx).

Algumas_ previsões pessimistas
apareceram durante o congresso.' Um
dos professores da Escola de Florestas
da Universidade Federal do Paraná,
Rcné Napoli, previu que as florestas
paranaenses desaparecerão dentro de
10 anos se não ocorrer o

Rondou:
rude golpe
do destino

O 
governador R,«nd»*n Pacheco,
*uj. esifíla política ú brilhou

muito, aitora partir ser vitima de
vária* adscrsutad,?* r aíé mesmo do
destino-. Com o falecimento d«»
ikpulado Manoel Costa, *ltima de
«ma irombi-ve »» ültim»» dia I*» *»
governador mineiro «tu afastara
ainda mais a possibilidade -íe
trottscgulr um reatamento mais iteú
com a vlassc pollika d« Estado, E isso
num momento |,ra*e. quando parece
iminenie entornar de *e* sobre a
ARENA .s enve que *em agastando »
partido há mal* de um ano e cujas

litm esfio na ituteMade r<r*ttada
pttr Rimdsn ao adotar m»m tmétm
••su..,*. quando assumiu o cargo de
gtMcntadur

.N«o obstante ter destrutifo o am«go
sistema de tttmcav-*c* poiftKas que
dasa algura puder aos drpuiíidtat, era

"»{»*•"-* Ri*ndon nao lhes tem
.•j.ii..- -tpMnunutadc para pan«íipar
mais amaraented» g»Htrrrw do Estado.
agora orientado por prinslpios
esclusisamente técnicos0 Os
deputados vctpKt m* con*tdad«*s para
*t*mpareter a inaunurasòcs de ?*bras
cm sua região ekiural Quando
tckionant $»,¦* «« prefeito de uma
(idade de *wa regm* *.f»rauniiíando«lhe

qualquer benefka* tjoncedtdn peb»
gw«rno. muitas se/es o prefeito já
hasia »-.{«. avisado pelo prèpimi
K.mion,

Além de todos estes prtslifemas — ou
talsc/ era conseqüência deks — tanto
a atuaeSo da piesidência da
AsscmNéta convo a da liderança do
governo lêm prc]udic«tdo ainda mais a
siitiaçãii da AR RN A e de Rondon O
líder da ARKNA. Bonifácio Andrada
insatisfeito desde que foi preterido na
eletçâ** para a presidência da

AsMfnHéta <kkD4*: a gt*triso cetn
•Igora dtfiotfretff t até •••*•
displttlneia O presidente da
st-c » í * Rafael Coelho- nio
COii)i«(c Itvm «t prtyfto ttjfimtnio da
tasa e «aquer .-*-*.i* imxomsf m
mais simples desentendimentos
vurgW-H «A pknirio,

A iniciativa do ifcpuíad*, VaüSir
Meiga-.**" era ovados do rafs passado-
de *nar «raa "Frente 

fw^R^iioW""para nio <!ei«ar sem respusta
qualquer dtsiurso dè crii*ea que o
partido da •,.**».#«« ou os rt**ldn
fi/erera ao governo » tarabera nao
«««nvrgue mautres nmpatias do rtsto da
õaneada arerasia Ntnve quadro
Manoel Ç««sta surgia então corao o
ânico deputado que sonseguia unir
praticamente tudo o panido em tomo
de alguma prnpotkão do governador

Admitido por quase todos os
deputados estaduais de Minas como o
unteo líder de (ato na Assembléia,
Manoel Costa (vicc-lttier da ARENAi
era também o deputado com qaem
Rondon mais conta*a para ajudá*lo a
superar a crise da ARENA e ele mesmo

corotnwo no pOg.no 9

Âs florestas ameaçadas
rellitie*tanu*n»o *i»tktcnic e adequado,
alén- da* repostvoc* de ».r*«r*-% cm
niaim numero d*> t|iic as derrubadas

O pessimismo ê «diâ*. o tom
característico de divciissòes e »iná!i*c*
da situava»» lh.res.jf brasileira. Burle
Mar*, pi»! e*.cn;pl«>. que recentemente
tez uma viagem «te quatro mil
quilômetros por Minas Gerais. Bahia e
Fspíntn Santo, recolhendo material
botânico para parques c jardins,
reselou-se. em duas entrevistas
recentes ao Pasquim c a Veia
"acabrunhado" com o que teria visto.
Tão gtande seria a destruição das
florestas brasileiras que cm sua opinião
estaríamos «caminhando para o
extermínio total da nossa cobertura
vegetal, com nefastos resultados para o
pais. A* ednsequencias desse
desmatarnento não são difíceis de
antever, «.-m seu julgamento:
importantes modificações climáticas,
diminuição significativa de nossos
mananciais e destruição da terra que
ficará â mercê da erosão. Num pais
como o nosso, equatorial, onde a
incidência dos raio* solares sobre o solo
é devastadora na maior parte do ano.
não é difícil prever que resultados o
fenômeno acarretaria. . •

Na Amazônia, pensa Burle Marx.
este processo ocorre em escala
multiplicada. "Com a abertura da
Transamaz.ônica*', diz ele. "os

posseiros vão tomando conta da terra,
e em dois. três anos a terra é
abandonada. O que está acontecendo
na Transamaz.ônica é uma coisa muito
mais grave. Arcas imensas estão sendo
destruídas para fazerem pastagem.
F.ssas pastagens, em determinados
lugares, vão se transformar em deserto.
porque era preciso que houvesse uni
conhecimento maior daquilo que se vai
plantar e de como se aproveitar",
Quando lhe perguntam se a floresta
amazônica "corre 

perigo". Burle Marx
gosta de evocar uma analogia: o Brasil,
na época tio descobrimento, tinha mais
de .100 quilômetros de florestas virgens,
da costa para o interior, uo longo de
.grande parte do seu litoraiFHoje, essas
florestas em grande maioria
desapareceram.

O paisagista discorda também da
maneira pela qual se processa o
reflorestamento no Brasil. Apesar de
não ser contrário ao plantio de árvores
para fins comerciais, acha absurdo que
se derrubem, florestas naturais para
que em seu lugar sejam plantadas
florestas homogêneas, isto é.
compostas de árvores de apenas uma
espécie. "O 

governo", alerta ele.
"precisa agir com rapidez, e energia,
para salvar o que resta de nossas
fabulosas reservas naturais". Contudo,
o próprio governo torna procedimento
legal o que é classificado por Burle
Marx como "absurdo"; a lei 4.771. de
15 de setembro de l%5, diz. no artigo
I*): "Visando ao maior rendimento
econômico é permitido aos

Carta aberta aos senhores
Burle Marx e Dalgas Frisch
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proprietários de florestas heterogêneas
i fa nsI nnii ,í -I as em homogêneas,
executando o trabalho de derrubada a
um só tempo ou sucessivamente, desde
que assinem, antes do inicio dos
trabalhos, perante a autoridade
competente, termo de obrigação de
reposição e trato culturais".

Um importante proprietário de
llorestas, a Itapeva Florestal Ltda..
aproveitou a comemoração do "Dia da
Arvore" para defender publicamente
este ponto de vista, numa "carta aberta
aos senhores Burle »Marx e Dalgas
Frisch" (Frisch é um industrial,
bastante ligado ao presidente da
Transbrasil. Ornar Fontana, com
quem .inaugurou o Parque
Tumucumaquc, na fronteira do Brasil
com a Guiana, recentemente fechado
pelo governo brasileiro).

Na "carta aberta", a Itapeva diz:
"Gostaria que os senhores parassem

um pouco de escutar o canto dos
passarinhos e o vento nas folhagens,
para ouvir uma notícia que certamente
lhes agradará muito: na área onde está
implantado o Projeto Rio Pardo, de
cem milhões de árvores mais uma
fábrica de celulose com mil toneladas
diárias de produção (...). Por outro
lado, é válido registrar que o plantio de
pinus e eucaliptos é feito somente em
áreas já destlorestadas e em terras que,
quase sempre, não atenderiam às
características de solo rico exigidas
pelas árvores mais nobres".

De passagem, a carta aberta cita um
dado que dá bem idéia da extensão do
problema llorestal do país: 

"O Brasil
tem 851 milhões de hectares, dos quais
somente um milhão foi florestado ou
rcflorestado". E mostrando de que
lado da situação se encontra, a Itapeva
termina a carta aberta expressando sua
filosofia, segundo a qual 

"não é o

consumo de madeira que deve
diminuir, é o plantio de árvores que
de*e aumentar".

•CunteRÍer-temer-te. o documento da
hapeva Rortstal Ltda,. publicado
como anúncio de página inteira em
alguns de nossos principais jornais,
deixa de lado alguns fatos bem
conhecidos, mas talvez para ela, como
para outras rr.adesreiras. incômodos.
Um deles é o de que o plantio de MO
nnihòes de árvores, aprovado pelo
IBDF. em I-T2. foi inferior ás
derrubadas. "Derrubam-se 

grandes
áreas de florestas", diz o botânico Gert
Hatschbach. "para dar_ lugar às
pastagens e á colonização, sem se
atentar para as conseqüências de uma
derrubada indiscriminada".

Outro especialista, o professor
Warwick Kerr. presidente da
Sociedade Brasileira de Ciência, vê
estas derrubadas como sendo tio
intensas que a própria floresta
amazônica deixará de existir dentro de
apenas 35 anos. se continuar a ser
destruída dentro do ritmo atuai.

"Atualmente,, o Brasil está
assistindo p promovendo a mais rápida
destruição do meio-ambiente que jâ ?os
feita por qualquer povo. sm qualquer
época", advertiu recentemente o
deputado João Menezes, ao ser
aprovado pela Comissão de Relações
Exteriores da Câmara dos Deputados o
texto do Acordo para Conservação da
Flora e da Fauna Amazônica, assinado
pelo Brasil e Colômbia em junho deste
ano (O documento é o primeiro de sua
espécie firmado pelo Brasil, e prevê
troca de informações entre os dois
governos, sobre diretrizes, programa e
textos legais relativos à conservação da
vida animal e vegetal nos respectivos
territórios amazônicos).

Em seu pronunciamento o
deputado citou o relatório'da botânica
Margaret Mee. que recentemente
passou quatro meses na Amazônia
num estudo sobre a flora local, e que
na volta denunciou "a tremenda
devastação que está sendo feita ás
margens do rio Negro e na região.de
M a u é s, onde os bosques
desapareceram por completo devido a
constantes cortes e queimadas"."As árvores das margens do rio
(Negro) têm sido derrubadas a tal
ponto", escreve a sr. Mee, "que a
fraqueza das margens está se
alastrando para o rio, com a vegetação
que tem sido levada, como também
centenas de pequenas árvores".

O relatório da botânica termina com
uma advertência grave, mas que de tão
repetida soa vazia, estranhamente
vazia, como algo inatingível: "Se
medidas imediatas não forem tomadas,
a Amazônia será despojada de todas as
suas madeiras de lei, únicas no mundo;
de sua flora e fauna magníficas, antes
que o resto do Brasil ... tome
conhecimento do que está
acontecendo".
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unha iranoto lt»te em i»*4a» as u.» «»
radúira» »!* -s»vf mMíu. e r«a quatqurr
%*ii**s,*-« »«*nt#i»a varmpfc com |>elo
menos JO dos S*> deputa*}»»» da
Asttmhteta C»«m a sua m«*rH a
j *.ti».»,i.. da ARKNA %ó descri
**«.«i«>í» quando *» futuro r*re»»}cnte
Geisei visitar o Kvtado,

FRONTEIRAS

Os limites
da justiça
salomônica

Periodicamente, 
os jornais de

Fortaleza ou de Natal notictam a
invasão das fronteiras de seus
respectivo» Estados — Ceará e Rio
Grande do Norte — por contingentes
policiais do outro. Geralmente, as
noticias dizem que os policiais estavam
acompanhados por funcionários da
Secretaria da Fazenda — do Ceará ou
do RGN. dependendo do invasor na
ocasião — que extorquiram impostos
aos habitante» da região. E os jornais
que as publicam protestam contra essa
ação indevida do Estado vizinho.

O noticiário caracteriza a situação
reinante numa área de 200 quilômetros
quadrados situada entre os dois
Estados e na qual as fronteiras até
hoje nio foram definitivamente
demarcadas. Ela forma um triângulo
cujos vértices são as localidades de
Seira Dantas de Dentro. Travessa
Pacheco e Poço Baixo Branco,
habitado por mais ou menos 8 mil
pessoas, a maioria delas pequenos
proprietários que cultivam algodão.
Isolada do Ceará pela Chapada do
Apodi. a área sofre uma forte
influencia da Rio Grande do Norte,
cuja cidade mais próxima i Baraúna.
que fica a uma distância média de uns
15 quilômetro» de qualquer ponto do
triângulo. A cidade cearense mais

»*¦:**>•»* I Qstt%«f#9 qt## alho de •'«- «
..iiu «ju tapada dma nm <*»
»§!ii!»^fi»*rff»»%- .

I.Wie 1*%$, o Kw GtMás ito %m*
stm insialarut» f»v>* ds irití^à»»,
et*-..!*» e i***»»» de saúde na »*•<»*>•
num* tenta*»».», ite ii»«f »cu» heNtaisie*
»«{!iis«ií»*Bi<fiir tkntrt» «te «aia área «Ir
miHiittitti K mc%tm ¥tm t*iêf dcfins-S*»
a quem pr^er«e-, ela tamMhp verse de
base para algun» político»'"- Éfjn.Jffmr* Hi*c k*£k'sm%M*.- tfm
todo •* mtere»** cm »er a r^ndíneta ter
%»»Jo»«io tattfátct a seu I »*+•?•

í* s km turno, o Ceari numra se
pie«*cupi»u em f a/cr mdrwria» na área.
íimüjp.;.. vr ét*enã%. a «ibransa de
-•.•.;.-. m «aira dn ;\ .'.* o que é

IcitM lami^m ped* V- fírande do
Norte A t»»br<inça se di pete mim*
ile »uJante» fiscais I comi» o agricultor
sã papo imposto uma tet, sAo recebe
a votante qtàe chega primeiro, o qoe

^a^^Bft íi ¦ i 'i Tfsnr^^^ínc^

»-*. * — *a«y II. -_ .. - ^^»TM
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OO NOffTI

provoca uma verdadeira "caça" aos
habitantes da região, que é a fonte do
noticiário periódico sobre invasões das
fronteiras.

Em 1964. os dois Estados
concordaram em demarcar
definitivamente »eus limite» na área
aceitando a decisão de uma comissão
momeada para estudar o assunto, e
que aplicou os princípios da "justiça
salomônica" dividindo-a em duas
partes iguais. Como o Rio Grande
desrespeitou-a logo em seguida, o
Ceará, invocando direitos históricos,
também denunciou a decisão e passou
a exigir toda a área para si.

No» meios oficiais doCdois Estados a
disputa é minimizada com alegações

«le qoe a 9hèS*' ***** I íPi*»fiaiue, iraa*
o àia-»»-d!* parree dent«a*Mrar *»
sontrâtÍM Kctenicmeni*? Ioi
«notsttfad* a tf»^*-- de uma w*sa
.-.«,«»?.*.. pira «lattwar um mvté>
í«!;#>.i»,. |! partve que a v4sh.-*«*
tateada na "°|w»im siksiwfliliCtl*' *ef*
«picada m*êmxmt- Hv*i* «N» «a? m
niarsrt»» ln»io«ítfi<»*» «Wíiii- a *«
planiadi»» na terra, desta sez

ÍNDIOS

A caminho
da
emancipação

Na 
ahenura «!«¦ V Curso de Indi-

k-c fm«k.« em Brasília, referindo-se
j«r» indtosda Amazônia, o ministro do
Interior. Cmia Ca»alcanii. fez uma
;»rrirania curiosa 1 por que ele» hão
de fk*ar sempre índio»"? Na palestra
onde anunciou que chegou a hora dos
Imito» mudarem de auiudes. o mtnutro
defendeu um punto de visia que »em
repetindo há tempos1 "Ninguém vai
estagnar ¦ desenvolvimento da
Amazônia por causa dos índios".

O general Costa Cavalcanti
argumenta que a USAI (Fundaçãn
Nacional do fndio) não é nem mie
nem pai dos silvkolas Ciente disso, o
próprio índio deveria assumir as suas
responsabilidades individuais, "ê

preciso que ele tenha consciência de
que é capaz de fazer alguma coisa
útil", disse o ministro.

Para ilustrar sua tese. citou a visita
que fez semanas atrás às reservas dos
Xavante. onde encontrou em grande
atividade um chefe de posto indígena
que no passado freqüentou um curso
da FUNAI. "Ele está despertando nos
índios o sentimento do trabalho",
afirmou satisfeito Costa Cavalcanti."Os Xavante aparentavam saúde e
mostravam vontade de trabalhar".
Longe de ver um caso isolado, este
fenômeno já teria começado a dar seus
frutos, sendo imitado: o ministro disse
que outro grupo de Xavante de Mato
Grosso solicitou â FUNAI um trator e
cabeças de gado. para se iniciar na

tau Hat**-

\ fonMdiS »s. ...«.««t»*•»,, u ilc «jo*
detém '*detiii *'** *er índio»"
..*»luWs »••> >^ií»i.*«t. a». .»H*«f»|.» ..H»
•a mi»»*!!***)» Mil»««|.. è iliM«mp»»JMi»

11»« irf^i,. *. «t«,tv. actdturado"
diirw.='*» idqetis.i da l'1'NAI é »la« lh*-
a »*m!aiJcffa *i>tadaN>a Se mrzitt*s «
'"tn**m previam uri» k>* «aíiíiaf.- e m«*
«sté |v»4t^%*m, por qoe eles nà.» (Mcm
se emaneipar'"?

ii Curso de tmiiireoi%n«4» duraiüt
quaiio meses, ilms »le aulas ie«rkas.
em Brasília tHintdogia. SoeioloHM.
Ilesemideimento Com unitário e
(*i»mun»iavá«a e Vtádc) e o restante o«h
j.«i.h imliicena» »l»» pais Õ nuntsir»»
C«*»ia CataUami ateiíft»u*se »emfo
iitfnalHia» maiikulatbt» %wm alumn
aimla que m-mcnic »«<mn ousíntes* f
da maior »alia. poh pcrmiie a
imprensa conhecer a poUtica -*«•
goterntt",

SAO PAULO

A imaginação
dos
importunados

Pessoas 
inoponunas existem em

qualquer lugar e os meios de
alastá-las variam de acordo com a
imaginação e a força dos
importunados. O prefeito c a Policia
Militar de Mariha. no interior de São
Paulo, aliaram imaginação c força
para livrar-se de cerca de 100 pe»soas
que consideravam inoportunas. Eram
prostitutas, desordeiros, indigentes. A
carga ioi coletada na» esquinas da
cidade, colocada cm alguns caminhões
da prefeitura municipal c. UO
quilômetros depois. de»pcjada numa
csiradínha do município de Pongaf.

O processo usado cm Marília.
contudo, falhou por doi» motivos:
houve denúncia» .-. Camara Municipal
e alguns do» deportado» conseguiram
voltar e contar o que sofreram.

(I streadof Oeiísio Turres illa
#tmm mwtadRMTMr o luefro»* l*V«Sr**
vi* Ma» ttli iii»»» que alunas •"»»*
%tE>tt>S»* i«» e«*mi»tMr» à Wku Miloar
jM»i» que hm* leüa a' ''flpefaSVi*»*

Itiwpeza", Cl eerio, »««£«#«4 • «
tr*e«»»i»»r, ê que H*do% sabiam que se
iralaita «te »i.«»-»ív«v ineluvite «*»
««?«fiitlitiir» itr |*»<f i«« f r*r*i» lugares* de
i' -üf tt !«»«•.< «tr »'H.u ,j» im prvstia»
1.1j«« despcladasi I k*» *»»iulitefam=se
ile um »elH.« paratiiitMde i*» *n*<\. que
fU»»ii unt du an ictvnto. e - en» taram
ao Centro Hspirua Bezerra de
Menezes, tmdr i.-» alintentadii e
*antte*u uma |M»»atteni «le solta Man
•mtignjiiti eslava Attiônii* Ow.*
Al»e>. morador da Rua 14 de
lkzcml*rta «rj*il»íf*»r*»«. que rei*te»sou a
pé. erietrandti a Marflia quatro dys
deptai». protando »ua ..¦i.i^j.. de
aposem«sdo

Na Câmara Municipal, há duas
semanas, o vereador turrccilla
nsenritinou a oportunidade de uma
ComKsâii Parlamcmar de Inijuériio
il«*emula sem dú»rda im»j».trtuna em
»árun lugarevl. ma» de inicio não
obteve apoii» do» cialcga», iSregm
Rmirqueh

MENORES

A campanha
c os métodos

Nu 
me» pa»»ado a 7." Delegacia

Regional de Juiz de Fora comevou
uma das inúmera» campanhas como a»
que tem vido feira*, niuila» »erc» cm
muita» cidade» do pais. 

"para minorar
este câncer vocial que 6 o menor
abandonado".

A campanha começou, no dia 10
pavvado. com o recolhimento de vário»
pequeno» mendigo» da» rua» principai»
da cidade para a Delegacia. O» jornai»
de Jui/ de Fora proteviaram contra os
métodos adotados pela delegada Leda
Tcrezinha Peixoto cm sua campanha:
as crianças eram colocadas num
pequeno cubículo de pouco mais de
oito metros quadrados.
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ECONOMIA SOCIALISTA
E REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA

Coordtjoando unn grupo do kA

p«squisodor«s doe mais dWarto» ramo*
do oonhodnvtmto humano, RADOVAN
RICHITA ptída raallxar uma obra quo
vem obt.ndo o- maior roparcusião no
mundo Intalro. O programo da tac-
nologia • da dando «xiga o «Mama» da*
trondormaçoO* qua acarrata • da»
mudanças qualitativas qua ho|a no*
•ncominham à pravlsoo da novos
formaj da sodadada » d* vida humana.
CrS 25,00.

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E
DESENVOLVIMENTO POLÍTICO

Escrito • publicado pala primeira vez
noi Estados Unidos, onde HÉLIO
JAGUARIBE lecionou em Harvard, este
livro atende ao apelo cada vez maior de
¦ensaio» objetivos, metodológicos »
didáticos, lobra a situação e a análise
dos probi*mas e áut perspectivas qu»
s» obrem, como um dajofio aos povos e
aos governos da América Latina. CriS
25,00.

A CIDADE DO HOMEM
"As 

principais tasas do mau livro
mostram qua o processo estrepltoso da
modarnizaçeo não 4 algo qua os
cristãos davam tomar. Dávamos
feste|á-lo. Trata-se da uma das
maneiras paias quais Oaus trabalha
para libertar os homens do cativeiro...
Deus é mais plenamente Deus onde o
homem sa toma mais planamente
homem". (Trecho da apresentação do
teólogo HARVEY COX a esto edição
brasileira do seu tão celebrado The
Secular City). Cr$ 20,00.

LOGOS E PRAXIS
Tendo em vista a distância que existe

entre os sucessos históricos do
maíerlalismo dialético e o domínio da
teoria que sa costuma denominar
filosofia, FRANÇOIS CHATELET, com o
rigor intelectual qu» o destaca entre ot
melhoras pensadores franceses,
analisa » critica os sistemas pobres e
esquemútlcos que traem as exigências
elementares da reflexão. Cr$ 30,00.

Em fcidas as iivrarias.-üistribulção exclusiva do José Olymplo Editora. Rua Marquês de Olinda, 12



-A ECONOMIA
Os esclarecimentos
de Reis Veloso

441||r Mioma <mpretê muíimas*^
E^ n«f ler» f3w*$efet pira tt t*im

ato puder fSMfttaal t «Mniiitu um*
tksiatBfmacaii tupui o ctmtrarw'
Com a aiaietsdade fui int «««fim teu
titulo — e ij« ministro do
Planeiamcm» s- iwftúitmè^Ckrêí —
« ccenomista 1-4» Patifa» mn Um
Veíoso. cm «mftsttla ao A.**.*; it>
{ir*»! ifintwa íuh o ap*t*l nacsooii— csraiaS *ai amado —' tem <t*m$-4 >
ia hecemonia na tj^sortmia N*»»íe-r*t
que a participaciu de capitai
estrangeiro nu Brattl t mott» pcqtMrna,

Se*und» a ministra* Rctt Velom
I -.!*.*> domina. tradtcftmatfme nic? u «*4
* mira etirui «ri 4a economias ct)*r»*u«
trantpones. cvmynicattWt, petns**»*'"
Mait <iimla. "ai empresai estatais tâo
at maiore» «Io pais, freqüentemente
superiores at muitinactonatt aqui
estttenics**. Por itta. o ministro nio *e
nenhum pengo n«s panit ipaçà« do
capital estrangeiro na economia••.* asiiçirj — quedetera ter mantida —

A partkifmaodo
apitai estrangeiro

na economia
hr,t\ttt<mt t*tde ser

considerada fwquena

r>ín;v«; i lati *,c ««mMarmot os
«iwret hálitos aiurtara a» paisfalibilidade «ara garantir absAluin
eoatreje ***o?e esse capital rim ditertot
«ampot 4a att» idade indutrnar.

Apesar «te ler **!<• puolieada apenas
4*-*t «liat deputt da Contencio da
ARENA— fânde o fenera! Gettel tez
seu pnmeir» (wanunetamento — a
entres»tta do minitm» Rei» Veloto nio

tese ofonumà ratacio com * tw*
alwtja titjf O fyiwrw •?<*•»«!«• fite !*
Repoblica Ui às empresai
multinacionais rim teu dmuno-. o
icncrai Ckttei nasta qualificado *t
cm? rr»j» mtdttnactonait c*mu "rsotot
protagonista! ttnguiaret" que
mritram m ««nan» mundiai. "sujo
putcntial ainda nio nos é dado
asaltar**.

A psjfeltcacii U entrevista de Meu
\i«km Ne defwts da fala do tcncral
Ckttel fui uma pura ctMrtctd^ncta. e
boate tnclutite esclarecimento!
posteriores para evitar ptittiteit
cquhocot — o pti>fmJt*n«J tzo ftwul
c»pik>*j numa nota <na tecio l*f*»mt
IH* que t» minittM unha >*!< outtdo
cerca de 10 dias ante» de tua enire»ttta
ser pafelkada, pt*nanto tem que
*tíRh«es»e *• diteuno do generalCacitei Pàtè deitar matt paienie airwla
esic fat*# Reis V ck*to iclel^rtou para a
Cata Civil da presidência atitando da
ep«N* cm qae ttnha dado a entres tua.

Leia e assine opinião
Investigando
as multinacionais

At 
Nações Unidas iniciaram um

ciclo de exposições destinado a
descobrir uma maneira de regular o
crescimento das chamadas empresas
multinacionais. U painel formado para
estudar a questão das multinacionais
foi aprovado principalmente por causa

' das acusações do Chile contra a ITT.
Surpreendentemente os dirigentes

de diversas empresas discutidas nas
conferências aceitaram comparecer ao
painel e eles mesmas propuseram
medidas que a seu ver poderiam
regular a atuação de suas empresas. O
vice-presidente da Du Pont. por
exemplo, propôs que fosse criado um
organismo internacional de
investimentos que teria vultosos fundos
e seria organizado nos moldes do
Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e
Comércio (GATT). que regula o
movimento de mercadorias entre as
nações. O vice-presidente executivo da
Exxon. Emílio G. Collado. propôs
curiosamente que as Nações Unidas
elaborassem um código de conduta
para as multinacionais no qual entre
outras coisas ficaria estipulado.que as
corporações que atuassem no exterior
não deveriam funcionar como
alavancas para realizar os objetivos
políticos de seus governos. (Collado
não mencionou uma acusação também
freqüente: a de que os governos é que
servem como poderosas alavancas e es-
cudos em defesa dos interesses das
"multinacionais" de seu país)

Outros dirigentes foram menos
dissimulados. Para eles. as regras do
jogo principalmente nos países
subdesenvolvidos estão estabelecidas
em bases justas e não precisam ser
modificadas. O vice-presidente da
General Motors. Thomas Murphy.
afirmou que a regulamentação que a
ONU pretendia impor "iria

simplesmente acrescentar uma nova e
desnecessária estrutura burocrática
àquelas que os homens de negócios que
investem no exterior já enfrentam". O
presidente da IBM, Jacques G.
Maisonrouge, observou que as nações
do Terceiro Mundo freqüentemente
procuram diluir o poder das
multinacionais dentro de suas
fronteiras, exigindo que as subsidiárias
de empresas estrangeiras sejam
parcialmente ou mesmo
majoritariamente de propriedade de
investidores locais. Maisonrouge
mostrou-se contrário a qualquer

Ralph Sader acusa
as empresas

multinacionais, e o
vice-presidente da

Exxon propõe que a
OSU elabore um "código

de conduta" para elas

regulamentação da ONU visando
limitar as atividades das
multinacionais porque regras desse
tipo "diminuem a efetividade de
muitas companhias que utilizam
tecnologia sofisticada, certamente
incluindo a IBM".

Proposta "ingfnua"

Ralph Nader. o famoso defensor dos
consumidores americanos, e Osvaldo
Sunkel. um cientista _social latino-
americano, não concordaram com o
geral do que foi dito por esses
dirigentes. Ralph Nader acusou as
multinaciogais de desmoralizar o
sistema monetário internacional pela
movimentação de reservas entre as
suas subsidiárias, explorar o trabalho e
perverter a política das nações em
desenvolvimento, transferir a poluição
industrial de seus países para outras
nações e realizar operações
fraudulentas com minérios na Ásia.
África e América.

Nader atribui grande importância à
obtenção de informações sobre as
multinacionais. "O 

poder dessas
empresas, disse, depende muito da sua
habilidade em poder esconder ou ter
que revelar seus recursos e suas ações".
Por isso ele propôs que as Nações
Unidas enviassem um questionário a
todos países e a mais .de 200
multinacionais com vendas acima de i
bilhão de dólares, perguntando quais
os recursos minerais, terras e outros
bens que elas possuem em cada pais.
qual o montante de impostos e salários
que elas pagam, quais suas margens de
lucros, etc. Essa proposição pareceu
"ingênua" a muitos analistas sociais e

autoridades governamentais presentes
na ONU. Um alto funcionário da
Comissão Executiva da Comunidade
Econômica Européia teria dito a
Nader que tuas idéias eram muito
fracas.

Osvaldo Sunkel disse que' os
executivos das multinacionais
insistiam muito no fato de que suas
companhias- contribuiriam para o
desenvolvimento econômico e
tecnológico e a saúde e a felicidade dos
países onde elas atuavam. Ele. porém,
achava isso falso e "ficava assustado,
realmente assustado, quando ouvia tais
indivíduos falarem em
responsabilidades sociais. Quem
indicou esse pequeno grupo de
indivíduos para decidir o destino de
tantos outros"?

O cientista latino-americano
comentou também que as Nações
Unidas pareciam ter visto as árvores
mas não prestado atenção na floresta,
pois estavam se preocupando em
analisar aspectos frr«íe.v artes das
atividades das multinacionais. "A
floresta de que falo. disse, é a maneira
pela qual as multinacionais
concentram tanto poder em suas mãos.
o que permite que elas promovam não
apenas mudanças econômicas mas
também sociais e culturais. Elas são a
semente de um novo sistema capitalista
transnacional".

Afirmou que elas eram • "o

instrumento mais eficiente já
desenvolvido pelo capitalismo para
arrancar recursos de onde eles eram
mais urgentemente necessários mas
com pequenas possibilidades de
comercialização lucrativa, para outros
onde eram menos necessários, onde
contam porém com maiores
possibilidades de comercialização
lucrativa". Nesse movimento,
completou, "nós (os países
subdesenvolvidos» obtemos novos
produtos e processos, mas não a
capacidade de desenvolver novos
produtos e processos".

O painel da ONU foi encerradojipós
três dias de sessões públicas e cinco
dias de encontros reservados. O grupo
de 1S membros que o presidiu,
chefiado por L.K. Jha. embaixador da
índia em Washington, deverá se reunir
novamente em outubro em Genebra e
posteriormente em março em Nova
York para debater publicamente o
problema das multinacionais.

Quem safo os gigantes
da economia brasileira

No conjunto das 2J45 maiores empresas do país.
us 22 que tiveram, em 1972. faturamento
superior a CrS l bilhão controlavam mais

de 60% do faturamento totai.

'•»w#*>m#«)asJs>
OtlMMvarMls)

'rVrobfOs. Patrobfôs Oiif.. CSN
Vo!« do »c O©;. fltjlrobrdS. »ífi

NtKiaMMlt s»tws>aJ«t (2)
rvAfttG Motorono)

tavfsmftsirs» (14)
{Voltuwooan. Esto. Srtatl. Ughi, CM.
Ford McrcsMtos. Sonbro. Atlantic
T«xoco, Soviza Cruz. PlrstUi. Rhodio.
NtoHoi

TOTAI (22)

15.1

0)

20.4%

2.2 2.9 • _

30.4 41.1%

47,7 64.4%

fonte 'ev s?a Vitio. aoosíc?3
1} Porcefüasem sooreo rotai eo faturamento das 2 3*5 empresas

No conjunto das 2.345 maiores empresas do país.
as 49 que tiveram, em 1972. faturamento
superior a CrS 500 milhões controlavam

mais de 90% do faturamento total.

EarVffMaf OMOflfO 0#
CrS S**itti.kow« mais)

i(17)
(P«trobroe. Pcrfrobros Dite., CSN,
Vale. Elatrobrât, RFF. CTt, Usimirtas.
Furnas, «SP. COStPA. Embratd,
Lloyd Brasiiairo, Paulista da Forço a
Luz. Cobol. CEMIG. Cio. Estadual do
Ensxgio Elétrico)

Nacionais Privados (12)
(VARrG, Mptarazzo, Elatrprodiobrâs.
Mswblo. Camargo Corroa, Potròloo
Ipironga, Suporrnorcodos Pte do
Açúcar, Casos Sondas, Brahma,
Unido dos Rofinodoras do Açúcar o
Café, Fig, Sordon. Ultrogax)

rOnTUf OHIOSlfO

(bBrtées)

22.3

PortidpooSo
(í)

30,2%

9,5

Ettrttfigoirw (20)
(Volkswogon, Esto, Shott, Lighr. GM,
Ford. Marcados, Sanbra, Atlantic,
T«xaco, Souza Cruz, PirsjJli, Rhodio,
Nosflé, Andorson Clayton, Swift-
Armour, Mossoy-Forguson, GE,
BoigoMinoira, Mannasmann)

12,8%

TOTÀl (4f)

34,8 47,1%

66,6 90,1%

FONTE: revista Visão, agosto/73
2) Porcentaqem sobre o total do faturamento das 2.3-15 empresas

No lista das 2.345 maiores empresas de país segundo o vaior des
vendas realizada pela revista Visão 'ressalvando 

que algumas
grandes empresas não forneceram dados — o que no entanto não
compromete o conjunto da lista) vê-se que as empresas que tiveram
um'faturamento superior a 1 bilhão de cruzeiros — cerca de 22 —
controlavam mais de 60% do faturamento total das 2.345. apesar de
representarem apenas 0.94% do conjunto. Dessas 22, seis são
estatais, duas nacionais privadas e 14 estrangeiras. O outro quadro
apresenta um critério mais ampliado: compara as empresas que
tiveram um faturamento total acima de 50D milhões de cruzeiros
com o conjunto das 2.345 companhias. Essas 49 empresas — 17
estatais, 12 nacionais privadas e 20 estrangeiras — controlavam
mais de 90% do faturamento total, apesar de representarem apenas
2.1% do conjunto. Os dois quadros dão também uma amostra da
presença marcante das companhias estrangeiras — gigantes que
hoje se encontram disseminadas em todos os setores econômicos.
Enquanto as estatais se concentram sobretudo nos setores de infra-
estrutura (eletricidade com unicações, transportes e siderurgia), as
estrangeiras se destacam nos setores de bens de consumo duráveis,
indústria pesada, alimentos, siderurgia, etc. Nota-se, no quadro I,
que 1 4 grandes .empresas estrangeiras tiveram, no ano passado, um
faturamento correspondente a 41.1% do total do faturamento do
conjunto de 2.345 empresas.
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IIA General Motors e Ford troam.•¦-»-,!• inquérito aberto, na Corte
federal »fe Dctreii conspirado ao nbel
de suas dtrctonai para ek*ar os preços
dos carros que vendem mi grandes
vi^ncfctanies que compram cm massa
Para isso elas. a partir de meados de
1910. decidiram n*> mais conceder os
descontoi normais que davam a esses
cotmrciante*.

Diri|entes das duas companhias
disseram que a deeisio de eliminar
esses descontos foi tomada
independentemente em cada uma
delas, não havendo nenhuma espécie
de conluio. O governo concordou em
que nio ha nenhum acordo escrito
entre as duas empresas, porem
afirmou que pretende demonstrar

atrases de depoimemos p*»bi»fo» de
««iKiTf.i. it»t grupa* ítsdostrtat* que?"»5 têm uma ..«-.».•««-a »•* que peimite
reurif oi .Ui.-.r.u* * outras vantagens
que ofereciam aos grandes
compradores de automóveis»

As duas empresas já estlt*
preparando uma vígorma campanha
para sua defesa. "A unira maneira de
comprovar nossa inocência. diiie um
representante de uma das empresai, t
ir a {><•!•-• c sair 4e lá vitoriosos"
Caso sefam cvndcnadâv elas tctào que
pagar, cada uma. 100 mil datarei de
multa aos grandes cemcmaoies. Isso
*em falar no fato de que o governo
calcula que os grandes comerciantes
sào responsáveis por 10 ou 12% do
mercado de automóveis nos Estados
Unidos, ou seja, vendem I milhão de
carros por ano Se o desconto médio
concedido na senda de cada carro era
de 220 dólares fque o goserno diz ser o
desconto médio que a GM fornecia aos
grandes compradores em : - ' e '¦ •'
os prcjulzot ocasionados pelas
empresas aos comerciantes foram de
SOO milhões de dólares. Como elas já
vem fazendo isso há três anos teriam
que pagar 1.5 bilhão de dólares de

mtifia Essa * apenas uma estimativa,
mas di**?*** #4.«**4-»» ameora**
disseram nao ter * minoria ddnda dr
que cavo as companhias sejam
condenadas seus pr«)uUot poderio ser
de centenas de milhors de dólares*

21A ü S Steel, a ikihSífccm StrcJ c *
Armco Steel, ai trís matores
produtoras amencinai de *%•• está»
vendo acusadai pelo tkpanammte de
lusos** de lentar rm<r».«poliz*r o
mercado de barrai de ferro retonadai
no Tesas.

Jl A Goodvcar ea Fireitoee. as duas
maiores fabricantes de pneumáticu*.
estão sendo acusadas pelo
Departamento de fuitfea de reduzir

Secos 
para colocar oi pequenos

brkantes do seu setor fora do
negócio. Essas empresas, que
contribuíram com grandes somas para
a campanha de Nixon. teriam tentado
também monopolirar o mercado de
reposição de pneumáticos <a esemplo
aliás do que estâo sendo acusadas de
terem feito no Brasil).

4) A Eastman Kodak, a grandefabricante de equipamentos
fotográfico!, tem contra cia nada
menos que três processos em

andamento- Um dois deles ria esta•«*•¦»" #.>*.»*.!* na **>tn, e>«fic
federai* f<tfa <}AF tr«*po*»itwe« pela
H<tSr» |-t_K„ de tt-foar nvoopofiraf o
mercado dr tquipamem*»s
toiograikov. fio terreiro a Bell and
tlmáeli procura 4rn*oe*tat qu» a
Kodal) t entoe alifar «eu as companhia*
do mercado de equipamento
fotográfico para amadores

§t -\ iJMlçMrfMeMí i».*iMr X«fO*»
visia como uma craMr cmpieva com
uma carreira retamammfe lonpa está
sendtv acusada pela st st t Mf*'-*'¦*no
de tentar monopolizar a produção de
copUdorag.

O Departamento de Justiça parece
cada se/ mais di*p-n<o a atuar contra
praticai monopolista* e tentattsai de
manipular os preço*, realizada* com
cena freqüência pelas grandes
corporações. Segundo o chefe desse
departamento, THomjs Kauper. "meu
\a%u* de prioridade pèe grande ênfase
na manipulação de preços e nas
associações temre empresas) vivando
reduzir a competição, Manipular
i •¦**¦ v ê um crime, e m tuncionárrioi
das corporacôe* que tentam fa/e-lo
merecem ir para » cadeia"

As "manobras predatórias"
(que levaram a IBM a ser multada em 352,5 milhões de dólares)

Mesmo 
as pessoas que têm dúvi-

das se as grandes corporações
intetnacionais se comportam de
maneira boa ou má estâo certas de que
elas sào imensamente poderosas. A
General Motors Corporation, porexemplo, a maior delas, tem vendas
anuai< que superam o Produto interno
Bruto de (.-'-•% menos uma dúzia de
nações. Outra, a International
lelegraph and Tclephone Corporation,

sente-se tão a vontade e tão fone que
chegou a oferecer a Central
Intelligence Agcncy a não desprezível
soma de I milhão de dólares.

Dentro desse universo de gigantes a
International Business Machines está
solidamente ancorada. £ a quinta
grande corporação industrial
americana pelo valor de seu
patrimônio: 10.9 bilhões de dólares,
mais que um quinto do PIB brasileiro
para 1973. a soma de valor de todos os
bens e serviços produzidos pela nação
brasileira previstos para este ano. Os
lucros e as rendas da IBM se situam
nestas mesmas casas fantásticas. Em
1972 '•entku cerca de 10 bilhões em
moeda americana e teve um lucro
líquido declarado por perto de 1,3
bilhão de dólares.

Mas a IBM não é apenas uma das
fantásticas agremiações deste mundo
cada vez mais aguerrido das chamadas"empresas multinacionais". Algumas
de suas características a tornam talvez
a mais atraente, a mais dinâmica e a
mais representativa desta maravilhosa
quimera das modernas sociedades
industriais do ocidente, o welfare state.
o estado do bem-estar social. A IBM
controla, de uma maneira ünica no
mundo dos negócios, o setor industrial
de crescimento rriais rápido dentro da
América. Instalou, em valor, 53% de
todos os computadores existentes fora
dos Estados Unidos, e 71% desses
equipamentos no mercado americano.
Tem ainda o encanto especial de ser a
indústria que lida com os materiais
mais sensíveis do mundo moderno, as
informações — e não apenas as que se
relacionam com estoques e saldos
bancários, mas também informações
vitais à segurança dos Estados e dos
cidadãos. E acima de tudo tem a
reputação, talvez merecida, de ser uma
das mais limpas das grandes
corporações americanas, a que é mais
generosa e que tem mais consideração
com seus clientes e funcionários.

Por esta série de virtudes,
surpreende aos cidadãos
modestamente informados que a
International Business Machines
tenha, no dia 17 de setembro passado,
recebido da Corte de Justiça de Tulsa,
EUA, através do juiz A. Sherman
Christensen, de Salt Lake City, uma
multa de 352,5 milhões de dólares por
ter incorrido no dizer do juiz em atos

"sofisticados, refinados, altamente
organizados" e "predatórios" de
violação das leis antitruste americanas.

•«Ações predatórias"

A empresa beneficiada com a multa
aplicada à IBM i a Telex Corporation,
de Tulsa. Oklahoma. A Telex é uma
das 1.800 pequenas empresas que
produzem acessórios e prestam
serviços a empresas que t6m
computadores. Os acessórios incluem
memórias, fitas magnéticas e compõem
o chamado "mercado 

periférico" dos
computadores, um mercado de bilhões
de dólares. (1) cujo rSoom se verificou
no final da década dos 60.

O campo de luta cm que se
enfrentam a IBM e as demais empresas
fornecedoras de acessórios assemelha-
se. de cena forma, ao mercado de
autopeças da indústria
automobilística. Enquanto para os
automóveis — o equipamento pesado,
o hardware — há poucos mas grandes
produtores, nas autopeças, os
acessórios, o software, há uma
pulverização de fornecedores. No caso
dos computadores, os gigantes que
controlam os chamados hardware são a
IBM. Burroughs. Honeywell. Do que a
Telex acusava a IBM era que após
controlar a produção de hardware
estendeu suas pretensões de controle à
drea dos software que também fabnea.

A Telex tinha crescido rápida e
fantasticamente, atraindo por preços
mais baixos clientes que alugavam o
equipamento rival da IBM dentro de
um sistema rígido de 30 dias para
pagamento. A IBM respondeu a isso,
no final de 1970, baixando seus preços
e, posteriormente, oferecendo prazos
mais longos, de dois anos, para
pagamento do aluguel dos
equipamentos.

Em janeiro de 1972, depois de um
ano com prejuízos a Telex moveu um
processo contra a IBM, acusando-a de
destruir seus.concorrentes mais fracos.

Longe de ser uma briga entre o bem
e o mal, a disputa Telex versus IBM
revelou-se logo um combate entre um
gigante truculento e um pequeno cheio
de truques. A IBM acusou a Telex de
roubar segredos da IBM e de outras
práticas no mínimo estranhas.
Apresentou provas de que a Telex
oferecera importâncias fantásticas
($250 mil dólares num dos casos) para
seduzir seus engenheiros a se passarem
para a Telex. Segundo a IBM, o
encarregado da Telex nesse desvio de
técnicos teria declarado: "Colocarei os
gastos com essas operações* no item
despesas diversas". O diretor de um
projeto dá IBM (projeto Merltn) John
K. Clemens foi contratado em 1970
pela Telex a um salário de $40 mil
dólares além de vários outros prêmios,

como um bftnus de S500 mil dólares,
caso ele conseguisse entregar a um
cliente da Telex uma versão do projeto
Mcrlin em novembro de I9?2.

Embora no decorrer do processo da
IBM ainda não se pudesse calcular o
montante da surpreendente multa a
que essa empresa seria sujeita, o caso
já assumia proporções inusitadas. Em
julho, o advogado da Telex. Floyd L
Walder. calculava só o salário que ele
próprio receberia em
aproximad.mente Si.3 milhão de
dólares.

Do lado da IBM estava um numero
de advogados maior que os da própria
Divisão Antitruste do Departamento
de Justiça dos Estados Unidos. Da
incrível briga safram só da IBM 40 mil
páginas de documentos confidenciais.
As revelações, nj supostamente
decente mundo dos negócios, foram
consideradas um escândalo. A IBM
planejava estabelecer três unidades de
inteligência na Europa e no Japão a
fim de reunir informações sobre seus
rivais estrangeiros, bem como armar
estratégias para impedir participação
na propriedade de suas operações no
exterior.

A IBM tinha margens de lucro que
excediam de 30% em alguns
equipamentos maiores.

A IBM tinha elaborado, em caráter
reservado, só para uso interno, um
estudo comparativo de seus sistemas de
computador/360. que mostravam a
existência de três modelos"deficientes'*, 

quatro "iguais" e
apenas um, o Modelo 167, "superior".

Considerando-se o incrível volume
de documentos incluídos no processo
chega a ser surpreendente a rapidez
com que o juiz Christensen chegou a
unui decisão. Christensen levou 35 dias
analisando os papéis. Depois foi para
Salt Lake City. sua cidade, a fim de
preparar seus argumentos e
conclusões, tarefa na qual gastou três
meses.

Em sua sentença de 222 páginas, o
juiz Christensen declarava que a
estratégia da IBM contra seus
competidores mais fracos era"sofisticada, refinada, altamente
organizada e metod icamen te
desenvolvida". Atualmente, dizia ele,
esse tipo de conduta é mais perigoso do
que a crua agressividade apresentada
pelas empresas industriais de
antigamente. Tentando disciplinar o
gigante desleal, o juiz obrigou a IBM a
tornar público os desenhos de seus
equipamentos eletrônicos com
suficientes detalhes de forma que
qualquer produtor qualificado pudessereproduzir os acessórios. Além disso, a
IBM passou a ser obrigada a
estabelecer separadamente os preçosde produtos tais como memórias e fitas
para computadores,

A Teles pedia que a multa imposta
á IBM fosse de l.l bilhão de dólares. O
juiz Christensen estipulou seus
prejuízos em 117.5 milhões de dólares
que. segundo a lei. foram triplicados,
atingindo a importância de 352.5
milhões. (2)

A Telex, pi sua \cz. também teve
*ua parte no julgamento da Corte de
Oklahoma. sendo obrigada a pagar
21.9 milhões de dólares à IBM por ter
violado certos documentos secretos
dessa companhia e copiado produtos
similares ou equivalentes aos da IBM.
A Telex foi. assim, obrigada a:
devolver a IBM todos os documentos
que contivessem informações
confidenciais dessa empresa: destruir
todas as cópias de manuais queinfringissem os direitos autorais da
IBM: deixar de contratar, durante dois
anos. qualquer funcionário da IBM.

Como todas as histórias reais, essa
não termina com uma vitória clara do
liem sobre o mal le nem vice-versa). O
juiz Christensen já estabeleceu a data
de 16 de outubro para um no»fo
julgamento em que a IBM pretende
que sejam revistas as acusações e
sentenças. Um analista de uma
conhecida firma declarou que o
julgamento da IBM "muda as regras
do jogo, dentro da indústria de
computadores embora isso não
signifique que as novas regras serão
mais favoráveis a companhias como a
Telex. A IBM poderá imaginar outros
artifícios enquanto não for dada a
decisão final e estiverem em curso as
apelações da sentença".

Embora a aplicação da lei anti-
truste contra a IBM se refira apenas à
sua atuação dentro dos Estados
Unidos, não incluindo sua atividade no
exterior, essa ação dá impulso a outras
acusações feitas contra a IBM. O
processo da Telex contra a IBM não foi
o primeiro nem a mais importante ação
movida contra essa empresa. Em
dezembro de 1969, o Departamento de
Justiça dos Estados Unidos iniciou
uma ação — hoje em tramitação —
exigindo que a IBM fosse
desmembrada tal como havia ocorrido
depois das grandes ações antitruste
contra a Standard Oil e a American
Tobacco no começo do século.

(1) O preço dos acessórios de um
computador eqüivale a 50-75% do
preço de um conjunto completo, o quedá a idéia da importância .desse
mercado periférico.
(2) Para a Telex a importância de
5352,5 milhões de dólares corresponde
a cinco vezes sua renda anual. Para a
IBM essa importância representa
pouco menos que seu lucro líquido
num trimestre.

Vm debate
tobre a
dívida
externa
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te*p»'Odci türetewKrtir A* criticai que<-o«*.tmoM« Wasítctros t*i estrangeiros
tarem i t»'>u. * econômica do go.ermiS»a maioria das tem. o ministro da
Farenda se limita a Ia/cr alusórs g«rati
a essai criticas feitas "com maii
ideologia do que teoria", E segue
tranqüilo em •--¦ turco

Na «emana pisada, porem, o
ministro Delfim Ncttn animo o desafio
direto e publicou, na resista »'«-*» um
artigo em rcvpmtj de outro escrito pelo
economista norteamerteano Albcrt
FHhkr». também publicado em Vrja,
Há duas ^emanai atrás. Por que
Flshlott' seria dilerente >lo> outim?
Trata-se, segundo o professor Delfim
Netto. de um schutar."ideologicamente deninculado".
Flshlott. cconomtoa da Universidade
de Berkcfev c atualmente professor
convidado do AH Soul'S College de
Osfoni. Inglaterra, é um estudioso da
economia brasileira. Em i'-'" fez um
trabalho sobre a distribuição da renda
no Brasil, cujas conclusões foram
usadas pelo presidente do Banco
Mundial. Robcri McNamara
na última reunião da UNCTAD —
Conferência das Nações Unidas para o
Comércio c Desenvolvimento. Citando
os dados de Fishlow. McNamara
defendeu-se das acusações de que o
Banco Mundial concedia poucos
empréstimo^ aos países
subdesenvolvidos, dizendo que nem
sempre os paises para quem o banco
concede empréstimos sabem utilizá-los
de maneira a diminuir as
desigualdades socai*. Foi esse discurso
do presidente do Banco Mundial que
provavelmente levou o Ministério da
Fazenda a encomendar a outro scholar.
o economista brasileiro Carlos Geraldo
Langoni. doutor pela Universidade de
Chicago, um trabalho sobre a
distribuição da renda no Brasil,
recentemente publicado.

O artigo do Fishlow. no entanto, não
ti ata da distribuição da renda, mas da
dívida externa brasileira. "A
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Ministro Delfim Netto

justificativa clássica, diz ele. .dos
empréstimos tomados no exterior é a
necessidade de suplantar a capacidade
de poupança interna e/ou capacidade
de importação". Ele afirma no
entanto que no Brasil "o afluxo de
capital externo não significou um
aumento equivalente do investimento
interno. Longe disso. As reservas foram
se acumulando porque não havia
necessidade de se importar bens de
capital essenciais e insumos
intermediários". Se os capitais
externos que entraram no país não
foram utirizados para novos
investimentos, para que serviram
então? Segundo Fishlow, para
estimular o consumo. "Basta olhar o
rápido aumento dos gastos com
viagens e importações de luxo para

continua na página ao lado
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conclui que • *•*»«»>..!».•* de capital
esttajigftfo. pata fios produtivos. #.
portanto., menor que o aumento da
4l«ida ftqowfa possa vwgertr"

rtshsoMi também cnisia o ciaferado
acômulo de divisas do Brasil,
chamando as de "recursos oro**»**
pelos quais o pah paga juros 

"l
verdade, i-t cie. que as ptéprtat
reservas sio investidas e rendem/nas a
tato # mais bana'\ Isto £ as reservas
(ou dólares! do Brasd sio investidas oo
eitcrior; no entanto, os juros
proporcionados por elvs sio bem
menores do que os que o Brasd paga
pelos empréstimos que originaram as
reservas, uma ver que as reservas
brasileiras nio sio originárias da

Parceiros ideais ?
Em 72, o llrasil teve
um déficit comercial

de MO milltoes de
dàlares com a Japão.
Aaora o governo quer

tfiie o Japão
compre mais

produtos brasileiras.

^mmmmm^JmmrÊ^^^^ ¦ 'W

I .mmm á>tfy
mi^Âmg ^JmmT *

mWmmm\È ¦ *¦' LmmmmmY^mmmy k?m\.

Prof. Alberl Fishlow

diferença entre exportações e
importaçòc* de mercadorias, mas dos
capitais emprestados que ingressam no
Brasil.'

Ot "lira/lHanUta"

Não se pode acusar o ministro
Delfim Netto de fazer ironia fina. Para
ele. a "performance da economia
brasileira dos últimos anos" fez
proliferar no exterior o aparecimento
de brazilianists — especialistas que se
dedicam ao estudo de nossa economia
— que auferem rendas razoáveis cm
inúmeras universidades do mundo. O
ministro fala de maneira geral sobre os
resultados obtidos pela política
econômica em relação à agricultura,
indústria, exportações etc. dando a
entender que. apesar das mudanças,
alguns acham que "não mudou nada".
Entretanto especificamente nas
questões abordadas por Fishlow,
Delfim contesta veementemente a
crítica de que os recursos externos
tenham servido basicamente para
incentivar os gastos com viagens e
consumo de luxo. "Em 1967
exportamos 1.6 bilhão de dólares, em
1972 chegamos a 4 bilhões e em 1973
deveremos atingir 6 bilhões, graças às
viagens de luxo de nossos
comerciantes"... Sobre as importações
de luxo. Delfim responde que "quase
dois terços de nossas importações são
constituídas de matérias-primas e
equipamentos. O restante é
combustível e algum alimento,
principalmente o trigo". O .ministro da
Fazenda também afirma que nossa
capacidade de pagar os compromissos
internacionais tem aumentado e que"em 67, «80% da nossa dívida em
moeda vencia em um ano, sendo que,
em 1972 (esse percentual), foi de
apenas 31%, com uma melhoria
substancial do perfil da dívida".
Apesar desses resultados, diz o
ministro, os scholars vão continuar
dizendo que nada mudou, "vão ter de
continuar a inventar novas metástases
que impedirão o desenvolvimento
brasileiro"...

Pelo menos desta vez o ministro
aceitou o debate e se encarregou ele
mesmo de responder às críticas — se
bem que o artigo de Fishlow não faz
acusações nem ironias e não se refere
uma única vez ao ministro Delfim
Netto. E o que ficou para o ministro
explicar é por que tantos scholars
gostam de criticar a economia
brasileira. Será só porque, como diz o
ministro Delfim Netto, eles gostam de
faturar às custas do Brasil?

OJapla 
e o Brasd. segundo os

documentos oficiais e as
entrevistas de homens de negócios de
ambn* as palies, constituem ot
parceirm ideais «íe cnmcrcto. £ o
chamado casamento perfeito, De um
lado o Japio supertndustnalt/ado e
carente de matérias-primas e ben* de
consuma popular (produtos
alimentícios, calçados, moveis, ctc.fc do
outro o Brasi). basicamente exportador
de produto* primários e de bens de
consumo que exigem para sua
fabricação tecnologia pouco
sofisticada, e precisando de capitais e
tecnologia.

No entanto, o intercâmbio comercial
entre essas duas economias
complementares é ainda bastante
modesto, porque as vendas brasileiras
ao Japão representam apenas cerca de
1% do total comprado pelos japoneses
no mundo todo fo Brasil vendeu 235
milhões de d&ares oara o Japio
quando as importações japonesas
atingiram mais de 21 bilhões de
dólares em 1972» e 4.8% dc nossas
exportações. Enquanto isso. as
compras brasileiras no Japio
representam cerca de "¦'- de nossas
importações globais. A pequena
participação japonesa no nosso
comercio exterior torna-se evidente se
comparada com a dos Estados Unidos
(responsável por 22.6% de nossas
exportações e 28.7% de nossas
importações em 1972) ou com a da
Comunidade Econômica Européia
(para onde enviamos 28.5% de nossas
exportações e recebemos 27,2% de
nossa importações ano passado).

Mas é possível que num futuro nio
muito longínquo (ou seja. até 1980) essa
situação se modifique radicalmente
porque o comércio nipo-brasileiro nos
dois sentidos vem crescendo com
rapidez, tendo se elevado de 189
milhões de dólares em 1968 para 645
milhões de dólares em 1972 — um
aumento de 304% em quatro anos —
devendo alcançar em 1973 800
milhões de dólares. Esse intercâmbio
no entanto vem sendo crescentemente
desfavorável ao Brasil, cujo déficit nas
transações com o lapão quase que
decuplicou no período 1968 72.
passando de 15 milhões para 146
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mUftòes de dólares,
As autoridades brasileiras mostram-

ve prettupadas ¦-¦•*¦. essa acentuada
tendência ao desequilíbrio bilateral,
em fa»«»r do Japão O embaixador do
Brasil no Japão. Leio de Moura, em
artigo esento recentemente no Japan
Fconomic Journal — o mais
importante jornal de economia e
finanças japonês — aplaudia o
aumento do comércio ntpo-brasileiro
mas acrescentou que 

"o 
quadro das

exportações brasileiras ao Japio ainda
está de certa forma rígido e
concentrado em alguns poucos
produtos, principalmente minerais e
alguns poucos produtos agrícolas
primários tradicionais. Por outro lado.
a participação japonesa nas nossas
crescentes exportações de produtos
industrializados ainda está bem abaixo
de nheis aceitáveis. O Japão importa
muito menos do Brasil nesse setor do
que outro blocos econômicos, tais
como os Estados Unidos c o Canadá, os
países da Comunidade Econômica
Européia e América Latina". O
secretário-geral do Itamarati. Jorge de
Carvalho c Silva, por outro lado propôs
na reunião anual de dois dias (17 e 18
de setembro) da Comissão Econômica
mista Brasil-Japão em nível
governamental — que o Japão
realizasse maiores compras no Brasil,
tanto de manufaturados como de
matérias-primas, para tornar o
intercâmbio comercial mais intenso "a
fim de que o volumoso déficit
brasileiro em sua balança com o Japão
possa ser em breve reduzido".

Oi Japoneses i que confiam

Apesar do crescente déficit brasileiro
nos últimos anos em termos de ritmo
de crescimento as exportações para o
Japão tém superado as importações.
No período 1970/72 enquanto aquelas

aumentaram em 2M*"» estas fürtmas se
elevaram em 223%, "Por outro lado.
comenta a revista Vttao, deve*se
reconhecer que o Brasil nio tem tido
com o Japio o comportamento
dinâmico que apresenta em outras
regiões do mundo. Em outras palavras,
naoéo Brasil que tende ao J *;. ¦• mas
os japoneses que compram Aa Brasü.
Eles *ém buscar aqui o que necessitam,
fato evidente na composição da nossa
pauta de exportações para o Japio".
Um exame dessa pauta revela que o
Brasil, ano passado, tendeu ao seu
parceiro nlpômco principalmente
carne de cavalo (11 milhões de dólares),
camarões (7 milhões de dólares),
açúcar demerara (1? milhões de
dólares) minério de ferro (54 milhões
dc'dólares) e algodão (38 milhões de
dólares). Além de não haver dentre
esses produtos nenhum manufaturado,
excetuando-se o minério dc ferro, a
maioria das exportações é feita por
firmas japonesas sediadas no Brasil.

Os empresários japoneses, no
entanto, não têm revelado a timidez
dos seus congêneres brasileiros,
marcando agressivamente sua
presença em nosso pais através de
inúmeras missões comerciais que têm
permitido que eles aumentem cada vez
mais as vendas de máquinas e
equipamentos (principalmente navios,
gravadores, aviões e equipamento
científico e óptico), produtos químicos(fertilizantes, plásticç*s. etcj e produtos
têxteis sintéticos. A penetração
japonesa já chegou a tal ponto que
parece possível que as próprias
empresas japonesas que se deslocam
para o Brasil é que deverão aproveitar
as oportunidades de vendas existentes
nesse país. "Qual seria a reação de um
empresário brasileiro se chegasse ao
Japão e constatasse que o mercado
para o seu produto já está tomado porum similar made in Brazil. cujo

fabneantr * japenis11", pergunta a
ir:*» «$f tuttficm* VlW*

fefwuaodtvte o protdema do dtfktt
eoaatdal as auü^sdades Nasdetras
CfJovMtram uue nossas relações «om o
Japio vào irnsa muito bem, Õ artigo do
embaitad«f d" Btatd «*» J«p|t> ctpiica
que a ai>*»4e«** dom pais no Brasd
ainda esta h*m atrai da akmi e norte'
amencana Os Estados Unidos e a
Alemanha Ocidental t#m
ft-.;*.-.,*' rfr tierca dc UO c WO
empreendimento* no Brasd e o Japio
até a mtimeMO l"o devendo nos
prritimos ires anos. no entanto, possuir
em torno de • • estabelecimentos

Um comentarista do Japan
t.contmtc Journal, ao analisar a
ofensiva japonesa, claramente eiposta
nesses numrrus, pundera que "isso nio
quer di/er absolutamente que o Brasil
se tornou antiamcrtcantsta ou quetenha começado a se afastar da
proteção dos Estados Unidos", mas
sim que nosso pais deseja constituir
empreendimentos conjuntos nos quaismais de um pais participe O jornal
comenta também que as empresas
norte-americanas Ikaram apreensoas
em relação ao atanço japonês, porque
temiam nio só ser marginalizadas do
mercado brasileiro como também
porque acreditavam que as empresas
japonesa* p-denam utilizar o Brasil
como base para avançar em direção ao
mercado norte-americano. Estas
observações revelam talvez que os
japoneses estio interessados em
diminuir a preocupação norte*
americana em relação á ofensiva que
eles vêm fazendo no Brasil e mostrar
que aqui há lugar para todos.
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Colecionando promessas
Um novo acordo

monetário
internacional está

prestes a ser
realizado. Os países
subdesenvolvidos
conseguirão ter

aIguma in fluen cia
nas decisões?

A 
assembléia anual do FMI — Fun-
do Monetário Internacional —

que começou semana passada em
Nairóbi (Quênia), será mais um teste
para os países subdesenvolvidos sobre
sua capacidade de influir nas decisões
que afetarão o sistema monetário
internacional. Novamente, os
subdesenvolvidos comparecem
esperançosos de que algumas de suas
reivindicações — notadamente a

transferência de recursos reais dos
países desenvolvidos para as nações
mais pobres — sejam atendidas.
Porém, antes que a assembléia se
iniciasse, os observadores revelavam
seu pessimismo sobre quaisquer
resultados mais tangíveis para os
países subdesenvolvidos.

A reunião do FMI. como se sabe.
realiza-se após uma série de
acontecimentos que desorganizaram as
bases do sistema monetário
internacional, estabelecidas na cidade
americana de Bretton Woods, em
1944. Nesses últimos dois anos, o
dólar já foi desvalorizado duas vezes,
além de ter sido decretada, pelo
governo norte-americano, sua
inconversibilidade em ouro. Isto é, a
decisão do governo Nixon deixou
evidente que os Estados Unidos se
aproveitaram tanto do fato do dólar
desempenhar o papel de moeda-
reserva de base do sistema monetário
mundial que chegou-se a um ponto em
que se todos os possuidores não
americanos de dólares quisessem
trocá-lo pelo seu valor em ouro, isso
não seria mais possível. A incerteza

criada quanto à moeda norte-
americana gerou várias ondas
especulativas no mercado financeiro
mundial, além de ter prejudicado a
receita de divisas sobretudo dos países
subdesenvolvidos, cujos produtos são
cotados em dólares e por isso também
foram desvalorizados.

A crise monetária internacional
esconde a necessidade de um
reorden amen to da economia
capitalista mundial, em que os Estados
Unidos passam a enfrentar um maior
poder de barganha do MCE e do
Japão, em virtude do fortalecimento de
suas economias.

Por um lado, os países do MCE e o
Japão gostariam que os Estados
Unidos reabsorvessem seus dólares
inconversíveis que atualmente estão
depositados nos bancos centrais
europeus e japonês. Mas, por outro
lado, estes países gostariam de
continuar exportando cada mais vez
mais produtos para o mercado norte-
americano. "Os Estados Unidos só
podem resgatar sua dívida com o resto
do mundo mediante a venda de
mercadorias. Da mesma forma, para

impedir que esta divida cresça, é
preciso que eles exportem menos
capital e. sobretudo, importem menos
mercadorias. Acontece que os seus
principais credores (O MCE e o Japão!
querem continuar vendendo aos
Estados Unidos mais do que lhes
compram, é nesta contradição que se
encontra o fulcro da crise. Trata-se da
luta pela dominação do mercado
mundial". (1)

No meio dessa luta dos grandes, os
países subdesenvolvidos procuram
fórmulas de não continuar
marginalizados e de evitar que as
nações ricas acabem jogando para seus
ombros os custos da crise monetária e
comercial. Na verdade, desde que foi
fundado, em 1944, o FMI sempre
funcionou como um organismo de
intervenção monetária à disposição dos
países mais poderosos. Como os votos
no FMI são proporcionais à quota de
contribuição de cada país. cerca de 10
países possuem 53% dos votos totais,
apesar do fundo ter mais de 100
membros. Estes países são: Estados

continua na página 10
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Erosão da supremacia americana?
Estarão 

os anserscanos, apo* mui'
KM anos. deitando de ser os

cidadãos mais nco* do mundo* A
resista àVS .V«%.» .¦•..; «v • .> Hepon,
lentando responder a essa pergunia.
dw que 

"se a medida for feita
pela quantidade de bent e serviços

Íroduiídos 
por pessoa* m Estados'nidos repentinamente perderam sita

posição dominante como nação mah
rica do mundo". Suka. Suécia,
Dinamarca c Akmanha Ocidental
estão em posição mais santajosa. O
produto per ca/pita na Suiça. per
exemplo, atinge o 8°0 dólares: na Suè-
cia está em torno de oJfiO dólares,
enquanto nos Estados Unidos está
pouco acima de o mil tter quadro).

A U.S. AWi dia que a posição de
mfertondade americana "reflete uma
erosão da supremacia ceonAroka «...)
que promete se aprofundar ainda mais
nos próximos anos". Como indicadores
dessa tendência economistas
entrevistados pela revista citam:

1) A participação dos Estados
Unidos na produção mundial está
diminuindo: era de «*' em 1960. caiu
para 30** atualmente; no mesmo
período o Reino Unido e a Europa
Ocidental elevaram sua participação
de 22.8*** para 25.4**« e o Japão de 3%
para 7%.

2) Desde 1966 as nações da Europa
Ocidental tem crescido a taxas mais
elevadas do que os Estados Unidos.
Isso sem falar no Japão que na década
de 60 cresceu a 10.5*t ao ano.
enquanto o aumento do produto dos
EUA na mesma época foi de apenas
4.1*». Para 1974 alguns economistas
prevêem que a economia americana
chegue a uma taxa de crescimento de
apenas 2%.

3) A produtividade do trabalhador
americano tem crescido mais
lentamente do que a do europeu. Na
década de 60 os trabalhadores
franceses e alemães elevaram sua
produtividade em mais de -s. '•"' ao ano.
nos Estados Unidos a elevação foi de
apenas 2.8%. Esses Índices, lembra a
U. S. Nevs. "incluem a agricultura,
setor no qual os Estados Unidos têm
desempenho muito superior ao dos
demais países. Comparando a
produtividade apenas no setor
industrial a posição norte americana
torna-se ainda pior".

Esse traço desempenho do
trabalhador e as baixas taxas de
crescimento da economia americana
parecem ser conseqüência direta, diz a
V. S. News, do fato de que outros
países investem uma percentagem
muito maior de seu Produto Nacional
na construção de fábricas e produção
de equipamento do que os Estados

Unidos. A França t a Alemanha
Ocidental investem com essa
finalidade 17* do seu f»SB e o Japão
20*» Os Fitado» Unidos, apenas I0H

O quadro aparentemente sombrio
da economia americana em relação ao
Japão e aos paises da Europa
Ocidental muda radicalmente quando.
em sei do produto por pessoa, se
considera os padrões de sida. "Como
indivíduos, dú a ' S, .SWt. os
americanos go/am do padrão mais
elevado do mundo. O cidadã*
americano precisa trabalhar muito
menos que um europeu ou um .-apunés
para ganhar o bastante para satisfazer
suas necessidades, como roupas ou
alimentos, ou comprar artigos mais
luxuosos, um carro por exemplo".

Um trabalhador industrial
americano ganha em média 3.W
dólares por hora. cerca de 23.50
cruzeiros fou CrS 188.00 por um dia de
8 horas), Isso é menos do que ganha
um trabalhador sueco (cerca de 4
d&iares por hora» e apenas um pouco
mais do que recebe um trabalhador da
Alemanha Ocidental (3.45)ou da Suka
(3.20). A grande diferença é que. com
um dólar, o trabalhador americano
compra uma quantidade maior de bens
do que europeus ou japoneses podem
comprar com a mesma quantidade de
dinheiro.

Para adquirir uma casa popular, por
exemplo, um trabalhador americano
que ganhe o salário industrial médio
leva de quatro a cinco anos. enquanto o
trabalhador japonês necessita de 12 a
14 anos. o francês de 8 a 10 anos e o
inglês de seis a sete. Se desejar comprar
um carro pequeno o trabalhador
americano levará 15 semanas, o
japonês quase 22. o sueco quase 28 e o
francês 33 semanas. O operário
americano também compra outros
bens de consumo durável (como
máquina de lavar e televisão em preto e
branco) e de consumo popular (como
sapatos de homens, ovos, batatas, etc.)
com mais facilidade do que os
trabalhadores dos demais paises
capitalistas avançados (ver quadro).

Um especialista em estudos sobre a
ciasse trabalhadora, comentando esses
dados, disse recentemente em Genebra
que 

"não há a mínima dúvida que em
termos de renda real e padrões de vida
os níveis dos trabalhadores americanos
ainda estão bem acima daqueles
alcançados nos paises mais adiantados
da Europa, incluindo a Suécia". Um
economista europeu advertiu, no
entanto, que 

"para manter seu elevado
padrão de vida os Estados Unidos
precisam vencer a inflação, expandir o
comércio e manter uma taxa razoável
de crescimento econômico", o que
atualmente não parece ser fácil.

M^m^mmmi^^^immÊÊmmmmim^it^mtmmmÊm^aÊmmmmm^mm^^^mÊmmmmÊ^m^mm^^m^mmmt^^^ÊmmmmtmÊÊmÊmmmmmmmÊmmmÊ^iÊtmm^mÊmmt^mÊÊmmmmmÊmmmmmmmm

O padrão de bem-estar do operário norte-americano
ainda é o mais elevado do mundo

Tampo que um operário padrão dava trabalhar para
adquirir alguni ben» (1)

RIA Japêo mf). Frervce Alem. Suécia Suíço

Com popular ^$ |2 u ^7 M0 |(M2 M u u
(em oftoa)

^JHZZZ? 15 21.5 32.5 33 21.5 27.5 26
lem sontorvaei

i^horo.)1* 
k** 6U 78'5 118 ,87'5 ,os ,07S ,62

TVtmprtlotbronco 36 87 99 125 69 62 l08(am noras)

?ap0!í,,JÍ 
hom#m) 6.5 7.5 9.5 12.5 9 8 9.5

(am hora»)
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llTmtmm% " | 
* 1 ü_

Botoloa (4 quiloa) 29 24 27 26
(em minutos) 2I 29 29 24 11 -ío
sr ___— i

Pfto (maio quilo) 5
(em minutos) 4 ( 

U 
__—__-—

Cerveja (6_gorrofos) 21 38 36 31 33 34
(em minutos) |

FONTE: Departamento de Trobolho dos Estados Unidos e Relatórios Oficiais de outros poises.
(1) Cólculos baseados nos salórios médios no indústria e nos preços a varejo em junho de 1973.

Medido pelo Produto por Pessoa os Estados Unidos
já não são mais os mais ricos do mundo.

77 1 Produto p ProdutoPott | por Pessoa (1) rM por Pessoa

Suíça 6.890 Noruega 5-4°0

Suécia 6.510 Canado 5.230

Dinamarca 6-360 França 5.070

Alemanha Oaaenfal 6.260 Bétgjco 4840

Estados Unidos 6.090 Poises Baixos 4.570

(1) Em 1973 e em dólares FONTE: Relatórios governamentais

continuação da página 9

Unidos. Canadá. Inglaterra. Alemanha
Ocidental. França, Itália. Países
Baixos. Bélgica. Suécia e Japão, que
integram o chamado "grupo dos dez"
ou "grupo dos ricos". Mais
recentemente, na assembléia do FMI
realizada em setembro do ano passado,
tendo em vista as pressões dos países
subdesenvolvidos, foi criado o "grupo
dos vinte" para encaminhar as
proposições da reforma do sistema
internacional. O grupo dos vinte é
integrado pelo grupo dos 10 mais ricos
e mais 10 países subdesenvolvidos,
entre os quais c Brasil. O grupo dos
vinte, entretanto, sofreu um enorme
desgaste em março desse ano, quando
as nações mais ricas do mundo
capitalista estabeleceram o Acordo de
Paris para resolver a crise monetária.
Novamente foram tomadas decisões
sem a participação dos países
subdesenvolvidos, mostrando que, na
hora de decidir, os mais fortes é que
ditam as regras. Essa não foi a
primeira vez que, apesar de suas
promessas, as nações desenvolvidas
deixaram de levar em conta os
problemas dos países
subdesenvolvidos. Isso tem acontecido
quase que sistematicamente sempre
que se tomam decisões sobre as
relações financeiras ou comerciais em
plano internacional.

Em 1970. por exemplo, os países

capitalistas avançados se
comprometeram a reservar 0.7% de
seus respectivos Produtos Nacionais
Brutos para ajuda às nações mais
pobres. Em maio do ano passado, no
informe apresentado na reunião da
Conferência das Nações Unidas para o
Comércio e Desenvolvimento —
UNCTAD — o presidente do Banco
Mundial, Robert McNamara.
esclareceu que somente dois países
(Noruega e Suécia) ultrapassaram essa
percentagem. A ajuda destinada por
todos os outros países ficou abaixo da
taxa, enquanto a dos Estados Unidos
estava declinando, esperando-se que o
montante da ajuda externa norte-
americana aos países subdesenvolvidos
representará, em 1975. apenas 0,24%
de seu Produto Nacional Bruto.
Recentemente, o economista
paquistanês Mahbub ul Hag, assessor
do Banco Mundial, informou que 

"a

ajuda externa... tem-se mostrado
completamente incapaz de resolver,
mesmo parcialmente, os problemas dos
países pobres. Em 1962 a ajuda
externa representava 0,52% do
Produto Nacional Bruto das nações
industrializadas e 10 anos depois — em
1972 — ela caiu para apenas 0,34%".

O mesmo tem ocorrido com a
promessa dos países adiantados de
adotar um sistema de preferências
para as mercadorias dos países
subdesenvolvidos como fórmula que
possibilitaria a estes países ter uma

maior participação no comércio
internacional. Além de declarações
genéricas praticamente nenhuma
medida concreta foi adotada, e até hoje
o regime geral de preferências aos
países subdesenvolvidos não foi
aprovado pelo Congresso dos Estados
Unidos, nem ninguém sabe quando
será.

Agora, em Nairóbi, na assembléia do
FMI, os países subdesenvolvidos vão
novamente insistir em fórmulas que"permitam a transferência real de
recursos dos países ricos para os países
pobres". O ministro Delfim Netto —
que juntamente com o ministro da
Fazenda do México foi eleito porta-
voz do grupo latino-americano na
assembléia — pedirá que sejam
modificados os mecanismos de
distribuição dos Direitos Especiais de
Saque (DES) — a nova moeda
internacional — e que haja uma
vinculação entre os DES e o
financiamento da ajuda ao Terceiro
Mundo. (2) Pelos critérios utilizados
até agora, sempre que o FMI decide
emitir novos DES, ele credita a cada
país-membro um percentual
correspondente à cota desse país no
Fundo. Se um país tem uma cota
correspondente a 1% do total de cotas
do Fundo, para cada 100 dólares de
DES criados anualmente, 1 dólar será
creditado na conta desse país. Ê
evidente que esse sistema prejudica os
países subdesenvolvidos, que têm as

menores cotas. Desde 1967 até hoje, de
um total de 9.3. bilhões de DES
criados, os 14 países desenvolvidos
receberam 6.1 bilhões e os 88 paises
subdesenvolvidos apenas 2.2 bilhões.
Os Estados Unidos, particularmente,
já firmaram .posição clara contra a
vinculação dos Direitos Especiais de
Saque com a ajuda econômica ao
desenvolvimento, alegando que isso
poderia incentivar mais ainda a
inflação mundial.

Esse raciocínio, pelo menos
teoricamente, não seria difícil de ser
entendido pelos dois porta-vozes do
grupo latino-americano (os ministros
da Fazenda do Brasil e do México), que
são atualmente os países que mais
empréstimos recebem dos Estados
Unidos e dos banqueiros
internacionais, e cujas concepções
monetaristas são as que mais se
aproximam — entre os paises em
desenvolvimento — da dos países
industrializados.

Não será surpresa se a reunião do FMI
terminar como a assembléia do Acordo
Geral sobre Tarifas e Comércio
(GATT), realizada recentemente em
Tóquio. A reunião de Tóquio marcou o
início de uma rodada conhecida como
Nixon Round, que deverá discutir a
liberalização do comércio
internacional. Ao que tudo indica, as
nações industrializadas começam a ver
uma perspectiva de acordo sobre suas
divergências, ao mesmo tempo que o

dólar parece tender a se estabilizar,
contendo a especulação que se fazia
contra ele. Em Tóquio, tanto os norte-
americanos como os franceses saíram
satisfeitos, insistindo na necessidade de
"manter a estabilidade nos mercados
monetários mundiais enquanto se
desenvolvem as negociações". Por seu
lado, os países subdesenvolvidos
ganharam mais uma promessa geral,
incluída na declaração de Tóquio, de
que 

"os ministros dos países ricos
reconhecem a necessidade de medidas
especiais a serem adotadas nas
negociações para ajudar os países em
desenvolvimento e aumentar seus
lucros com exportações, a promover
seu desenvolvimento econômico e. em
caso apropriado, dar prioridade aos
produtos ou áreas de interesse dos
países em desenvolvimento".

(!) Paul Singer. O Outro Lado da
Moeda, OPINIÃO n.° 17.
(2) Em 1968, por proposta dos Estados
Unidos, o FMI decidiu criar os Direitos
Especiais de Saque — DES. Os DES
constituem, em sua origem, mera
moeda contábil, mas que se
transformam em verdadeira moeda
quando uni país decide exercer seu
direito, sacando sobre essa conta. O
objetivo era substituir os dólares
provenientes do déficit do balanço de
pagamentos dos EUA que
injlacionavam os meios de pagamento
no plano internacional.
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SUÉCIA

Eleições e troca de reis
"Ele nasceu numa sociedade

totalmente diferente da nossa e soube
acompanhar o desenvolvimento dessa
moderna sociedade do bem-estar, da
aual tornou-se um símbolo. Cumpriu
até o fim seu dever como chefe de
Estado numa m ona rqu i a
constitucional... 0 regime democrático
tinha nele um convicto partidário (...)".

Quarenta 
e duas salva< de ca-

nhão foram ouvidas às 13 horas do
dia 16 de setembro, domingo, em
Estocolmo, pela memória do rei
Gustavo Adolfo VI. Outras 42 salvas
foram novamente ouvidas em honra do
novo soberano. Carl Gustav. neto de
Gustavo Adolfo. Milhares de pessoas,
agrupadas em frente ao palácio real.
saudaram o acontecimento aos gritos
de "Viva o rei. viva a monarquia!".
Pouco mais tarde. Carl Gustav
apareceu na janela em companhia de
sua irmã. a princesa Cristina, e
respondeu às aclamações do povo.

Foi no sábado ás 20h35m que
Gustavo Adolfo VI morreu no hsopital

de Helsinborg. onde havia sido
admitido dia 18 de agosto, em seguida
a uma hemorragia intestinal que tinha
irrompido bruscamente quando ele
passava o verão em sua residência de
Sofiero. como faz todos os anos. a
poucos quilômetros dali. No dia 21 de
agosto o soberano deveria se submeter
à operação de parte do estômago e
duodeno.

Um marechal do reino declarou luto
de seis semanas na corte; os teatros,
cinemas, casas noturnas foram
fechados mas as programações
esportivas de domingo não foram
anuladas. No momento essas
atividades honram a memória de
Gustavo Adolfo VI. que praticava
vários esportes e apoiava ativamente as
associações esportivas.

Depois o corpo do rei será
transportado de carro de Helsinborg a
Estocolmo e ficará exposto na capela
do palácio real, onde o público poderá
ir prestar sua última homenagem ao
soberano. Na quarta-feira o novo
soberano presidirá um conselho de

ministros, durante o qual ele
pronunciará o juramento de 1810. Não
é impossível que o novo rei. na
preocupação de simplificar as coisas,
tome o nome de Carl XVI. Exatamente
no dia 1.° de janeiro de I97S. data em
que entrará em vigor a nova
constituição, se ela for adotada numa
segunda leitura em 1974. ele disporá
dos mesmos poderes de seu avô.

Quando foi anunciada a morte do
rei. o primeiro-ministro Palme
expressou sua "tristeza 

profunda" e
declarou no rádio: "O rei nasceu numa
sociedade que era totalmente diferente
da nossa, mas ele se abriu para a nova
sociedade que surgia sob seus olhos.
Transformou-se num símbolo do
regime democrático e da moderna
sociedade do bem-estar. Isso
demonstra a torça e grandeza de sua
personalidade. Até o fim ele cumpriu
com uma vitalidade extraordinária seu
dever de chefe de Estado de uma
monarquia constitucional. 0 regime
democrático tinha nele um convicto
partidário (...)".

A vitória
comprometida

Uma 

'semana depois de seus ami-
.gos noruegueses, os social-

democratas suecos acabam de receber
um aviso da pane do corpo eleitoral.
Contudo, malgrado os prognósticos
pessimistas feitos antes do escrutínio
de domingo, o partido do primeiro-
ministro Olof Palme se saiu um pouco
melhor do que se previa. Seu recuo não
é nada comparado com o verdadeiro
desastre sofrido a 10 de setembro pelos
socialistas noruegueses, que
registraram uma perda de 10 pontos.

Se ele conseguiu limitar os danos.
Olof Palme se encontra entretanto
numa situação desconfortável.
Dispondo de agora em diante no
Riksdag(Parlamento», com o apoio dos
comunistas, de apenas dois assentos a
mais que a oposição "burguesa", o
primeiro-ministro vê sua margem de
manobra singularmente limitada. Mais
do que nunca ele vai precisar fazer
alianças e compromissos para levar em
conta as exigências contraditórias da
extrema-esquerda — em ligeiro
progresso — e sobretudo dos centristas
e dos moderados (ex-conservadores),

ARTISTA E ERUDITO

"Viva o rei, viva a monarquia"

Gustavo 
Adolfo VI nasceu a 11

de novembro de 1882. F.ra filho de
Gustavo V. ele mesmo bisneto do
marechal Bernadorte, Durante 43 anos
ele foi príncipe da Suécia, subindo ao
trono aos b8 anos de idade, em 1950,
quando morreu seu pai. Este faleceu
aos 92 anos e ainda costumava jogar
tênis nos últimos dois anos. Herdou do
pai a constituição robusta, porque, até
o fim de seus dias, foi visto
participando em pesquisas
arqueológicas tia Itália, visitando
usinas, inaugurando exposições de arte
e presidindo o conselho de ministros
toda semana no palácio de Estocolmo.
Ele atribuía sua saúde à sobriedade e
uma longa prática ao esporte.

Ele estava estreitamente ligado à
família real britânica por seus dois
casamentos. Em 1905 tinha casado em
Windsorcom a princesa Marguerite de
Saxe-Cobourg-Gotha. que morreu em

1920. Três anos mais tarde Gustavo
Adolfo VI casava com lady
Mountbatten. Louise de Battenberg,
que conquistou a afeição de todos com
sua vivacidade de espírito e
cordialidade. A rainha Louise. que
partilhava a grande popularidade do
rei. morreu a 7 de março de 1965.
deixando-o viúvo pela segunda vez.

Foi no reinado de Gustavo V que a
Suécia evoluiu para uma democracia
parlamentar. Após 1911, o rei reina
mas não governa. Desde sua coroaçào
em 1950 Gustavo Adolfo VI observou
escrupulosamente as regras
parlamentares, mas não deixava de se
utilizar das prerrogativas que lhe

permitiam estar a par de todos os

projetos de lei em andamento. A
escolha de sua máxima "O dever antes
de tudo" define-o perfeitamente.
Freqüentemente suas visitas às
administrações ou usinas

ultrapassavam de muito o tempo
previsto.

Durante sua viagem oficial a França
em outubro de 19o5. o rei
naturalmente visitou o Louvre. na
companhia de André Malraux.
Chegando em frente a um túmulo
egípcio, o monarca escutava
pacientemente o ministro que. numa
linguagem lírica, evocava a idade do
sarcófago quando se debruçou
amigavelmente sobre o guia
perguntando: 

"Não seria por acaso da
XXI.a dinastia"0...

Gustavo Adolfo VI era um eminente
arqueólogo. Tendo participado, depois
dos 20 anos de idade, de escavações na
Suécia. Grécia e Itália, ele abriu
caminho para que os arqueólogos
suecos pudessem trabalhar tão bem
nos países nórdicos como nos do
mundo mediterrâneo. Ele deu origem à
fama da arqueologia sueca no

estrangeiro. Iodos os anos. no mês de
setembro, ele ia para a Itália participar
das escavações de túmulos etruscos de
Acqua-Rossa.

Tendo assumido durante vários anos
a presidência da academia real de
belas-artes, história e antigüidades, o
rei era membro honorário de
numerosas universidades e academias
do inundo inteiro. Correspondia-se
com os maiores arqueólogos e
convidava-os freqüentemente para
visitar Estocolmo. O monarca também
era um brilhante amador em cerâmica
escandinava e chinesa. Algumas peças
de sua coleção estão reunidas no
museu da Ásia oriental, ao lado do
museu de arte moderna de Estocolmo.
Finalmente, botânico fervoroso, o rei
ouviu este elogio do jardineiro de sua
residência de verão em Sofiero:
"Quando ele plantava .uma flor. nunca
mais se esquecia dela". ¦

que sairam consideravelmente
reforçados da disputa eleitoral.

Os social-democratas suecos, que
tém em suas mãos as rédeas do Estado
há 41 anos. tncontestavelmente
sofreram da usura que provoca uma
presença prolongada demais no poder.
Eles pagaram também o preço de uma
política econômica conduzida com
muito rigor pelo ministro das
Finanças. Gunnar Straeng: a
preocupação de lutar contra a inflação
e de restabelecer o equilíbrio da
balança exterior, com o risco de
provocar uma onda de desemprego, fez
com que os social-democratas
esquecessem um pouco de que sua
popularidade se baseava em grande
medida no seu respeito ao dogma do
pleno emprego. -

Enfim, o mal-estar sentido diante do
aumento dos prejuízos decorrentes da
urbanização crescente do país e as
recnminações da classe media com
relação ao pagamento de impostos
pesados contribuem para explicar a
perda de influência dos amigos de
Palme. Desta vez. mesmo em
Estocolmo os partidos burgueses
receberam mais votos que os
comunistas e socialistas reunidos.

Essa onda de mau humor serviu
principalmente aos centristas de
Thorbjoern e aos moderados de
Bohmann. O partido do centro lucrou
com a "onda verde" pregando a volta à
província natal, a descentralização das
decisões, a manutenção das pequenas
empresas em atividade. Essas idéias
simples, mas pouco precisas, abriram o
campo para muita demagogia, e nela
não faltou Falldin. fazendo de seu
partido uma ''reunião dos
descontentes". Mais nítida ainda é a
ascensão dos moderados, cujo peso vai
agora ser mais sentido no seio da
oposição burguesa. Este avanço se
verifica em detrimento dos liberais
que. como seus homólogos
noruegueses, há uma semana,
conhecem uma verdadeira derrota.

Na adversidade. Olof Palme
certamente se alegrará com essa
situação, que lhe permitira explorar as
contradições da oposição e de
denunciarem seu seio o fortalecimento
das tendências "reacionárias*'. A
verdadeira questão e todavia saber se o
país está ainda pronto a pagar o preço
do welfarè (bem-estar) construído em
quatro décadas de governo social-
democrata.
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Um "profissional" das Nações Unidas
Ao 

longa da abertura da nova
tesaio a Assemblria-Geral das

Nações Unidas escolheu para presidi-la
o representante do Equador, i - _ • I
Bennes. Já vc esperava essa escolha De
acordo com o principio de uma
rigorosa divisão geográfica, a eleição
do presidente da Assembléia-Geral —
cujo mandato cobre a sessão anual —
foi decidida antecipadamente. Este
ano era a vez da America Latina, e
awra tot o grupo dos países latino-
americanos que escolheu o
representante do Equador.

Benite». cuja silhueta é uma das
mais conhecidas há anos not
corredores de aranha-céu de East
Rhw. é um "profissional" das Nações
Unidas. Ele é o delegado do Equador
na ONU oesde !%0. e todos o
consideram um dos mais brilhantes
representantes da diplomacia latino-
americana, famosa nas Nações Unidas
pelo ardor dos sentimentos nacionais
de seus membros e seu apego ao direito
internacional. Sua eleição para
presidente da Assembléia-Geral das
Nações Unidas é o coroamento de uma
carreira diplomática que se estende por
20 anos c que começou no dia cm que.
iovem professor de direito

internacional na universidade de
Ouaiaquil. ele decidiu entrar para o
wndço diplomático.

A eleição do representante do
Equador para esse posto poderia nos
tentar a considerada como um simboto
do papel mais importante quedesempenham na política
internacional os países laitno-
americanos da costa do Pacifico, países
que têm numerosos litígios. No
entanto, para Leopoldo Bcnttcs "o

presidente da Assembléia-Geral deve
ser estritamente neutro, Para ele.
continua Benites. nenhum litígio é
considerado maiv importante que
outro. Cabe a cada representante
evocar as queixas de seu pais ao longo
do debate geral ou quando forem
discutidos problemas específicos".

Num momento em que todo mundo
descré das Nações Unidas e as
qualifica de "fábrica de palavras"
cujas decisões têm muito pouca
influência sobre a realidade. Leopoldo
Benites. não teme exprimir uma
opinião diferente: "Eu não penso,
afirma, que as Nações Unidas estão
caminhando^ para o declinio. ao
contrário. Não importa o que se possa
dizer, sua importância aumenta, pois

as Nações Unidas constituem a
consciência do mundo A ímponáncta
de seu papel deve mesmo aumentar
ainda Até o presente. c«*nt efeito, elas
estavam baseadas essencialmente
sobre a aliança dos vencedores da
Segunda Guerra Mundial Mas boje.
com a admissão das duas Alemanhas.
a universalidade i enfim uma
realidade. No nosso mundo, acrescenta
Benites. nio é sô a ação que conta. As
palavras, as opiniões vão também
muito importantes. Os que estão
decepcionados com a ONU são
sobretudo os homens demasiado
apressados. Aqueles que nio
compreendem que. no mundo das
idéias, já é extremamente importante
discutir e escutar pontos de vista
diversos".

Leopoldo Benites é o primeiro a
admitir que os procedimentos atuaiv
da ONU deveriam ser modernizados e
racionalizados. Mas como fazê-lo? De
qualquer forma, será necessário ter
muita paciência. Mas essa é uma
sirtude que não falta a este
representante típico de uma
diplomacia latino-americana que pode
parecer ultrapassada mas que já
mostrou seu papel na História.
(Philippe Den)

O 
principal acontecimento da
,<ii!f :,!-.:* de abertura di > '

AssemNéta>Geral das Nações Unidas,
tctça feira lis de setembro, não (oi a
eleição, decidida há muito tempo, de
i^uardo Benites (Equador) ao posto de
presidente, mas a admtssio dos dois
Estados alemks

PmMa o prestigio da ONU nunca
lenha estado tio baixo, a maioria dos
observadores considerou muito
importantes essas admissões,

\ resolução recomendando a
admissão dos dois Estados alemães foi
aprovada sem votação e por
aclamação. A decisão de não submetei
evta resolucá" a votação parece ter vido
sugerida pelo governo de lt»••tm. que
temia obrer alguns votos a menos Que a
Alemanha Oriental. Países como a
Tchccoslnsáquia. a Hungria e a
Bulgária, que continuam a se opor a
que o governo de Bonn represente em
certos casos Berlim Ocidental,
imderiam votar contra ou se abster. A
Guiné também linha objeções i
admissão de Bonn.

Mas foi Israel que exigiu mais
vigorosamentesotaçôcs separadas para
a admissão dos dois Estados alemães.
No entanto, cm sirtude da decidida
oposição dos co-autores da resolução,
ela tese que se inclinar. Também,
finalmente, o representante de Israel.
Tékoah. pronunciou um breve discurso
no qual afirmou que a República
Federal Alemã sempre reconheceu a
responsabilidade do povo alemão no
massacre de seis milhões de judeus,
entre os quais dois milhões de crianças:
ele citou com relação a isso uma
declaração feita cm Jerusalém, há três
anos. pelo chanceler Brandt.

"Israel nota eom lamento e
indignação, acrescentou lékoah. que o
outro Estado jlcmáu ignorou c
continua a ignorar a respunvjhilidadt
histórica oa Alemanha nesse
holocausto e as obrigações morais mat
dele decorrem" Ele mencionou ainda
a a|uda que a Alemanha Oriental dá ás
->rgamraçõcs terroristas árabes. A
dcclaraçãu do representante de Israel
provocou uma revpmta do delegado do
Egito, Este declarou que Israel nio
tinha o direito moral de criticar a
Alemanha Oriental pela sua recusa de
pagar as reparações pelos crimes de
Hitler. já que. desde \*H*, Kiael ignora
todas as resoluções das Nações Unidas
quanto ao pagamento das reparações
aos palestinos expulsos de suas terras e
lares. O representante da Arábia
Saudita, por sua vez. criticou a divisão
da Alemanha "por razões ideológicas"
e a comparou á partilha da Palestina.
Enüm. o representante da Guiné
acusou a Alemanha Federal de ajudar
Portugal a massacrar as populações da
Guiné-Bissao.

A Assembléia adotou então o projeto
de resolução recomendando a
admissão das duas Alemanhas. Logo
depois, o ministro das Relações
Exteriores da República Democrática
Alemã. Otto Winzcr. c seu colega da
Alemanha Federal. Walter Scheel.
foram introduzidos na sala sob
aplausos gerais. A Assembléia-Geral
admite em seguida, igualmente por
aclamação, as Bahamas, que se
tornaram independentes há alguns
meses e cujo nome oficial é
Commonwcalth of Bahamas. O
número das Nações Unidas atinge
agora 135. (P. II. i

As crianças da guerra
Em 

8 de setembro de 1926. eer-
ca de oito anos depois da

capitulação do império alemão, a
República de Weimar entrava na
Sociedade das Nações. Será preciso
esperar 28 anos. após a queda do
regime hitleriano, para que a
Alemanha ou mais exatamente os dois
Estados alemães sejam admitidos nas
Nações Unidas, ê verdade que a
organização internacional nasceu das
alianças formadas contra a Alemanha.
Os fundadores da ONU estavam
inspirados não somente pela sua
oposição à potência militar do Eixo.
mas também pela sua hostilidade ao
nacional-socialismo e aos seus
fundamentos ideológicos e políticos.

Mesmo se os belos princípios da
carta de Sao Francisco nem sempre
resistiram bem. ao desafio do tempo, a
entrada na ONU representa para os
alemães uma consagração e uma
reabilitação. Há 28 anos. a Alemanha
estava derrotada e embrutecida por 12
anos de nacional-socialismo e um
conflito sem tréguas. Seus vencedores.
tanto do Oriente como do Ocidente,
tinham pensado em desmembrá-la ou
era reduzi-la a um simples campo de
plantação de batatas. A União
Soviética nao deixou de desmantelar a
indústria em sua zona e de exigir
substanciais reparações.

No entanto essa situação não durou
muito. Desde o começo da guerra fria.
cada campo viu muito rapidamente o
lucro que poderia extrair de "sua"
Alemanha, devolvendo-lhe ao menos
parcialmente sua soberania. Cada um
deles passou a cortejar seus alemães,
concedendo-lhes patentes de boa
conduta, liberal ou socialista, e os
alemães começaram a se aplicar com
muito zelo para merecer essas
patentes. Foi fazendo um ato de
fidelidade a seus respectivos aliados —
e principalmente aos mais poderosos

entre esses — que tanto a República
Federal como a República
Democrática Alemã reencontraram,
bem antes deste ano. um papel
importante.

A entrada para as Nações Unidas
constitui uma dupla consagração para
a Alemanha Ocidental e para o partido
social-democrata. É com efeito para o
presidente do partido, que durante
mais de 20 anos foi julgado pelos
democratas-cristãos como incapaz e

.indigno de governar a Alemanha nova.
que vem a honra de conduzir seu país
na organização internacional.
Reconhecendo as realidades amargas
herdadas da guerra, o chanceler
Brandt soube dar à sua política de
cooperação uma credibilidade nos
países socialistas, cujo apoio era
indispensável para sua entrada na
ONU Essa satisfação é evidentemente
prejudicada pela presença de uma"outra" Alemanha nos mesmos bancos
do palácio de vidro de Nova York. Será
o preço alto demais?

A presença nas Nações Unidas dos
representantes de Bonn e de Berlim
Oriental mostra a divisão da
Alemanha. A crítica não deve ser feita à
coligação liberal-socialista: o
fenômeno não data de ontem. Desde
sua criação, cada vez que a República
Federal dava um passo à frente no
cenário internacional, a posição da
República Democrática Alemã se
consolidava no seio do campo
socialista. Enquanto o Estado
instalado na antiga zona de ocupação
soviética não fm remnhecido como tal
pelos ocidentais, os alemães do oeste
podiam evidentemente alimentar
ilusões sobre as possibilidades reais de
uma reunificação pela
autodeterminação. Toda a política do
chanceler Adenauer teve por objetivo
dar novamente à Alemanha um lugar
no concerto das nações, mesmo pelo

Daniel Vernet

preço da divisão do antigo Estado
alemão. Quanto mais a Alemanha
Federai jogava o jogo da aliança
atlântica, mais se afastava a
perspectiva da reunificação que.
inscrita na lei fundamentai,
permanecia todavia como c objetivo
oficial de seus dirigentes.

Sem dúvida, a "velha raposa de
Colônia" tinha perfeitamente
consciência disso. Depois dos acordo-,
de Paris de outubro de 1954 sobre o
rearmamento da Alemanha Ocidental
e sua entrada no pacto atlântico, a
conclusão do Pacto de Varsóvia com a
participação da República
Democrática Alemã tornava-se
inevitável. A política exterior de Bonn
foi dominada por essa contradição:
quanto mais a República Federal
ganhava em respeitabilidade, em
notoriedade, em influência, mais o
corte da Alemanha se reforçava. A
entrada dos dois Estados alemães nas
Nações Unidas conclui essa evolução.

A situação não é ainda totalmente
normal.

O governo de Bonn se esforça no
entanto para preservar o futuro. "O
longo período durante o qual a
Alemanha esteve excluída das Nações
Unidas, escreve por exemplo Walter
Scheel, ministro das Relações
Exteriores, é um dos sintomas patentes
da ruptura profunda que a guerra e os
primeiros anos do pós-guerra deixaram
entrever. Mas mesmo se a RFA e a
RDA se tornarem membros completos
da organização internacional, isso não
significa que este corte tenha sido
superado e que a situação na
Alemanha tenha-se tprnado normal".

Se a situação não é normal, ela tende

entretanto a se "normalizar"; tornam
do-se um Estado como outro qualquer,
de um certo modo estrangeiro — embo-
ra o governo de Bonn recuse
absolutamente que seja assim, segundo
as regras do direito internacional — a
República Democrática Alemã torna-
se menos estranha Ela dei.xa de ser
considerada como uma anomalia, uma
sobrevivência monstruosa no seio da
Europa dos anos de pós-guerra, um
posto avançado do "império soviético".

Este reconhecimento implica na
renúncia a um certo número de idéias
com as quais a Alemanha cristã-
democrata viveu durante 20 anos.
Enquanto a RDA era concebida
somente como "zona de ocupação
soviética", a pretensão da República
Federal de representar todos os
alemães e de falar em seu nome podia
se sustentar. Há alguns anos, via-se
ainda em todas as administrações da
Alemanha Ocidental um mapa da
Alemanha com suas fronteiras de 1937,
com este título: Dreigeteiltes
Deutschland (a Alemanha dividida em
três), atestando que a legitimidade da
República Federal se estendia até aos
antigos territórios alemães situados a
leste da linha Oder-Neisse. Subsistia a
esperança de que num dia mais ou
menos longínquo essa zona se
reintegraria à mãe-pátria.

Depois dos tratados de Moscou e de
Varsóvia e do tratado fundamental,
este mito se desmoronou. A Alemanha
Federal se descobre então não como
um Estado amputado, mas como um
Estado novo, assim como seu vizinho,
da mesma forma que ele, é uma
criança da guerra fria. É apenas
aparentemente paradoxal afirmar que,
se a RFA e a RDA nasceram da
rivalidade americano-soviética, sua
consagração é o fruto da coexistência
pacífica e da política de cooperação.
Este Estado novo. cuja capital não é

mais que uma extensão da "vila
federal" de 1948. está ainda à procura
de sua identidade. Ele hesita em
mergulhar suas raízes muito
profundamente num passado
freqüentemente pouco glorioso.

Uma anedota ilustra esta
dificuldade: neste ano. o chanceier
Brandt apresentou sua declaração
governamental em 18 de janeiro, ni
mesma data em que. há mais de um
século. Bismarck fundou, no castelo de
Versalhes, o segundo Reich; simples
coincidência que Bar/.el. então chefe
da oposição democrata-cristã, criticou
ao chanceler por não "explorar".
Barzel teria desejado que Brandt
aproveitasse a ocasião para exaltar a
tradição e a unidade alemãs, e para
afirmar solenemente a continuidade
entre o Reich alemão e a República
Federal. Sem dúvida o presidente do
partido social-democrata não se situa
nessa continuidade. Para os socialistas,
o triunfo de Bismarck é antes sinônimo
de processo e de exílio. Ele lembra a
legislação de exceção contra os
socialistas, a interdição do partido, a
condenação oü banimento de seus
dirigentes. Willy Brandt. mesmo por
Sua história pessoal, se identifica me-
lhorcom os "vaterlandlosengesellen", os
"apátridas". como os chamava a
propaganda imperial, do que com o
"chanceler de ferro".

A República de Weimar é, ela
também, uma referência não
desprovida de ambigüidade. Por sua
fragilidade e sua pusilanimidade, ela
abriu o caminho para o nacional-
socialismo. No entanto ela deixou
traços ainda vivos na República
Federal; um medo visceral do
desemprego e da inflação galopante
assim que a alta de preços ultrapassa
6%.

continua na página ao lado
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A advertência dos Imlgrados
Q,tt*n4*> 

«» rmntstTM das Rdasjàrs
I stcisvfttitè Aiflffa deitou Parts

rk««t»a I5**e >uíh«« p#tv**4«»- Mfci«è«d*»-
«« petas •*••»*» pátprfttnat qur «oa
«tsita «ifktal ê I mr» «acabara 4* **•*-?
para as relac»Vt emre »**. *l***t paíso.,
era dtiM imatinar q«*e 4**1% mete*
deptir* surgiria uma nota tensão entre
a Argélia e a Franga. A*** a
rvgulan/aiâ»> da srtse p^roiilcra dc
IU?|, ninnuêm «c opunha
aparentemente ao reatamento.
?ffsçjad*« p»«r ambot *»s lad*H. dr uma
^'«ferac.»» "equilibrada e frutífera'
tundamentada sobre os íntcretset
comuns.

Tent**t certeza de que o gmerno
amelino nl« brincas a «om a sorte e
segurança de teus membrot de
i.»lAnias no ettertor Mas tuat queisat
k rvircrttdas posições defensivas —
assumidas ultimamente também pelo
pr«*prio presidente Boumcdicnc *—
loram realmcnic lesadas a «cru» por
Paris? Convencida, porque mal^
informada, de que a imigração
iâv«*rc**t* **s«»/fic«ilm«*r*f** a economia
argelina, a opinião francesa nio podia
conceber que um dia »« g«iscmo dc
Argel pudesse pnsar-sc desta
imptirtantc fonte dc lucros Quanto aci
ii.»serno francês, depois de ter sido
incapaz de prever a crise pcir-dllera. há
ires an»». que sofreu nas piores

€oitdit«Wt* nlo soube, notamente,
desta »rz tomar as medidas que
federiam ter desarmado a repiíea
argelina,

tato utta a ««mvequlncta direfa do
r #***«**» q«*? rsttitu cm muita* ctladet
doH me«*rv depois- a decisi» de
«síspcndfr a •*m**fra*Jik nh* nrpretenra
apenas o cuidado «te gmerno arplt*»
4c nâo f*p»>r «eus ffiurad«*res no
estrangeiro Irar* te lamNri» de uma
adtenructa, ha Iri anos. e nio apenas
durante as pers/dicat fir*««,ia<'Vt
sobre a mi»>4f*olsra. m dirigentes
argelínot ní*» deitam dc reclamar que
um futuro decente seja rrscnad»» para
scos rrabalhadores emigrantes, que te
trata da acolhida, da duraclo. da
t.-rm^á" profissional. etc

Apesar d«t etforcos recentes de
Georges Ciorte. ministro do Trabalho.
ot progrest«*t realizados nesse domínio
«Io ainda intutktentct E certamente
attim continuar!»» te nio forem
i«»mada« ire« »íecivVrt que nio erigem
nem multo dinheiro, nem o muito
tempo; rmmíif aptna» am
r»**,*i»»ntátcl. secretário de Estado ou
alto comissário de emigração, que
c«»trdcnana todos «*» «e***"ico*. de
interesse dos trabalhadores
estrangeiru»; dirigir»»** a epinii©
pública para informá-la c convencê-la
da necessidade econômica da

emigraejo. da «brigava*- moral de cada
tt**rff rclat*** «Ws em«**rantes c dos
f*?fif**j*« do ra-rtsrn**; (bnttrgtitr da
policia que as w»»«tigat**»**s sejam mais
«uidad-^mcme rtaltradas* para que
m culpados de tiolendas e atentadas
*cf*m raptdanwnre erxifUfêâm* vetam
as .(tintas estrangeiros «ju franmev

Essas uh aiitudet demonstrariam
pe!** menos a ««tniade de pAr fim ás
delktrnttas dos puder*** fràbltcos. e ao
racismo Pertriwiam que a Areclia
modificasse uma decisão que pode ser
tio prejudicial a sua economia quanto
a da tranca Isso aconteceria «* a*"garantias" reclamadasr*f Argel nio
fossem aicndidat antes da renovação
d«» acordo «obre a maude «bra, *it o
llnal do ano

Caso a emigração argelina fotte
seriamente revisada, o que aconteceria
com at novas perspectivas de
cooperação traçadas há doit meses, das
quais ela £ um componente essência!'
1 * que seria úss expansão francesa,
que *r»!á parcialmente apoiada nos
trabalhadores argelinos?

Ha atualmente na Franca cerca de
?5S mi! imigrantes de nacionalidade
argelina, ou seja, pouco menot de 14
da pupuiaçâo estrangeira, que ve
constitui de 3 ?00 mil pessoas, Uma
pane detta emigração argelina é
constituída de trabalhadores

actrfnpanhad**» por suas famílias.
porem mai» de *W0 mil sio ptesoas
atoas

Quase metade dessa m»»de«bra
argelina — claramente 41.6*% —
irahalha em construção cri ü ou nos
Ititrlçoi p4hlicos.. onde representa **»r
volta dc IO** da miode-obra total «o
tudo da mlode-obr* estrangeira PW
outro lado, 46.4*1, dos imigrantes
argelinos trabalham nas indústrias de
transformação, e a outra parte no «er»*r
de equipamentos para máquinas Na
Renault, a usina de Boulogne*
Bdfancoun. por ctempio. emprega'••«•' araxlmot, oprrárt»*» profissionais
ou etpcvialtzadtvs, ao lado de 2 mil
marroquinot e 900 tunitianot (num
total de 32 mil assalariados).

Perto de três quartos dos
trabalhadores argelinos na Franca
ocupam cargos sem qualificação Esta
colônia argelina, que praticamente
dobrou de volume depoit da
independência, representa .a primeira
culônia estrangeira em notto palt
.Apot a entrada em vigor do acordo
triena! iraneo-argelino de 2" de
dezembro de 1%8. tacitamente
renovada em I9?l. o saldo geral dos
movimentos mígratóriot entre a
Argélia e a França foi potitivo.

Todavia, apot doit anot constatamot
uma diminuição no volume de entrada

dt argelinos •*•¦,«- passa de 4| mil tm
l^l para 22 ml *- |»»"2 O acf*r|o
assinado em S'**** qut Utata o
«t^tr ingente de trabalhadores argehoot
autorirados a entrar tm nosso pafe
previa para esses mesmos anos¦espeeii.amentt M mil pessoas « 22
mil pessoas O «contingente dc l*»"} «2S
mili já está pratkameme «?sgofado. e
ainda nlo m marcada a data das
ncg**ci»tcSes tobre a flnaçio dot
efetivos para o r*roaimo ano Tats
neg^tacoet costumam ter lugar no
flr.ál do ano A decttio de Bf^umediène
nio terá então nenhum efet.o imediato
"este domínio

Quanto ás transferências de fundos
para a Argélia, representaram I 2**0
mUWkt de francos em IT2, tende "JO
milhões economizados sobre os salários
*• SJO milhões de prntacòes sociais:
pensões de aposentadoria e
acomodaçòet famdiares. Em I9?l. as
trantferênctas te ekvaram para I 123
mílhòet. dos quats 

"5 milhões a titulo
4a* economias sobre salários.

Por outro lado. a ajuda publica
francesa ao desenvolvimento da
Argélia representava, no ano de l**<
— última cifra conhecida — h**
milhões de francos, enquanto as
contribuições privadas, no mesmo
ano. chegavam a 513 milhões de
francos.

O ENSINO ALTERNADO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE

Uma conferência sobre o "ensino alternado"
Como melhor adaptar o ensino

superior à* ,..«-,;,. -.i..t. Incrrt-u?
Como enfrentar a crive de deveonflanca
em relação às unl»er«ldadet,
manifestada em »ázio« paim pelo
reduzido número de estudante*
efetivos? Para responder àt
dificuldadtn de recrutamento das
universidades ¦• atingir o ensinamento
do "mundo exterior**, os pedagogos.
em geral anglo-saxòes. propõem que
sejam intervalados períodos de sida
ali»a nos estudos. A associação dc
estudos para a expansão da pesquisa
cientifica se reuniu entre 21 e 23 de
setembro, na França, para examinar
este sistema de "ensinamento
alternado". Participaram
universitários franceses e estrangeiros,
catedráticos. dirigentes dc empresas e
sindicalistas. A fórmula do "ensino
alternado", utilizada principalmente
na formação de engenheiros, poderia
ser estendida a outros campos, eomo o
direito, as ciências sociais e
econômicas, ou a formação de
professores?

ü-ífkj a maioria dos países desen-
1^ volvidos, a crise da universida-

de assumiu novas formas", escrevem
Michel-Yves Bernard. professor do

conservatório nacional de artes e
ofícios, e Bertrand Girod.
conferencista associado á universidade
dc Paris.

"A violenta e agressiva contestação
que eclodiu nos Estados Unidos em
l%6 e se «ístendeu a numerosos paites
de l%" a 1%9 sucedeu um protesto
passivo: um mal menos visível que
corrói a instituição. Constatamos que.
em todos os lugares, os estudos
superiores não atraem a juventude. O
fenômeno é particularmente sentido na
Austrália, no Canadá e nos Estados
Unidos, onde a proporção dos
secundaristas que entram para as
universidades diminui
consideravelmente. Na França parece
haver a mesma tendência, mas não se
pode medi-la devido à falta de
estatísticas precisas e publicadas". Ela
também começa a st- manifestar em
alguns países socialistas, especialmente
na União Soviética, dizem os
conferencistas.

"Constatamos também um
crescimento na proporção de
estudantes que abandonam a
universidade para um breve período"de lérias"... Um número cada vez
maior de jovens esta decepcionado
pelos tipos e formas dos estudos
superiores, que continuam muito

tradicionais. Além disso, algunt deles
não suportam mais. no sentido quase
físico da termo, esta condição de
estudante preso durante anot no
circulo dos estudos. Finalmente, os que
ainda permanecem no sistema
freqüentemente dc uma passividade
incrível. Um pouco o os operários
nâo qualificados das usinas, eles
tendem a executar, despendendo a
menor energia possível, a tarefa que
lhes impomus para que recebam seu
salário... isto é. seu diploma".

Na esperança de "motivar" os
estudantes, ou atrair outros mais
interessados, um certo número de
universitários — especialmente na
Inglaterra e nos Estados Unidos —
pretende ligar o ensino às atividades
exteriores à universidade,
particularmente is atividades

' 
profissionais."Será que podemos adquirir o que
quer que seja sem um importante
investimento pessoal nos estudos'
Quem deve se encarregar desta nova
missão: ajudar os estudantes a
formular seu projeto, descobrir seus
gostos e aptidões? Esta tarefa não pode
ser assumida apenas pela
universidade".

Assim, por vezes simultaneamente,
adotam-se duas soluções: facilitar o
acesso dos adultos ao ensino superior.

que cm geral esperam da universidade
coisas determinadas: "aconselhar os
**<rundarista>, 

que hesitam sobre sua
formação e estão "cansados" de ser
estudantes", a exercer portanto uma

atividade profissional ou social antes de
entrar na universidade".

Os conferencistas, por seu lado.
preconizam o desenvolvimento de
«.-xpcriíncias de "ensino alternado",
consistindo na "intercaiação" de
períodos de vida ativa no curso dos
estudos. Eles acreditam que esta
fórmula apresentaria quatro vantagens
principais:

Estimular a maturidade dos
estudantes: "o sistema escolar de
tem-Ki integral é certamente
indispensável durante os primeiros
anos ds vida. Mas o meio escolar é,
essencialmente, infantilizante e
impróprio ae desenvolvimento de
homens adultos conscientes de suas
responsihíiidades".

Dat "motivava á educação
perrr.jnente: a educação permanente só
será ama realidade no dia em que o
trabalhador desejar fazer um "retiro"
temporário para melhorar sua
formação e em que o estudante desejar
aplicar seus conhecimentos entrando
na vida econômica".

Aperfeiçoar a qualidade e a
reputação dos diplomas universitários:

"o ensino alternado" ofereceria "um
diploma garantindo outras coisas além
dos conhecimentos livrescos. isto é. nâo
apenas um saber, mas um saber-
colocar-em-prática e uma experiênca
humana. Pc<demos acreditar que tal
diploma será mais considerado do que
um diploma tradicional (que só
garante os conhecimentos), e que
portanto os estudantes encontrarão as
perspectivas mais facilmente".

Permitir tanto ás universidades
quanto aos estudantes um "melhor
discernimento aas perspectivas: as
necessidades do mundo econômico e
social são flutuantes, freqüentemente
ma! definidas e nunca conhecidas com
cinco anos de antecedência..
Pretender definir rigorosamente os
caminhos "que asseguram as
perspectivas", e precisar com cinco
anos de antecedência o número dest-s
perspectivas e uma operação arnscar.a
se realizada de maneir-.
administrativa. Pel. contrário, a
operação pode ser um sucesso se cada
universidade procura resolver este
problema difícil através de contatos
perman"ntes". Para os estudantes, os.
períodos de atividade profissional
trariam um conhecimento mais preciso
do mundo exterior — assim eles
poderiam se orientar melhor e escolher
com conhecimento ae causa.

As crianças da guerra fria

continuação da página ao lado

Nos anos 50 e 60, um grande álan
popular conduziu os alemães do oeste
em direção à idéia européia. A
unificação da Europa Ocidental
aparecia ao mesmo tempo como um
meio de ultrapassar a tradicional
hostilidade franco-germânica e como
um derivativo. A integração européia
devia desviar os cidadãos da República
Federal da reunificação, que os
dirigentes mais lúcidos sabiam ser
hipotética. O fato de que as
dificuldades da construção européia
tenham provocado um certo
desencantamento na RFA não muda
nada para essa constatação.
Declarando recentemente "A Europa é
o nosso objetivo". Brandt exprimiu o
sentimento popular.

Primeira potência econômica da
Europa Ocidental, a República
Federal em alguns anos restabeleceu as
tradições alemãs. Presente em todos os

mercados, apoiada sobre uma moeda
forte, ela há muito compensou sua
fragilidade política com seus sucessos
econômicos. Por outro lado. sua rival
seguiu o mesmo caminho. Bonn e
Berlim Oriental quiseram forçar o
respeito' por seus desempenhos
econômicos. Sua concorrência se
manifestou particularmente na ajuda
técnica e financeira concedida aos
países do terceiro mundo.

Depois da desvalorização de 1048 e
das reformas monetárias draconianas.
Erhard desenvolveu a teoria da
"economia social de mercado". Será
porque a paternidade do "milagre"

econômico alemão lhe foi atribuída.
que esta descoberta, apresentada como
um terceiro caminho entre o
capitalismo e o socialismo, tomou
lugar entre os valores fundamentais da
República Federal? Quem quer que
colocasse em dúvida essa teoria, cuja
única originalidade era retomar os
princípios do liberalismo mais
tradicional num projeto em que todos

Ob abandonavam, era suspeito de trair
os verdadeiros interesses da Alemanha.
Mesmo os social-democratas só se
tornaram dignos de governar depois de
fazer o ato de fidelidade, em 1959, no
congresso de Bad-Godesberg. á
economia social de mercado

No entanto os jovens não têm o
mesmo respeito para com a mágica de
palavras. Para muitos, também, o
anticomunismo virulento que grassou
até os anos 60 — e do qual nem todas
as conseqüências desapareceram —
não tem mais razão de ser. A
normalização progressiva com a RDA
e com os outros países socialistas
tornou-o mais difícil.

A entrada nas Nações Unidas não
será, certamente, uma volta na história
da RFA. A chegada ao poder dos
social-democratas e os tratados com o
leste, atenuando as lembranças da era
de Adenauer, terão conseqüências
mais importantes para ela. Mas a
participação na organização
internacional a obrigará 3 tomar
posição sobre problemas que, até o
momento, ela preferia ignorar, e a
colocará numa posição talvez mais
honrosa, porém menos confortável.

OS "ESTADOS UNIDOS DA ÁFRICA DO NORTE"

A volta do
"mundo islâmico"

O 
presidente Bourguiba lançou
novamente a idéia da criação dos

Estados Unidos da África do Norte
numa entrevista publicada a 20 de
setembro no Cairo pelo semanário
egípcio .4/ Moussaouar. Esta
comunidade compreenderia, segundo o
presidente tunisiano, a Líbia, a
Tunísia, a Argélia e a'Mauritânia. A
união, acredita Bourguiba, se fará por
etapas, "lenta e prudentemente", e
levará o tempo que for necessário: 10
ou 100 anos. Para o chefe de Estado
tunisiano, a capital dessa "federação

de Estados independentes deveria ser
Kairouan, há séculos capital espiritual
dos muçulmanos o que simbolizaria
assim a volta à glória passada do

mundo islâmico".
Crer.do estar longínqua a união do

mundo árabe, o presidente Bourguiba
declara que os Estados Unidos da
África do Norte. $ob a forma de uma
federação de Estados independentes,
constituem uma primeira etapa. Os
árabes, lamenta o presidente tunisiano,
estão desunidos não apenas no nível
dos Estados, mas no interior mesmo de
seus países, e cada vez mais no seio da
resistência palestina. A infelicidade
dos árabes e sua fragilidade com
relação a Israel, prossegue Bourguiba,
residem nos seus conflitos e nas suas
contradições internas, ê preciso então
começar pela unificação das nossas
fileiras.



O ocidental à procura de si mesmo
O 

Oriente ta sida as rerW-cs
&>s me%ste% ^t-eses e tridiam-s

tratltetenats, Essa foi a conclusão
essencial dos deíi encontros
trier ttocsonais dodNrados às dtscipttnat
internais d.» zen c da toga. que se
realizaram recentctitcnie em Ztnal.
uma pequena cidade na Sufca, Na
fndia m mcsttes autfmkos sio tio
t «•**¦ quanto •*droldas na líutopa • »•¦
adeptos da hat.* ioea uoga das
posturas) que desejam encontrar um
togue causam tanto espanto em Sm a
DÜi quanto um aitterscano que.

desembarcando em Orls. procure um
druida. A Indu moderna onde nasceu
Patanjalf tr^rtmetro século da nossa
era», o autor da primeira obra sobre a
hata-ioga. perde, pouco a pouco, suas
tradições milenares. Ao mesmo tempo,
o Japão descobre com espanto as
disciplinas européias do tem esse
espanto foi o mesmo demonstrado
pelos habitantes da cidade suíça que
recebeu os participantes do encontro.

Métodos diferente»

\pesar do /en e da ioga pr«ederem
de uma mesma origem, seus métodos
sio diferentes. Eles sào antes de tudo
meios, e nâo fins. usados para ajudar
as pessoas a passarem de "homem
aparente", que nâo utiliza todas as
íapacidades. para "homem real", em
harmonia com ele mesmo e com o
universo: trata*se de uma taicfa de
auto-rcalização isadhana. em
sânscríto). A hata-ioga c uma ioga que

toma eotm pontf» de partida c «te
•p.oo numerosas posturas tísicas,

<iiM*Mi e orna nrspirasA** *"OR*»ejWW!
ipfvnasemtit, IN***»» a p**u«o se sfia um
estado dc calma que permne uma
pro«gresstsa tomada de consciência do
ser O contraste foi chocante, em /.ina»
entre as animadas dtwusuVt que **
seguiam aos escrckti* matinais da
baia toca e o silencio quase religioso
das reuniões âos zens. Os tens se
limitam a duas posturas tsaeen e *w
hml c a um rnétt*do respiratório
diferente «ia toga. O método /en de
respiração nâo é mental O único
e*Uorco eaigido é o abandono dos
pensamentos, das imagens, da
memória, para que não se produzam
interferências mentais entre a"realidade 

profunda do uptserso" e
nos mesmos. Peitando de tado os
escrcicMs tísicos, o /cn é um caminho
para se atingir o %unm tntrsana. cm
slnscrito).

A runcáo peto Oriente

Quais são as razões da atração dos
ocidentais por essas disciplinas
orientais? Os participantes deram as
mais variadas respostas. Muitos
falaram da crise da cisilízação. da
poluição, da necessidade dc retornar 1
natureza. Mas. no fundo, quando se
desfaz o scmtz cultural e se estabelece
um contato real. percebe-se que esses
homens e essas mulheres desejam antes
dc tudo um retorno a si próprios
permitido pela meditação e a

Patrick Bailleou

sattsíacáo de nio st submeterem
.«(¦¦fo.ir a todas as manir^facòe-t.
que fazem d*** ornun c^i-mtf^itK»*
•ndittdo.* anônim**: Cl *hcíi*«*«*
cmtão tem o mesttu» resultado, Mas
Ma de alguns rn.--na.ui».*» apenas um
número pequen»» dc pessoas sabe
ho*e cm dta praticado

Mm zünal. Oi cttttãm não esmeram
ausentes, e um dcks «ksiarou: "\
hjta ioca ná.« produz a trata disina,

da apenas retira »<*• obstáculos ao *c«i
acesso. Ela não me cria sroWcmas de
consciência". Um d»*» monge* indianos
presente*, no* disse que *» homem
atuai rechaça o Cristo como uma
sombra-,,, ê rttMtstntc pisando estam. ••»
cm sil*?itsh« que podemos ««usir a»«/ de
Deus. pcU mottiavão do /en: o zesen.
£ o scidadeiro ikti* do qual nos
querem* * itescobrir a *mêneia.o Deus
original. Ate agora nfo o designam.*-*
por imagens, teorias, classificações de
lis ros. tais como o Amigo c u Sese
Testamento. E isso náo chega a ser
falso, mas nAs devemos ir alem da
compreensão rclattsa *

Todos os panicipantes não tinham a
mesma eles ação de espirito c è preciso
reconhecer que alguns deles *êm
nessas disciplinas, principalmente, o
modo de se manter uma forma tísica,
compensar problemas afetivos ou até
mesmo de passar agradavclmcnic o
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temfs*. |«.?,,» fo* *..**-?« **»* «istifi entre
#% muihcfes po* solta dc ** ao**» dr
emes smm *b»sfad»% Para m
ísscfk que vede stt mats se tntnrssam
Pela i»*ga • pelo aro, o rtw» c «<oto»
<ir» tendem a confiai demars rm um
*rHcoil»»guru »«|at pre-^pac****** sao ás
seze* mets rinainetras que espirituais
th adept** tfti HtWr também
•rsttsftam presente**, mas os íartátito"*
d*** regimes macrobn* ticos
de^^-maiM e oi imitada****** do»
c«Htumes tradicionais indianos e
j*».f4t»*r» foram a minoria:

item mjii» importante M * maneira
pela qual as duas teodenstat se
enfrentaram durante es debate*»» Vma
tradicional a outra m* esforçando para
adapt *t a «-«ga »•* espirito eutopeti
Vata oi parttdartits 4a adaptação, a
«•dado rwmem «i-mplet»* ** drsfn»»»he
em !*•*> piant»*. a 'rali/a^ao de si
mesmo, o dopertar para st c o
despertar para »» Outro ta
humanidade?. Deus".,,» Mas a
•ttttcniitidadc de um dos planos está
corídiíionada pela presença dm "Uíros*
se ifars, eonicntamos apenas «,t*m a
despertar para si nos limitarem** a
ama "foga «inâstica" *? nos
consagramos s** despttfa* 'jata ©
Outro, calmos num misticismo
deturpadí? entun. «¦ kvpeerar sem
referencia ms >etmm ptecedentes se
arrisca a se it mar limitado.

Para os tradicionalistas, o riesoertar
para si c para o Outro sã» cs «tentes c
geralmente praticados. Jà o despertar
para m outrm c aKirdado de uma
maneira longínqua pois são

.í«**«|i"*fc,M ^siim-mjn e sojuntárias
do e»»mporiamrnio humam»
mdisiduar .•ode o altruisnso e o
eofmmo t««r#m fr*Ji#/i»l»t» a teto- O
«sseta •-*¦ espera nada d*»; i- »=»' c
taoiMrn nao íet nada por alguém que
se aproiune dele" fefuntfc» eles,
?*«***tfvii a unidade de st próprio é o
sulktentr pata atwiat os outros,
Aprmetiar * r**ga para sensibilizar ai
pessoas para os r^id-femas deste
muno» através •'** obras cantatisas.
cumo fa/cm alguns professores
franceses, parece para os
tradieionaltstas uma heresia: "quanto
a farei a ** »»vã • de I•¦«»»• diante do
Minitter»» do Meto Ambiente para
delentkr i natutr/a '*» querida de
Buda. isso está fora de questão". Como
pergum^o Hernard Besret. durante
uma tle suas sonferenetas: "nào scrãn a
toga e o icn uma «ispirina para
suportar o mumJo atual"?

£t lltoníe

lo Mondo
Todos os direitos reservados
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A Argentina nas urnas
EU 

V-jo mau uma »«-** g^R—m pormaioria absoluta de »oto»
|n-.iMtt»d ** 78 anos de -J*•!«¦ I'«t •
!>.* r*»*.ihi.!.. para tgovcrnar o pai» até
m *-* ¦»*¦-••- em tinta •¦-*-.,'-. qt*.dt»pcn»t»u «• secundo lurno que ha»«na
cavo nenhum candidato atinguvt mat*
de S0*_,

A rki»i»' d*ti*se segundo a lei
eleitoral estabelecida pelo ei*
presidente Aicjandro Lanutse. com
uma Mis».- aliera*,*1*. d ¦.,ftfi>i., _
cláusula que impedia a ** wi.atui* •••*
«_rón v., mandato -<• considera
continuação >!<¦ iniciado nu dia 25 de
mata por l Ir ¦ «C „mpt*ra. c terminará
cm 2$ de mau* de 1977. Peron é o
primeiro argentino na htstona do pai»
a ver eleito por ires, »e/e» para a
previdência, enquanto um de seu»
cuntendores. Ricardo Balbin. foi
também n primeiro candidato a ver
derrotado em quairn eleições
prev.dcnc.at». Isabel* Manines de
Perftn!. i 4 terceira mulber a disputar a
sícc-pnrvidéivia da República, e a
primeira a conquistá-la. Ba Duarte
Perftn segunda mulher do previdente
deiiu argentino tese sua candidatura
impedida pi* setores militares cm 1151
para disputar as .Vi..v» morrendo de
leucemia no ano seguinte. Av outra»
duav mulhere» a disputar a vice*
previdência foram a comunista Alcíra
de Ia Pena c a -• .-dista Nora
Cíapponi. Ricardo Baibfn teve como
companheiro de chapa o jovem
Fernando de Ia Rua. advogado querepresenta* a a "ala esquerda" da

Umio Civtci Radicai Francuen
Manitqoe., acompanhado pm Raiad
Mariinrs Rè»r_t*4». tm o c*nd*4ii«
pfU Alaon PufN-r |-»!*»*í»»!«
Mannqoe k» o «hflf da Casa Militar
do et presidente general Pedro
Aramburu e ministro do B**m Fsiar
Social do» previdente» Roberto
levingston e Akfandro Lanuvw. m
doi» úhimos >}»< |wt **!" militar de ¦«"
a I***» Juan Cartel Coral e mu
companheiro de «hapa Francivc» U*\à
l'í«-/ disputaram pelo Partid*»
Socializa dot I rahirihadorfv t «ua
inc«prc»»i»a totaçlo frente á
esmagadora snòrta de Prrón !e»a *
conclusão de que av esquerdas
preteriram »<*tar com a formula
justictalista Av três candidaturas
derrotada» luram pr«-r»—»tas apenas
pelos pantd«-s citado», enquanto Perón
era apresentado por dois partidos, a
Frente lusttciaiist» de Libertação e a
Frente de Fsquerda Popular, que no
entanto concorreu com cédulas
separadas «ndc. além do binftmio
IN^on-Peron. hasía a invenção "Pela
Pitria Socialista", com eipresva
aulort/açâo dos candidatos.

Peron votou na secai* eleitoral da
A»cntda Coronel Üta/, no centro de
Buenos Aires, apesar de não ter
domicilio eleitoral na Argentina O
presidente Ínterim*. Raul Alberto
Lastiri. deverá entregar o mando a teu
sucessor no ;*»!•*"». dia 12 de outubro
na Casa Rosada, de onde Perén saiu
para !*» anos que passou no eslito em
Madn. it.uctam Coita Setol

Rttaultados •Uitorola
no Argentino

d« 1946 o 1973

l«aé

Partido Peronista
fcondidolo Juon Domingo Perón)

União Democrática
(candidato Tamborim;

1.517.744

1.207.155

(53.4%)

(42.5%)

1951

Partido Peronista
(candidato Juan Domingo Perón)

Unido Cívica Radical — UCR
(candidato Fernando Balbin)

4732.307

2.412.450

(•2,4%)

(31.8%)

1*51 (1)

UCR Intranilganfa
(candidato Arturo Frondizi)

UCR do Povo
(candidato Fernando Balbin)

Em branco

2.299.544 (25,4%)

3.742.519
742.773 (

(41,4%)
1.0%)

1943 (1)

UCR do Povo
(candidato Arturo ll lia}

UCR Intransigente
(candidato Oscar Alonde)

Em branco

2.419.253 (24,9%)

1.542.071 (15.9%)
1.662.563 (17.0%)

Março de 1973

FREJUU
(candidato Hector Campora)

UCR
(candidato Fernando Balbin)

Aliança Popular Federalista
(candidato Francisco Manrjque)

Em branco

5.899.642 (49,2%)

2.535.581 (21,1%)

1.860.672 (15.5%)
207.672 (01,7%)

Setembro de 1973

FREJUU
(candidato Juan Domingo Perón)

UCR
(candidato Fernando Balbin)

Aliança Popular Federalista,
(candidato Francisco Manrique)

Part. Socialista dos Trabalhadores
(candidato Juan Carlos Coral)

Abstenção

7.360.607 (61,81%)

2.901.910 (24,37%)

1.445.126 (12,13%)

aproximadamente 15%

(1) Nas eleições de 1958 e 1963, o peronismo esteve impedido de
apresentar candidatos, e os votos foram divididos entre em branco e uma
parcela menor aos candidatos vitoriosos. Nas eleições deste ano, o Partido
Peronista apareceu como Frente Justícialista de Libertação — FREJUU.
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O general Carcagno
e as multinacionais

Em 
recente entrevista _ rádio

Rivadavia de Buenos Aires, o
general Jorge Raul Carcagno.
comandante-em-chefe do Exército
argentino, desenvolveu os conceitos de
segurança e independência econômica
qu. havia defendido na décima
Conferência dos Exércitos Americanos
(CEA). reunião que considerou muito
fraca, quando diz: "Quanto a
resultados concretos, devo dizer-lhe
que não foram obtidos".

\ parte mais importante de sua
exposição foi quand., tratou da questão
das companhias multinacionais, onde
destacou que o ''estado de
emancipação total" só se dá quando os
puvos e governos não estão
condicionados a pressões e
interferências estrangeiras. "Quando.

ao contrario, corporações
multinacionais, ou um uso abusivo dos
meios de comunicação de massa, ou a
penetração de culturas estranhas, ou
padrões de consumi.) importados estão
'..olando a autodeterminação, p<\ie-se
inferir que a liberdade e a soberania
não avançaram muito além do político
e do declamatório. Aos homens de
armas os preocupam estes problemas,
porque têm uma importantíssima
incidência negativa no campo da
defesa nacional", Continuando,
afirmou o general Carcagno: "Por tudo
isso é que sustento que uma das
melhores formas de proporcionar uma
segurança sólida é a de que os
E x é r c i t o s o p e r e m c o m o
desenvolvimento, de acordo com as
necessidades dos povos e dos pontos de
vist- dos respectivos governos". Mais

adiante, o general definiu seu conceito
de desenvolvimento associando-o com
a noção de dependência: "Em
condições de dependência, toda
concepção de segurança é ilusória". Na
parte em que lhe foi perguntado sobre
a participação d,.» capital nacional, o
general afirmou: "O sustento logístico
dos Exércitos deve ser procurado
aproveitando-se ao máximo as
possibilidades da indústria nacional, e
diversificando os vendedores daqueles
materiais que não se pode produzir
internamente, dentro do critério de ser
o menos oneroso possível ao orçamento
nacional. Existem, aliás, possibilidades
iie comp.ernentaeão entre os países da
América que de maneira alguma afete
as respectivas soberanias". A
entrevista foi concedida no dia 8 de
setembro. iL.C.S.)
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Fot 
designada atoa Comissão Real

para elaborar um relatório sobre
os distúrbios eeorrstSos entre agosto de
l**e*9 c tanetro de l%9 na Irlanda do
N r*c Uma dat medidas da Comissão
foi coovidar. para depor. Wiibam
Craig. que tinha sido ministro do
Interior na Irlanda do None na época
dos distúrbios. Ele se recusou a
comparecer e o relatório da Comissão
(conhecido como Relatório Cameronr.
divulgado em setembro de !%*>.
criticou-o soeramente por sua atuação
durante os distúrbios.

Na vida política da Inglaterra, isso
teria sido suficiente para encerrar uma
carreira política, Um ministro de
Interior inglês que se recusasse a
comparecer perante uma Comissão
Real e que. posteriormente, fosse
severamente criticado pelo relatório da
Comissão não teria futuro político.
Mas na Irlanda do None as coisas nâo
são bem assim. William Craig continua
atuando ativamente na política desde a
divulgação do Relatório Cameron. e
atualmente é reconhecido como Ifder
de um panido político.

A primeira coisa que se deve
entender a respeito da Irlanda do
None é que lá praticamente não existe
uma tradição liberal. E que nunca
existiu. O jogo da política, a ane do
comprometimento, -a necessidade de
procurar algum tipo de teneno comum

"Tudo ê determinado
pela religião — os

amigos que você tem,
as lojas onde você

compra, o advogado.
o dentista, o médico

ou o encanador de
que você é cliente".

com os oponentes, a concessão de
participações razoáveis às minorias,
qualquer sentido de generosidade
politica. decência ou tolerância
políticas — são coisas que não existem
na Irlanda do Norte.

Isto se aplica, evidentemente, a
política. A maioria protestante nada
concede à minoria católica, exceto sob
pressão de VVestminster — o
Parlamento britânico. E quando foi
forçada a fazer uma concessão, a
Oposição imediatamente transformou-
a em chantagem. A alegação dos
políticos protestantes de que tudo o
que pretendem é preservar 

"o modo de
vida britânico" em Ulster é absurda.
Ulster nunca teve o modo de vida
britânico, e só o aceita com relutância e
sob pressão.

Essa ausência completa de uma
tradição liberal é evidente tanto na
vida social quanto na política. Três
exemplos que conheço (embora deva
omitir os nomes das pessoas): os
diretores de uma escola secundária
estão preocupados com um dos
funcionários porque ele não é eleitor
dos protestantes, mas dos católicos, e
gostariam de demiti-lo. Um médico
recém-chegado à Irlanda do Norte
admite uma moça como recepcionista
cujo último emprego tinha sido uma
fábrica; o dono da fábrica visita o
médico e faz uma ameaça: faria com
que o médico não tivesse clientes, a
menos que incentivasse a garota a
voltar para o emprego antigo. O diretor
de uma escola Secundária ameaça um
de seus funcionários cuja filha
pretendia estudar em outra escola: se a
garota não se matriculasse na escola
onde o pai trabalhava, não haveria
promoções para o pai. Qualquer

As Igrejas cativas
da Irlanda

Durante séculos, os protestantes (isto é. os anglicanos)
acharam necessário ameaçar os católicos rtmtanos e os

presbiterianos. E desde aprttximudamente a metade do século
passado, os anglicanos e os presbiterianos juntaram suas

Jbrçaspara ameaçar os católicos. — Por Richard IIanson. The Guardian

pessoa que viveu na Irlanda do None
mais do que eu seria capaz de
acrescentar vários outros exemplos

Uma das forcas mais influentes na
constituição do quadro social e político
da Irlanda do Norte e o
protestantismo. e a ameaça sempre foi
uma tradição dentro do protestantismo
de Ulster. Os protestantes (isto é. os
anglicanos), durante séculos, acharam
necessário ameaçar os católicos
romanos e os presbiterianos.

Desde aproximadamente a metade
do século passado, os anglicanos e os
presbiterianos juntaram suas forcas
para ameaçar os católicos. Esta — e
basta olhar, para descobrir facilmente
—• é a principal finalidade daquelas
grotescas e estranhas paradas e
procissões que as diversas Ordens
alaranjadas e negras realizam
extensivamente durante o verão
irlandês. Para um espectador
estrangeiro essas ocasiões podem
parecer simplesmente cômicas — uma
marcha «antiquada de homens de
chapéu coco e roupas domingueiras.
carregando bandeiras referentes a
disputadas religiosas extremamente
obsoletas.

Houve uma época, antes dos
recentes distúrbios, em que parecia
que essas manifestações antiquadas
passariam a ser classificadas
simplesmente como folclore. Mas o
surgimento dos atuais problemas
alterou tudo.

As paradas alaranjaaas e outras
manifestações semelhantes voltaram a
ser. atualmente, o que pretendiam ser
originalmente: uma demonstração
agressiva e provocativa da força do
protestantismo. e uma advertência aos
católicos, para que estes se mantenham
por baixo. E estas demonstrações
surtem efeito. Qualquer pessoa que já
ouviu o som amedrontador dos
tambores alaranjadas. com seu
objetivo deliberado de intimidação,
sabe perfeitamente o que ele significa.

Em várias ocasiões, já fui vítima
dessas "manifestações", especialmente
porque, como bispo da Igreja da
Irlanda, defendia insistentemente a
amizade das pessoas da minha Igreja
com os católicos romanos.

A reação dos católicos romanos a
essa atmosfera é previsível. A
comunidade católica transforma-se em
entidade política única,
profundamente consciente de seu
isolamento e convencida da missão de
dominar a sociedade em que vive e que
a enfrenta com a posse opressiva do
poder político. Os clérigos tornam-se
capelães tribais, porta-vozes de uma
comunidade onde a divisão religiosa
corresponde exatamente à política. Os
católicos rejeitam quaisquer
oportunidades de integração que lhes
possam oferecer.

Insistem na educação segregada e
consideram-se uma comunidade
injuriada e até martirizada. £
necessário um esforço enorme para se
conseguir sequer uma escola maternal
integrada, em Belfast. É provável que
as autoridades católicas temam que as
crianças protestantes corrompam a fé
das crianças católicas com seu
tatibitate sobre Lutero.

Política e socialmente, a política dos
católicos até recentemente foi de não-
cooperação com os protestantes (que,
reconhecidamente, em gerai não estão
mesmo muito ansiosos por esta
cooperação), e suas alas extremistas
nunca abandonaram a política do
assassinato político, quando acharam

que valeria a pena. Em suas «*scolas
(como revelou Bemaderte Ltwlin. em O
Preço de Minha Alma) eles tendem a
combinar um ensino religioso muito
antiquado — coisa de antes do
Concilio Vaticano U — com uma
inflexível ênfase no ódio à Inglaterra e
a tudo que seja inglês.

O resultado foi a criação, na Irlanda
do None. de uma profunda divisão na
sociedade, entre protestantes e
católicos, uma ferida tào profunda e
difundida que é quase impossível para
os estrangeiros imaginar. Esta divisão
atinge todos os aspectos da sociedade e
afeta todas as classes e profissões.
Tudo é determinado pela religião — os
amigos que você tem. as lojas onde
você compra, os esportes que você
pratica, as associações a que você
pretence. ás vezes a rua onde você
mora. as escolas onde seus filhos
estudam, o advogado, o dentista, o
médico ou o encanador de que você é
cliente. Diante desta situação, já
houve quem se lembrasse do apanhvid
da África do Sul ou dos problemas
raciais de alguns Estados sulistas dos
Estados Unidos.

Mas na Inglaterra há quem
pergunte, ingenuamente: "O 

que
fazem as Igrejas perante esta situação?
£ a situação exata para a aplicação do
cristianismo". Simplórios inocentes!
As Igrejas são parte da situação.
Contribuíram muito para produzi-la. e
se poderia mesmo dizer que elas se
beneficiaram. Todas as principais
Igrejas na Irlanda do Norte — Católica
Romana, Presbiteriana. Igreja da
Irlanda e Metodista, além de inúmeras
seitas semi-oficiais surgindo e
desaparecendo em toda parte, como
um underground protestante: *:5c

"Diante da divisão
religiosa irlandesa,
já houve quem se

lembrasse do apartheid
da África do Sul ou

dos problemas raciais
de alguns Estados

sulistas dos EUA ".

Igrejas cativas.
Há muito tempo que venderam sua

integr.dade e independência espiritual
e intelectual a ideologias políticas, em
troca do apoio do povo da Irlanda do
Norte. Ao contrário do que ocorre na
Inglaterra, a religião convencional, na
Irlanda do Norte, está se
desenvolvendo e as Igrejas têm
bastante apoio.

Os donativos de freqüentadores e
não freqüentadores de igreja são muito
maiores do que na Inglaterra. Na
diocese de York, o donativo médio dos
que freqüentam a Igreja da Inglaterra
(cerca de 42 mil pessoas) é de CrS 1,00
por pessoa. Na minha diocese, em
Clogher, com cerca de 18 mil católicos,
os donativos eram maiores ainda. Mas
esta felicidade econômica só perdurará
enquanto o clero não incomodar as
ideologias políticas tão caras ao
irlandês do norte. Para o homem
comum de Ulster, seja católico ou
protestante, religião é política e
política é religião. Consequentemente,
as Igrejas tornaram-se vítimas

desamparadav de tdcotogtat políticas
que nao ousam desafiar. ,

Todas as principais Igrejas
protestantes estão há muito tempo
profundamente impltcadav com o
unimismo político—com a política de
preservação da separação entre Irlanda
do None e República da Irlanda, de
manutenção da fronteira e de
conservação dos laços intatos com a
Inglaterra. Os ministros de Igrejas
protestantes foram, no pavsado. e sâo
até hoje. impunantev membros de
associações políticas unionistas.

A Ordem alaranjada. cuja linha
politica é bastante clara (por mais
vecretas que sejam algumas de suas
atitudes, ela. afinal, envia
representantes oficiais aos congressos
do Partido Unionista). já teve no
passado muitos bispos anglicanos entre
seus chefes, c hoje ainda pode se
orgulhar de ter muitos pastores
anglicanos como membros. Ela tem
um número ainda maior de pastores
presbiterianos (o atual chefe da
Ordem é um ministro anglicano,
reverendo .Martin Smyth) c também
muitos pastores metodistas.

Milhares c milhares de leigos
protestantes constituem suas fileiras.
Freqüentam as celebrações e paradas
da Ordem dentro e em torno das
igrejas protestantes, onde (apenas
suponho, pois nunca participei desses
rituais) se alimentam de vasta
quantidade 

*de 
salutar doutrina

protestante, que lhes ensina como os
protestantes são difercnti*s dos
católicos romanos. Recentemente a
Ordem lançou um movimento júnior.
em que as criancinhas são
cuidadosamente condicionadas a
perpetuar a divisão social e politica sob
a égide da religião.

Nenhum pastor protestante ousa
atacar a Ordem publicamente.
Nenhum padre católico ousa dizer,
publicamente, que a educação na
Irlanda do Norte deveria ser integrada.
Nenhum dos dois grupos ainda está
disposto a tentar ultrapassar o enorme
vale que os separa.

Em setembro de 1972. os líderes das
quatro principais religiões na Irlanda
planejaram uma cerimônia conjunta
(católicos e protestantes) ao ar livre. A
cerimônia teria a duração de meia
hora, num domingo, quando se rezaria
pela paz. Comuniquei imediatamente
aos clérigos de minha Igreja — Igreja
da Irlanda — (assim como o fez o bispo
católico romano da diocese de
Clogher). pedindo-lhes que se
preparassem para a ocasião. No
domingo, apenas uma paróquia
compareceu (era da diocese de
Clogher), e a má vontade não foi só do
lado protestante. Há inúmeros
exemplos desse tipo de completa
recusa a cooperar em assuntos
religiosos.

Entre essas duas ideologias que
mantêm a religião cativa na Irlanda do
Norte (embora as mentalidades que
elas criem sejam semelhantes) há uma
diferença. A ideologia protestante é
diretamente religiosa. A ideologia
católica romana é política. Os políticos
protestantes usam a religião, aberta e
ruidosamente, para fortalecer seus
objetivos políticos. Exploram-na
imprudentemente e com absoluto
sucesso. Não existe outra coisa como a
religião para criar solidariedade
política, para alimentar o ódio políticoe para obscurecer assuntos
embaraçosos.

A *-u,.i.^i, católica nmê*ê ê. em
primeiro lugar, ema forma ét
**,..ft»:.:-.. potiitro Com* Crsôte
ti Rftfl • *' ¦¦"' "- '*" ftte \l4l*S *d
Irelttmd «fu* os piMtrviaaitrs irmrm a
•rligtao romena e t*s raiMrcos lemem a
política protestante Mat o
njcsonalismo potHtfo da musNía na
Irlanda 4o Sorte k certamente
inspirado e acelerado por uma
diriamwa religiosa Ouanéo os —cm,
republicanos morrem durante o
prt*e**vodc fahtK«H««*dc '•«¦**¦' *•- para
o Esetctto Republicano Irlandês «IRAI,
as pessoas que acompanham o (uneraJ
cantam tuitk «»/ Our taikm

th homens 4e Igreja da Inglaterra
estão sempre pedindo a seus fUH
cristãos que pantctpcm mata da
política» Eles devenam estudar muito
bem o esemplo da Irlanda do Norte,
onde os cristãos estão devidamente
envolvidos em politica — desastrosa e
miseravelmente cmdvidot,

Seria incorreto penvar que. na
Irlanda do None. as Igrejas nada
fazem para sanar a situação
verdadeiramente preocupante em que— por • - > culpa, cm grande pane —
se encontram Im primeiro lugar, os
lideres «Ias quatro principais religiões,
desde que se iniciaram os atuais
problemas, começaram a divulgar
declarações conjuntas sobre o
chamado estado da nação. «Na
Inglaterra isto não seria
vurpreendente. mas na Irlanda é quase
uma revolução. Cenamente nunca
aconteceu antes.

Quando ocorriam problemas
políticos, os lideres religiosos
protestantes divulgavam declarações
rcdigidav cm papel alarantado e os
católico- em verde. Atualmente,
entraram num acordo, c véus
comunicados são deliberadamente
neutros. Creio que isto se deva em
grande pane ao arcebispo anglicano de
Armagh. dr. G. O. Simms. conhecido
por seu caráter amável e que. quando

"Para o homem comum
de Ulster. seja

católico
ou protestante.

religião é política e
política é religião''.

chegou a Armagh. recusou-se a
abandonar o hábito de tratar as
pessoas de todas as religiões
indiscriminadamente como amigas.

Mas deve-se reconhecer também o
papel desempenhado pelo cardeal
Conway e pelo homem que foi
moderador da Igreja Presbiteriana da
Irlanda, quando a prática de
reaproximação começou, o dr. J. Haire.
Ambos precisaram de muita coragem e
força para iniciar a tradição dos
comunicados conjuntos. Também é
verdadeiro que. desde que os
problemas começaram, praticamente
todo bispo católico romano da Irlanda
do Norte já denunciou o IRA (existe
uma frase clássica, do cardeal Conway:"Não se pode bombardear os
protestantes para dentro da
República") e as declarações conjuntas
dos bispos anglicanos na Irlanda do
Norte que aparecem de tempos a
tempos são cuidadosamente
moderadas e politicamente neutras.
Tudo isso é bastante novo, aliás quase
histórico, mas é um evidente passo à
frente.-

Mais. muito mais do que isso foi
realizado no sentido da cooperação
oficial entre as Igrejas protestantes e a
Igreja Católica Romana. Um Conselho
Conjunto independente, ligado ao
Conselho Britânico de Igrejas, em que
todas as principais religiões estão
representadas, começou a planejar
uma ação conjunta. Estão funcionando
Comissões Conjuntas para estudo de
importantes problemas da vida
irlandesa, como drogas e habitação.
Observadores católicos romanos foram
convidados para participar, como
observadores, juntamente com outros
observadores não anglicanos do Sínodo
Geral da Igreja da Irlanda.

continua na página ao lado
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Aparentemente, parece que a
. ...j«f'HÍ«- «Kmtaki nl dt «entíj em

T» M -^ *.„**, »
feitos a tsia aparência sjpeefktal. » w
pítastuo sugar ¦" %tí> o descrito a«*ma
*-%•* y#flntff a% itdt-f«t\ta* aquela
fava comparativamente pequena de
pessoasquedirigem 4* <»*ft</4k —- •. de
todas as t".*- e tem pouco ou
nenhum eiwa v^rr i» i<otrai pessoas
que. pelo menos no norte, sio
ignorantes do que está «ootecendo ou.
se tsfio informadas rendem a se sentir
ofendida * i a aehar que evfão sendo
traídas f devnt\e**arso di/er que a
impressão que os pfi.iestantes tem. de

"Nao existe outra
coisa como a rfligiào

para criar
solidariedade política.

alimentar o mlio
político e obscurecer

assuntos embaraçosos".

estarem sendo traídos por seus lideres
em favor de Roma. é alimentada pelos
fanáticos das Ordens.

Em segundo lugar, a inspiração para
a maioria dessas cooperações entre
católicos e protestantes vem do sul. e
nio do norte da Irlanda.

Em muitos lugares estão ativos os
centros de atividade ecumênica,
através de conferências, cerimônias*
conjuntas e diálogo de todo tipo. f
posslycl mencionar Greenhitls. peno
de Dunkaik. ou Cleustal. perto de
Limerick. ou (talvez o mais animador
de todo* os exemplos) a Escola
Irlandesa de Ecumenismo, em Dublin,
dirigida pelo padre Michael Hurley e
seus companheiros jesuítas, que são a
elite do pensamento liberal na Igreja
Católica na Irlanda. Por enquanto,
esse movimento verdadeiramente
admirável, em busca da reconciliação e
entendimento entre protestantes c
católicos, surtiu pouco efeito no norte
da Irlanda, onde os antagonismos são
mais graves.

Mas a fronteira não pode impedir
que as idéias (diferentemente de porcos
e armas) passem para o outro lado, e
que, no futuro, esse impulso de
pensamento liberal na religião penetre
aos poucos nos campos de combate do
norte. Mesmo no norte é possível
encontrar algumas atitudes
esperançosas por parte de almas
corajosas que lutam pela reconciliação.
Existe uma organização chamada
PACE (Encontro Protestante e
Católico) que reúne pessoas de ambos
os lados para discussões sobre os temas
que os dividem, e que tem ramificações
em Belfast e outras cidades da Irlanda
do Norte.

Existe a Comunidade Corrymeela,
iniciada pelos presbiterianos, mas
dirigida por um conselho inteiramente
inter-religioso. Ha dirige um centro
perto de Ballycastle, onde católicos e
protestantes são reunidos para que se
encontrem e conversem sobre os temas
de seu interesse.

Em alguns lugares — não apenas em
Belfast, mas também em cidadezinhas
do interior — tem hayido reuniões para
crianças de ambas as partes, e é um
orazer ver meninos e meninas que
tenham participado dessas reuniões
conversando com liberdade e alegria
sobre assuntos religiosos, quando não
há adultos interferindo. Em outros
lugares, há associações de caridade e
outras organizações tentanto
ultrapassar a barreirálrêligiosa, como o
Fundo para a Salvação da Criança e o
Instituto das Mulheres. Recentemente,
estas sociedades manifestaram
interesse em criar ambientes comuns,
onde protestantes e católicos possam se
encontrar e trabalhar juntos.

fcssas iniciativas — às vezes contra
as expectativas — alcançaram sucesso
surpreendente. Em muitas áreas de
Belfast e na região do Down, é
perfeitamente possível a realização de
cerimônias inter-religiosas que em

outras rtgiêes provocariam uma
qoaoitdadf insuportável de censura

Mas se an*dt*armo% a província d*
Irlanda do v "* somo um iodo.
concluiremos que todas as reltftúes
pjadtriam f«#cr muno mais do que r*U
vrt- • !.-.•.. ; .f4 aitviar ou «liminar
essa *iiuaçio quase insuportável de

¦ •U; e tensão As Igreja* nâo estlo se
«•«i*.»* »-"•>•' muito para enar um vlima
d* «pmi#M em que ¦» incitamento ao
édto por motivos religsosos se torne
impopular Atualmente, o inverso é
wrdJdctro A palavra eeum^nK** é
quase um palavrão na Irlanda do
Norte.

Peim;'.c »r que circule com muita
facilidade a odiosa tese das Ordens de
que toda atividade ecumênica e parte
de uma profunda* çonspir*<*ão católtr*
romana para tomar as Igrejas
protestantes. Formalmente o
incitamento ao ódio religioso t ilegal
O governo protestante aprovou uma lei
neste sentido, mas depois descobrtu-sc
que é impossível garantir sua
observância, principalmente porque
«suponho a pollcta defrontasse com a
impossível tarefa de provar uma
intenção de incitar, ao invés de
simplesmente ter que provar que as
palavras de que alguém se queixa
poderiam ter o efeito de incitamento.
Todas as Igrejas estão pressionando
para que essa lei seja modificada, para
que seja aplicável. Evidentemente,
trata-se de um trabalho difícil, mas
nio impossível: pode-se tomar, para
comparação, o Ato de Relações Raciais
da Inglaterra. A Irlanda do Norte
precisa de garantias legais contra o
incitamento ao ódio religioso mais do

"Quando ocorriam
problemas políticos.
os líderes religiosos

protestantes
divulgavam

comunicados em papel
alaranjado e os

católicos em verde"

que a Inglaterra precusa de garantias
contra o incitamento ao ódio racial.

Há um enorme campo de atividade
perante as Igrejas da Irlanda do Norte,
na tarefa de desligar a religião da
política. Nenhum clérigo presbiteriano
ou anglicano poderia ser dirigente do
Partido Unionista ou de qualqueroutro partido. Quando religiosos
participam da direção de partidos
políticos, na Irlanda do Norte, eles
comprometem indesculpavelmente o
Evangelho que deveriam pregar.

Acima de tudo. tanto os clérigos
presbiterianos quanto os anglicanos
deveriam abster-se de participar da
Ordem Alaranjada e de apoiá-la. o
mesmo valendo em relação a
organizações análogas. Por mais altos
que sejam os sentimentos de que esta
sociedade está imbuída, sua atividade
nos últimos 150 anos tem feito com que
ela desmereça completamente ser
chamada de organização cristã. O
fanatismo, o incitamento ao ódio e à
perpetuação da divisão, o envolvimento
em agitações, a ameaça e a intriga são
os componentes de seu negro passado.
Uma pessoa honesta não deveria
associar-se à Ordem Alaranjada.

Muito mais poderia ser feito para
incentivar os encontros entre
protestantes e católicos, com
finalidades religiosas. Atualmente, a
maioria dos clérigos de ambos os lados
encontra-se parcialmente tímida e
parcialmente relutante para a ação
conjunta. Eles sabem que, se tentarem
promover aproximações, estarão
sujeitos aos desentendimentos, ao
abuso, à deserção de seu rebanho e, às
vezes, aos ataques organizados dos
fanáticos. No começo deste ano, foi
iniciado um projeto de distribuição de
cópias do Evangelho de São Lucas em
todas as casas da Irlanda do Norte. A
distribuição seria feita por católicos e
protestantes.

Na diocese de Clogher, ooviamente,
católicos e protestantes trabalharam
separadamente no projeto, pois poucos
ousariam sugerir um trabalho

toHftiftto, Mas i«v»íh.«- \í°.í 4iM
tentam* dr amsdnde *tum*o<«i foj
muii» frete para tM **km? sacriiiie
da (freta d# Iriand* njoi p*f*típ*>4 o
impeliram a rasgar o papel pftgade oo
quadro de avisos d< tua paroquia
i-fíifo»d*»d** para a distritaifio dos
Evangelhos

Apesar de tudo» * pre**«u em prol de
um tfncontro mutuo., para atingir o
çftiendifnrKt!» emrt p#»4f*t*ntés e
utóltcos. dese *er mantida e deserta
ser lesada mais a sano Seria bastante
vantaioso se essa pressão fiiesse parteda;» »íi<a4r toda«!»>%.rs*«- tgre.a Mais
sedo ou mais tarde, as Igreja* da
Irlanda do Norte entenderão qm a
alternativa, nio apenas para a
comunidade círstà. ma\ p*ra a
província como um todo» i cooperação
ou morte.

Há duas medidas que de»em ser
tomadas }• * protestantes e <,*v-i\»s
cano pretendam tentar vcrumcnie
sanar a terrível divisão que as igre)as
tanto ajudaram a criar Os
protestantes deveriam pressíon4r para
que fovve considerado ilegal o foto de
ministros religiosos parmjp4rcm da
nova Assembléia dos Rcprcventantes.
Se os ministros presbiterianos ou
metodistas realmente acharem que
esta medida lhes tira a liberdade <e eu
acho difícil levar a sério este
argumento), eles deveriam estar
preparados para f a/cr o sacrifício, a fim
de evitar um importante meto de
explorar e corromper a religião com
fins políticos. Todos os religiosos
honestos deveriam pressionar nesse
sentido.

O governo Westminstcr deveria
exigi-lo. O sr. Whitelaw já deveria ter
insistido nisso há muito tempo. í do
lado católico, há que se fazer uma
drástica reavaliação da política
educacional e de casamentos com
pessoas de outras religiões. Deveria
estar claro para toda pessoa sem
preconceitos que a educação segregada
na Irlanda do Norte contribui para a
perpetuação da terrível divisão que
perpassa a sociedade. Já tive
oportunidade de ler o documento do
cardeal Conway sobre o assunto. Sei
que milhares de protestantes querem a
educação segregada tanto quanto
milhares de católicos. Mas ainda estou
bastante convencido de que. na
Irlanda do Norte, a segregação na
educação não é apenas um erro. Trata-
se do algo inteiramente imoral.

E embora o problema dos
casamentos entre católicos e
protestantes nâo seja tão grave na
Irlanda do Norte quanto o é no sul.
pois Capuletos não se casam com

Burocracia
e diplomacia

Hetiry Kiitinger
th* /jje)tl«,«9»«h Pet»

"Estou convencido de
que. na Irlanda do

Norte, a segregação
na educação não é
apenas um erro.
Trata-se de algo

inteiram ente im oral

Montagues, a política católica neste
. aspecto, da maneira como ela é seguida

na Irlanda, de um modo • geral
apresenta a imagem desagradável de
uma Igreja decidida a dominar u
sociedade. Neste ponto, os temores dos
protestantes não são infundados.
. . Finalmente, o que é necessário é um
sentim.nto de culpa comum entre as
Igrejas, que as leve à penitência
comum. No momento, elas estão bem
distantes desse sentimento. Cada lado
faz o possível para atacar o outro e
para não assumir responsabilidades
pelos problemas. Mas as Igrejas de
Ulster precisam entender que sua
credibilidade já quase se esgotou.
Começaram defendendo princípios de
Igreja e terminaram matando crianças.
O que está em jogo, agora, não é a fé
católica nem o Evangeho protestante,
mas o cristianismo legítimo. Ateísmo
uonesto é mais agradável aos olhos de
Deus do que o sectarismo que os
fanáticos pregam abertamente e com o
qual as Igrejas mais respeitáveis são
coniventes. O fim está próximo.
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Com Klialnger como secretario de
Estado, o que seria novo e diferente, se
é que algo mudaria, na política externa
dos EUA? Ele foi confirmado pelo
Senado americano, que considerou
como "*ecundarlo" teu envolvimento
no cato das gravações de conversa* de
seus auxiliares e dos relatórios duplo*
que encobriram o bombardeio secreto
do Camboja.

O comitê do Senado que estudou as
questões envolvidas na nomeação deu
principal ênfase às relações entre o
Executivo e o Congresso e da
necessidade de maior cooperação entre
os dois. Todavia, pouco foi dito sobre o
complexo processo de tomadas de
decisões dentro do próprio Executivo.

0 presente trabalho de Klssinger foi
apresentado num seminário sobre
Burocracia. Política e Estratégia.
pronunciado em 1968 na Universidade
da Califórnia.

A 
pergunta que nos
i

fazem com
mais freqüência no exterior — e às

vezes por pessoas que se interessam por
questões internacionais e ainda não
viram como se faz política — é '"0 

que
é a política americana"? A política
externa atualmente é ainda mais
complicada pelo fato de que o atual
processo de tomada de decisões leva a
uma fragmentação dessas decisões.
Além disso, organizações de pesquisa e
inteligência, sejam estrangeiras ou
nacionais, pretendem dar à política
externa uma consistência e
racionalidade que ela simplesmente
não tem. Foi quase impossível para
mim convencer os franceses de que não
existia uma política externa
americana, e que uma série de atitudes
que produziram um certo resultado
pode não ter sido planejada para
tal...

Uma vez que o processo de tomada
de decisões americano extraiu uma

resposta, torna-se tecnicamente r
difícil modificar esta politica. p-
mesmo aqueles que duvi.
seriamente dela hesitam em amscar
estas dúvida* num fórum
internacional. Não se sabe o queresultaria de uma reavaliação das
medidas existentes. Se se deseja
influenciar a política externa
americana, o tempo de fazê-lo é no
período de formação, e no nível médio
da burocracia — aquele do secretário-
assistente e seu conselheiro imediato.
Este é o nível mais alto no qual as

-pessoas ainda podem pensar. Acima
disto, as operações do dia-a-dia da
máquina absorvem a maior pane da
energia e as decisões que são tomadas
dependem muito das pressões internas
da burocracia...

Quando eu comecei a trabalhar
como conselheiro nos altos níveis do
governo, no início da administração
Kennedy. tinha a ilusão dí que bastava
entrar no escritório do presidente,
convencê-lo de que eu estava certo e
que então ele naturalmente faria tudo
o que eu recomendasse. Havia muitos
pontos errados nesta visão. A maioria
das pessoas que aconselha o presidente
são razoáveis, desta forma ele
constantemente ouve indivíduos muito
convincente. Seu tempo é tão escasso e
as pressões que ele sofre tão grandes
que muitas vezes é quase impossível
para ele saber a quem deve dar
ouvidos.

Além disso, mesmo que eu o
persuadisse de que toda a sua
burocracia estava errada, e eu tinha
razão, ele teria que enfrentar o
problema de encaminhar as minhas
sugestões. E esse aspecto não é
negligenciável. Até mesmo o presidente
pode se opor aos desejos da burocracia
não porque ela deliberadamente o
sabotaria mas porque toda questão

continua r.a página 18
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e *m }**>rque a etctiWao realmente
depende !ç cenat nuançat de
•ip*»****»*»' A menos que tf consiga •
m*cs%Y apo» dot iyN.r4if-.a4t» 0
t.mplct fato «ie dar erdtnt nio "o. a
nada,.,

Oaantlts a but -.r.«na é lio grande c
"..<"¦-¦*!*!. 4. decttikt nio tão
tomadas a menet que twjam como
uma quettio administrativa, f
impossível comenccr um ofkial de alio
nhei de que ele tem um p-i-oWema ate
que ele apareça indubitatclmcntc
com© um confino administraiito. Na
mmha «tpiniio nlo ctittc uma pefltica
para o Vietnã; etitte uma serie de
programai de Jgcnciat individuais

A maior parte do
tempo os órgãos de

planejamento político
passam projetando

um futuro que
já é conhecido.

reiacíonadat com o Vietnã.
Dependendo do caso. esses programas
são ou nio harmonizados, se existe
uma discordância entre as agências
operadoras. Em áreas onde não há
conflito entre as agencias, dificilmente
um problema seria discutido nos altos
níveis. Quando existe conflito, o meio
torna-se receptivo. Por exemplo.
quando o general Westmoreiand pediu
200 mil tropas, ocasionou uma revisão
de cúpula. Mas as operações diárias de
uma guerra ou de uma diplomacia de
alianças em geral não envolvem o
presidente e o secretário do Estado...

Acredito que a maior pane dos
órgãos de planejamento político do
nosso governo são criados para
complementar a teoria administrativa

fsam o tempo projetando no futuro
e já é conhecido. Não são usados" 

para uma inovação real ou mesmo para
desenvolver critérios pelos quais pode-
se julgar o progresso. Isso cria uma
considerável rigidez. Os executivos
tornam-se muito conscientes do ânimo"de seus funcionários...

Nosso processo governamental
funciona razoavelmente bem em
relação a questões técnicas específicas
e também quando existe uma atitude
adversária. Se um departamento é
decididamente a favor de alguma coisa
e outro departamento se opõe, o
presidente ou oficial de gabinete tem
chances de elaborar uma proposta
definitiva. O sistema não funciona
quando existe um grupo pequeno,
dedicado e sem oposição...

Por causa desse desnível entre
especialização e tomada de decisões,
muita coisa é comunicada através de
instruções resumidas. Esses resumos
precisam ter qualidades teatrais. Eles
premiam a habilidade de se juntar
informações e apresentar um resultado
prévio. Todo resumidor digno desse
titulo diz "interrompa-me a qualquer
momento com uma pergunta". Em
geral quem recebe instruções
resumidas fica orgulhoso de poder
formular uma pergunta. O resumidor
já ouviu a pergunta umas 100 vezes e
não encontra dificuldade em
responder. Tudo isto cria uma situação
em que o político pode ter a
desagradável sensação de estar sendo
dirigido, embora sem saber como. Isto
exalta o sentimento de insegurança.

Porque a direçãc ^a burocracia
conson.c tanta energia, e precisamente
porque é tão difícil mudar de
caminho, muitas das decisões mais
importantes são tomadas através de
meios extraburocráticos. Algumas das
decisões-chave são restritas a um
pequeno círculo enquanto a burocracia
continua a trabalhar alegremente.

igfw*)jt4o o tato de que etilo «ode•¦¦em«a!*» .;<»•»««*•> ..ti t-jtic «jrn* te ¦-.
t tomada num» --*<¦- ;•*.•»¦*..a *t Uma
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a única maneira de te manter t«-*trredo ê
eteluir do campo dat 4cett&rt aqueles
qut estlo teoncameme fetcarregadi-t
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por «mi t^p«y»e «le - - « * - * nervosa e
grande atividade intelectual, que- .- • i'aí» ,«-•• . ' ,„<- fjf effj| yj*>¦¦ f .tf- mmmHmnpmn, recado por
um grupo de petteit esperta*, de
maneira que todo tipo de MltHat fluía
para a «-.«-fn» * Caa Branca O pontofracte 4a 4dmtr.1trr«l»« Kennedy foi o
fato de nlo Haver um procedimento
regular para realiiar at cohat. a nao
ter em questões de ente. porque nunca
se tanta fjuem estava tendo ou» ido
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disso. Existe, portanto, pouco
embasamento para as acusações de
sabotagem deliberada de alguns
esforços americanos, ou do grande
cinismo dos esforços americanos
devido à inconsistência das ações. Na
maioria dos casos isso se deveu mais à
ignorância de certos aspectos da
burocracia do que a uma intenção
maléfica. Outro resultado é que a pane
importante da burocracia, estando
excluída da tomada de uma decisão
particular, continua a mandar
telegramas ininterruptamente,

A única maneira de
se manter segredo é

excluir do campo das
decisões aqueles que
estão teoricamente
encarregados disso.

distorcendo, dessa forma, com a
melhor das intenções, a iniciativa. Não
se pode impedi-los de fazer isto porque
não se pode informá-los do que está se
passando...

Na administração Eisenhower era
fácil ridicularizar o formalisrno do
processo de tomada de decisões. Com
efeito era um pouco ridículo — muitos
documentos eram verdadeiros tratados
diplomáticos entre os vários
departamentos, o que permitia que
cada departamento fizesse o que
quisesse. Mas tinha a grande vantagem

além da,s pessoas constituídas — que
nem sempre apresentavam seus casos
na presença de outras que discordavam
delas. Era um processo algo amorfo.
Com Johnson tinha-se a
desorganização de Kennedy sem a
motivação intelectual além de uma
espécie de medo do presidente
sobreposto ao processo. O problema
organizacional parece ser a
combinação do procedimento regular
de Eisenhower com a motivação
intelectual de Kennedy. Eu não sei se
isso é possível...

A tendência é dizer que alguma coi-
sa ou é problema militar ou diploma-
tico — e se o problema é diplomático
trata-se de um caso do Departamento
de Estado. O Departamento de Estado,
provavelmente por razões de formação
de seu pessoal, procura tratar o caso
num nível amplamente tático. Eles de-
senvokerâo uma posição, procurarão
saber qual é a outra posição e então
vão ver o que é negociável. A diferen-
ça entre o que é negociável e o que é
desejável pode ser imensa. E se não se
sabe o que é desejável, operando-se a-
penas na base do que é negociável, cria-
se a possibilidade para que o lado opôs-
to assuma uma posição extremista...

Preciso dizer que na minha opinião
estamos com um corpo de funcionários
tão numeroso que isso torna o
raciocínio quase impossível. Ouando se
tem em embaixadas no exterior
indivíduos responsáveis por pequenos
grupos, cada um escrevendo
intermináveis relatórios, o resultado é
que nenhum oficial superior consegue
ler tudo o que chega às suas mãos —
nenhum oficial novo. por outro lado.
dirá que não tem naüa a relatar,

portanto a máquina continuo'.;...,'-.j;..!, -i «•.- acumeceu muita»
veiei obtervar que. quando fui
usado por uma emnaUada americana
para eoniaciar pettvot pouco
acettlteit. havia uma dt.na de
amertranot I volta dettat pes* -»»
anotando rjrçiittmettte tudo o que
diriam para incluir nus teut rel»s*CK»,
4o dia seguinte, em te/ dc deitar at
cottat d«*tenttulterem^e mirmílmeme.
Acredito que a manipulação dc todo
ettc material torna mait diflctl a
refletlo £ um problema resolter que
parte de*e ter etclulda. porque o
mundo tornou-te mait complicado e
deve-se conhecer mats •• --u» Se
pudfttemnt nos livrar da metade
interior do Serviço Externo estaríamos
muito melhor.

Sobre o Departamento de Estado,
exttte ai um problema definido que
OOBilste cm tártot faioret. Um deles é
que o treinamento do Departamento
de Ettado é dirigido aot relatórios e
negociações, e nlo leva cm conta a
política nacional As pessoas tão
treinadas para fazer um bom relatório
daquilo que alguém lhes diste. Fa/cm
um relatório muno pior do que isto
significa,..

Outra qualidade recompemada é
um certo pôiencial de negociação. .Mas
o que nào recebe apoio na hierarquia do
Departamento de Ettado. embora
esteja numa hierarquia militar, c uma
pretensão de responsabilidade e a
tendência de pensar not problemas do
vantajoso ponto dc um nível superior.
Eu acredito que os primeiro 10 anos de
carreira 4e um homem do Dcpanamcn-
to de Ettado atuam de maneira a afãs-
tar at pessoas mait imaginativas e
objetivas...

Finalmente, existe o dinamismo
inerente do próprio processo político e
burocrático.^Ncsse sentido, existe uma
cena necessidade disso. Se você não
sabe como opera esse processo, torna-
se muito difícil predizer, na base do
raciocínio abstrato, qual vai ser o
resultado. A razão do exagero desse
problema especifico me parece ser o
fato de que só raramente existe uma
relação entre posição elevada e grande
conhecimento. A maioria de nossos
candidatos teve que passar tanto

A maioria Idos nossos
candidatos teve
que passar tanto

tempo tentando se
eleger que não pode
dar muita atenção

ao que fará quando
for eleita.

tempo tentando se eleger que não
pôde dar muita atenção à substância
do que fará. quando for eleita.
Acontece então o fenômeno curioso de
pessoas concorrendo a cargos altos e só
depois procurando saber qual deveria
ser sua posição — aconselhados poralguns intelectuais. Em muitos casos
não significa que os intelectuais são
usados meramente como escritores de
discursos para os políticos eleitos; você
começa literalmente com uma tabula
rasa e a posição do líder político é
bastante influenciada pelo tipo de
intelectual que por vezes
incidentalmente aparece entre seus
seguidores...

O líder político típico da sociedade
gerencial contemporânea é um homem
decidido, com grande capacidade de se
eleger, mas pequena consciência do
que fazer quando estiver no gabinete.Isto também é verdade para muitos
dos oficiais de gabinete e neste
sentido... pessoalmente sou bastante
pessimista quanto à habilidade da
sociedade burocática moderna paracontrolar um mundo cm descontínuo
desenvolvimento, e especialmente fazê-
Io com generosidade e clareza. Não
digo que isto é tecnicamente
impossível, mas tis dcuííos são muito
maiores.
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As opções
do gás boliviano

Para despsiquiatrizar a loucura

At 
dtmorodit nctuciasoes entre

Brasil e H lf»ü sobre a venda de
gas hulntano e a implantação de m
gasüduio Irgando os úm% palset
akançaram um nhel quase esfltko.

ri 
provocou comentário* pessimistas

um ministro de Estado brasileiro
No entanto, av âhimas noticias de La
Pa*, de que técnicas bolivianas
chegaram ao Brasil no dia 2S para,
retomar as negociações.
surpreenderam a pane brasileira, Ao
que tudo indica, foi a vigorosa
intervenção do presidente boliviano
Hugo Banrer que determinou,
praticamente, a retomada pelos
bolivianos da proposta entregue ao
governo de La Par pelo secrctám-gcral
do Ministério das Minas e Energia.
Benjamin Mario Batista.

Mas entre os dois momentos da
história dcvtc atribulado gasoduto — o
da entrega da proposta oficial
brasileira e o da interferência pessoalde Ban/er — os técnicos bolivianos
subitamente despenaram para as
rivalidades entre pabes no continente
latino-americano. E. sem dúvida,
negociaram com os argentinos
melhore» condições de venda para o
gás boliviano que abasta Buenos Aires.
Se preços melhores nio foram
alcançados, o governo de La Paz. pelo
menos, conseguiu o compromisso da
instalaçio de uma fábrica de
fertilizantes na regiio de fronteira
entre Corumbá e Pono Suarez.

Proposta brasileira

Esta fábrica foi na verdade o
elemento impeditivo de maior rapidez
nas conversações Brasil/Bolfvia. Os
poucos tecnocratas disponíveis no
atual governo da Bolívia voltaram-se
para conseguir este ganho suplementar
para o pais. O Brasil, por seu turno,
mantém a proposta inicial, isto é,
construir um gasoduto e montar uma
usina siderúrgica para beneficiar o
minério das reservas de El Mutum.

Mas. apesar de longamente
protelado, o encontro de brasileiros e
bolivianos para iniciar o detalhamento
do gasoduto e da siderúrgica poderá
ocorrer ainda este mês. Antes de
apresentar a proposta para a
implantação do gasoduto, técnicos da
Petrobrás fizeram muitos cálculos para
traçar a chamada "equação de custo"
e dimensionar a quantidade mínima de
gás que deve ser adquirida para que o
empreendimento seja economicamente
viável.

Através destes exercícios de
matemática, os economistas chegaram
a número de 240 milhões de pés
cúbicos, que justificaria, inclusive, a
existência de usina siderúrgica,
prevista para produzir inicialmente
300 mil toneladas de aço. No entanto,

of boliviano* apresentaram uma
eoniraRropmta i^ue desfigurou a face
econômica do projeto, Além de
discutirem o prsv» uferetdo pd«
Bra*il sé concordavam em sender 150
miif.-V» de pés cúbico*.

De outro lado. sabe-se'que o governo
brasileiro pretende vomprar o gás
boirviano com o preço entre 30 o 40
centavos de dAlar por pé cúbico, com o
volume mimmo de 240 milhões de pés
cúbsftn dtártov, pdu período de 20
ano*, permitindo, contudo, o reajuste
pcftfcliot d*» preço amiadit, segundo
as variações internacionais. O contrato
argentino, ao contrário, foi realizado
no sistema de preço pré-fieado que nio
admite corrcvvWs pur todo o periudo de
20 anos.

Os planos para a siderúrgica panem
do principio de que a Bolívia tem
capacidade de consumo para somente
50 mil tonelada* de aço. das 300 mú
que. anualmente, serio produzidas

Sela 
usina projetada. Por este motivo, o

rasil se compromete a comprar as 250
mil toneladas restantes, que irão se
reduzindo á medida que tumentar o
consumo boliviano. Numa segunda
etapa, quando as 300 mil toneladas
forem integralmente consumidas pela
Bolívia, o governo brasileiro se
compromete a realizar obras de
ampliação para dobrar a capacidade
de produção daquela usina. E utilizará
o mesmo critério anterior para realizar
suas compras, ou seja. adquirirá o
excedente.

O "desenvolvimento solidário"

Do ponto de vista diplomático, o
Itamaraty encara a realização do
contrato para construção do gasoduto
como um passo a mais na doutrina do"desenvolvimento solidário", que no
seu esquema de fórmulas políticas não
permite ao Brasil desenvolver-se
isoladamente, cercado por países em
dificuldades econômicas. E. de outro
lado. a ecunomia boliviana deverá
manter vinculo bem mais estreito que o
atual com a economia brasileira- no
momento a totalidade das exportações
bolivianas alcança 200 milhões de
dólares. O pequeno complexo
industrial somado ao gasoduto renderá
à Bolívia 70 milhões, ou seja, 30% a
mais da receita atual.

As opções bolivianas são poucas.
Elas se resumem em vender ou não
vender, já que as possibilidades dela
mesma beneficiar seus recursos
naturais são bastante escassas. E. por
este motivo — problemas políticos à
parte — é justificável a cautela com
que os técnicos da Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos —
YPFB — examinaram a proposta
brasileira e principalmente o preço
sugerido.
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da noite, na faculdade de Jussieu,
em Paris, reúne-se o GIA (Groupe
d'Information Asiles) para fazer um
balanço das ações realizadas durante a
semana, projetar outras, trocar
informações, etc. Sem estrutura
organizada, esse Grupo de
Informações sobre os Hospícios acolhe
todo mundo: desde psiquiatras,
enfermeiros e professores até
estudantes e pacientes de hospitais
psiquiátricos. Enfim, todas as pessoas
que de uma forma ou de outra têm
contas a ajustar com a psiquiatria.

As posições do GIA podem ser
sintetizadas pelas palavras de um de
seus membros. Vicent Tasso, um
interno em psiquiatria num hospital do
subúrbio de Paris: "Na maioria dos
casas, o doente não tem nenhuma
chance. Desde que chega ao hospício
ninguém jamais lhe pedirá opinião; vão

Isola-lo do mundo, tirar-lhe tudo o que
possui: roupas, bens, ligações com a
família, parentes, colegas de trabalho.

> o direito de ter relações sexuais, o
direito de escrever livremente. E ainda,
jugando que isso não é suficiente, vão
embrutecê-Io com tais doses de
remédio que nenhuma pessoa "sã" as
suportaria".

Se do ponto de vista médico a
situação parece tão arbitrária, do lado
jurídico nada faz supor que seja
melhor. Um outro membro ativo do
GIA. ligado especificamente ao Comitê
de Defesa dos Direitos dos Internados,
o advogado Revon. lembra que a k
que rege ainda hoje a doença menta
na França é de 183S. e promulgada por
uma figura tão remota como o rei
Louis Philippe. Ele argumenta uue o
estatuto do psiquiatra é "único em
todo o direito francês — uma pessoa
que pode privar alguém de sua
liberdade, sem decisão de justiça, e
condená-la sem defesa é sen; [trovas.
Tudo isso. em nome cie um saber, de

um conhecimento de quem é ou não
doente mental, de uma apreciação de
quem é perigoso para si e para os
outros".

A questão é justamente analisar que
saber é esse. determinante para a vida
de 120 mil internados nos hospitais
psiquiátricos franceses. Que saber é
esse que justifica internamentos.
exclusão da sociedade, terapias
forçadas, choques elétricos e insulina?
Para os militantes do GIA o circulo
psiquiátrico oficial não enfrenta a
questão de frente. Formulando o
problema em termos de sintomas,
tratando rigidamente a loucura como"doença", essa psiquiatria parece
preocupada apenas em dar etiquetas
que, naturalmente, estão longe de dar
conta da verdade da loucura. Em
compensação, isso pode ser suficiente
para tirar o "louco" de circulação e
para evitar que se corra o~perigo de
olhá-lo como ele é. \

"O hospital nio cura'1

Uma brochura a ser lançada ainda
este mês pelo GIA ataca com violência
esse estatuto do psiquiatra, "é preciso
mostrar, com provas, que o hospital
não cura. Para demonstrá-lo basta
observar o que dizem os psiquiatras.
Na realidade, sua teoria se esconde
atrás de análises sábias, de
classificações de botânicos ou de
zoólogos, de termos de psicólogos das"profundezas". Mas. atrás dessa"cortina de fumaça", trata-se antes de
mais nada de uma prática, de uma
abordagem da loucura. Portanto, é
possível julgar a partir dos dados: a
psiquiatria é .o que os psiquiatras
fazem. E o que fazem primeiramente é
exercer uma violência cotidiana".

Desde a sua criação há um ano o
GIA regula suas atividades segundo o
seguinte principio: "O GIA.não pode c
nao,deve ser um iugar dê tratamentos

Antes confinada aos
muros dos asilos. a loucit-
ra ganha na França as
páginas dos livros, dos
Jornais e as opiniões
contraditórias de inieres-
sados que vão do. chama-
dos loucos a espet ialistas
que muitas vezes têm da
doença (?) uma -isão bem
diferente da tradicional.

psiquiátricos, terapêuticos ou mesmo
antipsiquiátricos". Mas. além da
evidente falta de recursos do grupo
para agir nesse sentido, há um outro
motivo mais grave para que não o faça:
é que seus membros pretendem
escapar ao máximo do campo da"doença" vivida como realidade
isolada de cada um. desligada de seu
contexto social. O primeiro passo,
antes mesmo de afirmar que a loucura
só teria causas sócio-econômicas. é
despsiquiatrizá-la.

Nessa árdua tarefa de
despsiquiatrizar a loucura, o GIA
conta porém com aliados. Um deles é a
ARM (Associação contra a Repressão
Médica) criada por pacientes de
Vaucluse em dezembro de 1972 e
baseada nos princípios de um
manifesto pedindo aos loucos que se
organizem para poderem se expressar.
Existe ainda um Cahiers pour Ia Folie
(jornal em favor loucura), criado po-
antigos e atuais internados dos
hospitais e que publica textos,
delirantes ou não>(,dos pacientes.

Recentemente esse Cahiers prove,
um escândalo ao publicar um númer..
especial sobre os hospital Henri Colir,.
no subúrbio de Paris. Todos os textu.
são notas de serviço da administração,
cartas de internados ou transcrições de
discussões com enfermeiros do
hospital, retirados clandestinamente
do Henri Colin. Entre os documentos
está esse depoimento de um paciente:"'Isolados, sem comunicação,
amontoados como os animais de um
zoológico, atrás dos fossos de ser
pavilhão, os "doentes difíceis" invejaria
os ursos em sua jáula de Vincennes"...

Ações desse tipo são cada vez ma'-
encorajadas na frança com i.
finalidade de se dar aos loucos
condições favoráveis à xpressão de stu

continuação da página 2C
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Um dia perguntar..i!
psicanalista laequcv U
lunçã" da loucura
vurpreendente respovu
questionudora que
oonsidera que a p
procura inverter; tentas

o questionador «r*
Dc>dc o primeiro c»t*
louco e *? psiquatra
colo* ado em termos «'-;-
a partir daquele m«*r
louco provar sua inocêi.

O lançamento, em I"
Oedipe >ü Anii-Edip
Dclleu/c c Felix Guatiar
acontecimentos impo
tentativa de furar o Ht»qucio de
silencio que se instalou v:n torno da
loucura, também através .!<» discurso
psicanalftico. Para esses autores a
contradição entre a psiquiatria
tradicional c a psicanálise é numa
larga medida apenas aparente. Na
verdade, a psicanálise, que cada vez
mais peneira nos tradicionais meios
psiquiátricos, seria a última e mais
requintada forma da psiquiatria. E
pior. teria a mesma função social. Já há
quem diga ironicamente que o futuro
da psiquiatria francesa é a
psicanálise...

Mais recentemente o livro mais
explosivo editado sobre o assunto, e
cuja tese continua em discussão, é Le
Psvchanalysme (O Psicanalismo) do
sociólogo Robert Castel. Estudando a
ideologia intrínseca à psicanálise.
Castel mostra o relacionamento da
instituição psicanalistica com o poder.
Para Castel. a psicanálise .não contribui
para uma liberação efetiva do homem.
mantendo-o preso ao tradicional círculo
familiar. O Édipo. postulado por
Freud como a crise essencial no
desenvolvimento psíquico do homem,
sei,a uma forma ideológica de se
manter o conflito do desejo nos
estreitos limites do triângulo familiar.

Como o esquizofrênico marca o
limite da psicanálise — uma vez que o
seu delírio não pode ser interpretado
— ao mesmo tempo em que marca o
limite cia sociedade porque esta não
consegue recuperá-lo e é obrigada a

xclul-lo, a esquizofrenia passou a ser o
:ma privilegiado de todo o movimento

contra a análise. E certamente não é
nor acaso que o filme do cineasta
Kenneth Loach Family Life, narrando

processo esquizofrênico de uma
...¦vem balconista, provoca filas há
ilguns meses. Da mesma forma que
lãp ê por acaso que Nietzsche e
Vrtaud, dois homens que desafiaram a
normalidade, são atualmente objeto de
grande interesse.

As esperanças parecem voltadas
agora para a publicação do segundo
volume do livro de Delleuze e Guatari,
que tentará definir o que eles
chamaram de esquizo-análise. Para
esr.es autores, que postularam o
funcionamento do desejo em termos de
máquinas desejantes (machines
désirantes). a psicanálise tentou
nterromper o funcionamento dessas

máquinas prendendo o homem ao
'riângulo do Édipo, ao invés de
incentivar o livre comércio do desejo.
'Lüvniert Garciu dos Santos)

Clássicos a varejo

De como transformar,
com o auxílio

de violinos
e ritmos em voga*

ipialquei /¦•/'•' de música
numa pasta padnmizada

e aninha para
consumo de "milhões"

Há 
quem m? beneficie dos precon*

cciios. das divivHCS entre classes
musicais. Com sua origem nobre,
patttvínada pelo exorto das cortes, a
música erudita acabou tornando
milionários muitos que fingiram
populari/á-la através de uma
simplificação orquestral qualquer.
André Kostclanct/. Mantovani. depois
Rav Connill c o recente WaWo de bn
Rím. com repelidos tiqucv de violinos,
metais, vo/cs c introdução de ritmo
onde o* acordes obedeciam a uma
cadência menos complexa, venderam
milhões de cópias aos que pensavam
adquirir um repertório "selecionado".

O isolamento pela complexidade e
pelo requinte, no entanto, começou a
ser quebrado no jaz: (Django
Kcinhardt. Les Douhle Si*. Modem
Ja/.z Uuarict. Jacques Louvsícr.
SvUn^lc Singcrs) c foi definitivamente
desrespeitado, se é que se pode di/cr
assim, pela música /*»/>. Emerson, Lakc
and Palmer. o Ycs. Procol Harum e
mesmo os Beatles, entre outros.

gdapianun. recusaram « ditolrar» es
ihamadm "gmndtt autores" e *«tis
cstdm. wtoípof ande-os ao mel sem a
tumor tvrtiftenta Citando os créditos
cure»* leme e ponte de iclctfncia esses
contentes, na maioria europeus
estavam apenas tccortciide *» mcmiVw
de sua formação, em pai*c* onde a
apelidada môeca clássica c lealmente
popular e toca no rldie com generosa
freqüência

Ma*, enquanto o passaporte entre as
(romeiras do popular e de erudito
conferir um certo ueres cultural a seu
possuidor, viserio os maceies
orquestrais como itmísthel tempero
açucarado aos que pretendem comer,
mas discordam do saber forte do
caviar. Para esse publico vasto,
comportado e silencioso, qualquer
dueto de salinos voa iminente
Ciente disso, o pianista, arranjador e
compositor liumtr Dcodaio. ti em seu
segundo II* de sueesv» nos EUA.
recrutou 12 violinos, duas tidas, três
cetlos. dou baixos vim arco. além dos
metais «veiv trumpetes. trêv trombones,
um tu*, quatro flautas», quatro
ritmistas. um guitarnvta e dois
baixistas para gravar (ícorge Gcrshvvin
iRbapiody ui Hluei e Maurke Ravei
iPatana pata uma Pnntria Morta).
cairws-eheícv ái* disco.

E comporti»u*se exatamente como
»*u público. Diante do ppular
ücr*h»in e sua música conccbkla cm
moldes vcmi-erudítos. total
"intimidade". Assim como já
«orquestrara Asw» Faluu Zaratustra,
a piinto da tamilia do autor. Richards
Sirausv. erguer um ridículo processo de
interdição ao disco na Europa. Eumir
seccionou a Rhapsody. com um ritmo
repetido que se aproxima da rumba.
Em suma. «ornou a música o que a
terminologia da bossa nova (onde

formou vr Fernirl chamaria d«
"quadrada". Diante d« Ra»ei, porem*
jküwj k e ivtw r-m lh**téi*t 2
tf I iof tapei a bela Pmana tese em
Eomirv Oeedate de Almeida, caneca.
II 4f»«v apenas um comfwnade
piannia Xie usou wqutt e piane
eletrificado das outras laisas
tincluinde a W#H*i O iwo de
Eumir. que acaba de assinar um
contrato de uís milhões de dólares
cem a |tra»adora Warner Bros
americana, lahe* surpreenda pelas
propurçves* mav não dese asvustar es
qiN! conhesrram «u mkio de carreira
no Brasil Evcmpiat aluno de acordeen
da cêlebte academia de Mário
Mascarcnhas. e%«pianKta do contento
de Roberto Mcnescal e depois
arran)3dor respeitado «itra»wu um II*
na fechada Forma, com músicas de
Tem Jobim». Eumir aderiu ae
comercial antes de seus companheiros
de Iwvva. vriamlo. na fravadora
carioca Equipe, o conjunto Os
Catedráticos,

Em jreral. tocava í*«5o cs»m o grupo.
á base de ritmo^ latino, c Ia/ia uma
espécie de rc»»vâo d«*v 'Succsws da
bossa nova". Em resumo- procurava
simplificar o mosimente p-»ra*
digamos, grandes platéia*. Eumir
continua o mesmo, E ê certo que «»
gmlo «lesse tip>» de publico, da mesma
iorma. nâo mudou.

Aciindli Ionandi» em série

Também no segundo LP «le uma
série de iguais propósitos, o conjunto
paulista Zimbo Trio lem que se
contentar com uma reptercussâo menor
para suas transformações — ã Ia
Swingle Singcrs — de eruditos curtos c
"provocantes". Em Opus Pop «.* 2
(Philips), gravado e lançado no Brasil.

misturamst irecbes ee prqutnas
peças eruditas» que per sua
timplktiladc e fluente linha tttcKcJwa
lemaiamvc mais conh«idii. nas
obras de autores cerne Chepin
/?..Jjt... Albenii tlrvf//el c

Granados iPtasewt Bach, o Lennon*
MiCartnes dos eruditos, reaparece
vom W**kfiA%tlHiitfV*% theSumm<
e o ttHcbre /«*'*•» Cclsbre depois de
çia»a.t.> numa emotiva wmorwaçâo de
Crtsiiane ligrand. «antora dos S«inglc
Sin|ers,e. no Brasil, incluída na trilha
de uma noteia, fim Opus t***p. t.a/go
lerneu^c. nas mãos de ptanivta
Hamilton Godei. de baisista Lote
Chaves, do baterista Rubens Barsotti.
um samba-cançâo Com a vo/ de Oélta
Simene fazendo a de Crtsiiane
ligrand, E os violines. m viulinos

Da mesma Iorma que Eumir
descobriu que esse tipo de tema
poderia ser tumbtfteado tnos EUA. o
ritme da bossa nesa há algum tempo
cansou os ouv id<»v dt» público», o Zimbo
preteriu o samba tainda cm voga no
Brasil c a caminho de ser novamente
espertado). Narcisos, de Nestn. é
inclusive êwudu/ido pek» ritmo do
berimbau Prelúdio, de Chopin. sobre
cuj«»s acordes poderiam assentar-sc
alguns de Insensatez, de Jobim.
recebeu um tratamento como se a
música fosse de fato bossa nova E /.u
Oaiisr dAnitra (de Grieg). por
momentos, é quase uma maa*hinha.
Tudo. evidentemente, dentro do
espirito de Opus Pop dar ao
comprador a impressão de
familiaridade. do déjâ-vu. Para. cm
última análise, eliminar as surpresas
que os gênios criadores acumularam
como verdadeiras armadilhas, aos que
acostumaram-se às sensações
acondicionadas em série. (7*úr»7c de
Souza)

PERY RIBEIRO, AGOSTINHO DOS SANTOS, ALAÍDE COSTA, LENY ANDRADE E JOÃO DONATO

Retalhos da bossa
Restritiva 

e fechadaí* a bossa
nova rompeu-se com a abertura

implantada pelo tropicalismo e o rock
internacional. Se eram frágeis,
praticamente inexistentes, seus
princípios teóricos, o mesmo não se

pode dizer de seu esqueleto sonoro. Por
isso. ele continua em cena.
assombrando aqui e ali. com

, inesperadas aparições. Em cinco LPs
recém-lançados, a bossa reaparece até
em doses excessivas, como se o boletim
metereolâgico não tivesse variado tanto
suas temperaturas.

Herança (Odeon), com Pery Ribeiro.
é um desses discos. Apenas por ter feito
uma espécie de homenagem — a partir
do titulo — a seus pais. o compositor
Herivelto Martins e a cantora Dalva de
Oliveira. Pery conseguiu fugir, às
vezes, do estilo que o lançou, ainda em
61. Ex-camera-man, dono de uma voz
encorpada, Pery não escapou ã
inevitável regra que escraviza os
vocalistas poderosos. Narciso do
próprio timbre. Pery contorce e
flexiona sua voz como se estivesse
numa aula de ginástica, obedecendo.
no máximo, ao ritmo. No formalismo
da bossa, seus LPs Pery e Seu Mundo
de Canções. Peiy £ Todo Bossa (onde
sua interpretação de Garota de
Ipanema foi uma das mais divulgadas),
Pery £ Muito Mais Bossa ainda eram
influenciados pela saudável
jazzifícação do movimento. E Pery, aos
menos, como se dizia na época,
swingava, balançava. Obrigado a
seguir seu próprio caminho, nos
últimos tempos, ele passou a
aproximar-se cada vez mais dos
exageros de Cauby Peixoto
(importados de Johnny Mathis) e do
pobre malabarismo de Agnaldo Rayol
(faixa Se Você Fosse Minha). E, num
LP de 12 faixas, umas duas apenas
(Caminhemos e Romântico do Caribe)
despertam interesse.

Cantor lançado na geração pré-
bossa nova (1955), o paulista Agostinho

dos Santos, recentemente falecido no
Boeing da Varig que caiu em Paris,
antecedeu o movimento mas quase
desapareceu com ele. Lste
surpreendente LP da Continental.
Agostinho dos Santos (a fita que levava
na viagem para lançar no exterior), seu
último trabalho, tem impressionante
vitalidade e dá a impressão de que
ainda se poderia esperar atuações mais
que competentes do cantor. À exceção
da faixa.A Paz sem Cor, de sua autoria,
que iria apresentar na Olimpíada da
Grécia, gravada com coro
convencional, o disco tem o provocante
acompanhamento do baterista Edson
Machado e seu conjunto. Criador cie
uma turbulenta e demolidora batida
nos pratos da bateria. Edson jamais se
rendeu às limitações da música
tradicional e à atuação de seu grupo,
onde sopra mais alto a flauta de Ion
Muniz, e dá espaço a Agostinho para
soltar sua voz e explorá-la em toda a
extensão. O repertório é — á exceção
das duas composições do cantor e o
tango Sin Palubras. de Disçépòlo — do
início da bossa nova e. não por
coincidência, alinha os maiores
sucessos de Agostinho. Faltariam
apenas, para uma antologia completa,
as versões Luz cios Meus Olhos e Meu
Benzinho. e a canção Balada Triste.
que o lançaram. Num pot-pourri, no
entanto, Agostinho vive seus maiores
êxitos internacionais, as músicas da
trilha sonora do filme Or/'eii do
Carnaval (Manhã de Carnaval.
Lamentos do Morro. Samba de Orfeu,
O Nosso Amor), que lhe valeram as
mais fortes palmas do célebre s/ioiv da
bossa nova no Carnegie Hall cm 62 e
outra consagração, mais curiosa:
fascinado por sua interpretação,
Johnny Mathis assistiria a Orfeu mais
de 20 vezes, apenas para ouvi-lo. E as
faixas restantes, de Tom Jobim ou
Johnny Alf. mostram uma espantosa
disposição do cantor, um tanto
esquecido nos últimos tempos, de se
superar, encontrando novos caminhos

para sua voz ágil. influenciada pelo
jazz.

Outra revisão, ainda mais acurada,
dos primórdios da bossa, é a do LP
Aluíde Custa <• Oscar Castro Seves
(Odeon). Carioca do Méier. 38 anos.
Alaíde. ex-cantora de dancings <"na
época era difícil para mim porque
exigiam muita voz. Angela Maria
estava no auge"),não tinha motivos —
ao contrário de Agostinho, meio
estagnado — para voltar atrás. No
álbum duplo de Milton Nascimento,
lançado no ano passado, ela parecia
iniciar nova fase. soltando mais a voz,
num emocionante dueto com Milton
Nascimento cm Me Deixa em Paz. de
Monsueto. Agora ela volta à bossa
mais lenta, um tom ainda mais íntimo
dentro da iniimíssima bossa nova.
Sabe Você. da peça Pobre Menina
Rica. uma bossa nova relativamente
ritmada,é a exceção do LP, onde quase
todas as músicas são lentas, com
acompanhamento de piano ou violão
de Oscar Castro Neves e quase sempre
orquestra. E Alaíde. cujo único sucesso
popular foi a camerística Onde Fistá
Você. do mesmo Oscar, sente-se à
vontade nesse repertório manso de
letras românticas, reflexo de uma
época despreocupada.

Ao contrário, Leny Ide} Andrade
(Lima), carioca. 30 anos, tentou gravar
hoje o que seria seu repertório caso a
bossa nova tivesse prosseguido. Pela
absoluta impossibilidade dessa
conciliação, seu LP (Odeon) tornou-se
um desigual retrato da música
brasileira dita moderna. Como
atualmente predomina sobre a música
pura a conceituação e a obra dirigida,
Leny ficou com "melódicos" nem
sempre significativos, como Ivan Lins
INT10 Tem Perdão). Dora Lopes (Visita
Permanente). Renato Corrêa (Postal) e
um vasto elenco de desconhecidos e
incolores. Acertou pouco, como no
caso do excelente Bolero (de Wagner

Tiso e Milton Nascimento) e preferiu
letras inconseqüentes íSãn Adianta.

Sou o Amor. Faço a Vida) numa época
em que o surrado binômio amor-flor
foi extirpado por absoluta irrealidade,
mesmo nas atmosferas mais
intimistas. E Leny. com sua voz rouca,
inquieta e jazzilicada. iniciada * na
música ainda' aos nove anos num

programa de calouros infantis, parece
estar fora do tempo.

O que permaneceu

Mas. por situar-se precisamente fora
de seu tempo, o antes, durante e depois
da bossa nova, João Donato
permaneceu. Seu LP (Odeon), Quem F.

Quem- alimenta-se dos elementos
sonoros da bossa, mas não se limita a
eles. Usando o piano elétrico quase
obrigatório das últimas gravações
nacionais, ele extrai desse pesado
instrumento <e a repercussão ou

prolongamento das notas) efeitos de
múltiplo balanço. E isso é apenas o
início. Compositor de seu próprio
repertório (há apenas a engraçada Cala
Boca. Menino, de Dorival Caymmi».
Donato se auto-abasteceu de_sucessos
no exterior (Amazonas, A Rã) e uma
seleção de inéditas românticas (Nana
das Águas. Fim de Sonho, Até Quem
Sabe) de grande vigor melódico e
harmônico.

O grande trunfo de Donato. acreano
de Rio Branco, 39 anos, porém, é que.
ao contrário da maioria dos
bossanovistas, seu talento não limita-se
ao formalismo da pauta ou aos
improvisos marcados pela falsa
cadência "música pela música' .
Cantando pela primeira vez. ele mostra
uma voz sincera e objetiva, despida de

qualquer elaboração artificial. Por
isso, Qyem Ê Quem. com o desligado,
mas atento. João Donato. é um dos LPs
mais expressivos lançados este ano no
Brasil. E sem exagero ou preconceito
de rótulo — é bossa nova. (Tárik de
Souza) .
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A história de um escultor

* ¦

•8 T a/d.m ¦! i....pa . ¦* !. a- »í
tf _i»i-a!«; paralto dt

ptrtitttnttt nohrtt t vtlhot
rhii-.ftiWi-i ât*t* _,»_íf. ..:•;.> «
:t*&h*i>f.eú («im» rm ttgc*. t* •• «i
ttm tamMm ym outro lado mt»»*
adtntco f um í<*'¦% _-,-«-. «• j. • • r 4r
rvrurtat que 4e»pef~k 4»nhoro em
afaaitmat < * ,'11M t| . f i. pifiC (ft SUâ
_• . 4:í. »= i.if A . ' . -• i dt -r ;'.,
not ..;-*-. mais rtcot e bem mais
Mduttnaltz.adot 4a Europa. Metu
aparentememe -• • uraI • •- .«•-...•
qtste ja foi paJcu dt faustosa t bret.
grandeza na época dos
•Deurobrimei .* -• é que remando
Namora • l >»»> «--.'?-.«? um simbtente e
ot fatot para o teu escclente • *- »•-. c
s--r.via.Wo em de.umbro dt 1971.

Cercado du comodtd.»des materiais
e das mesquinharias do meto onde vive.
o escultor v __,••• Rocha i o retrato de
um conflito entrt um passado de
militância e tngajamento e um
presente feito de inutilidades. Através
desse personafem. Fernando Namora
d«tsenha um quadro da ctasst média
abastada que procur. se mesclar e
conviver com a alta sociedade dos
homens de negocio enquanto alguns de
seus membros se dilaceram entre
sentimentos de culpa, de a-omodaçio.
de aceitaçü de migalhas, fraude
mental e silencio. São os passageiros
clandestinos do navio, sua consciência
quer partir as amarras, abolir a
casscundau de cujo plasma, todavia, se

OS CIANOISTINOS. .•••«». i.
Na<"9'0 *fd<no'0 0>obo r>orto
Alopt 197. sHOpdQi Crt ti00.-

alimrntiim
Vatco Rocha é a sombra

mei*t\t.t4*a qut recorda ot ttmpot dt',;.%*¦. .omo "tempot dt gloria";
percorre mentalmente, no ttu mundo
de fattto. ut tonhot que ot homent
elaboram .por trás dat grades, a
dignidade aataut nlo dttia aniquilar
ainda nas piortrt condi. «¦-. EJe qutr
ratari -..•¦¦;riictda :<• e è r ;• r.\: .,
real de ttciment como o antigo
companhetro de encere Polly. detido
IS diu apot o catamento t cuja
rctittência. metmo attim. é
indestrutível Mas essa volta, etta
transformado, é um fantasma.
Tiranizado pelas personalidades
pottsttirvtt da mulher e da amante,
acenando diluir seu tempo nos flnt de
semana tediotot entrt intelectuais
decadentes e medíocres etvaziando os
propósitos de sua arte de modo a que
ela seja aceita pelos ricos compradores
e a critica "cspecialuada". Vasco é
tragado pela mesma podridio que
combatera na juventude.

A t-_ld_«_r nio dJtldJdj

Fernando Namora consegue fixar
compreensivamente. sem a necessidade

dt cones tm plaisot -rparadot dt
»-•'-.4 at pr*- i. t o ttm

t«atn«vtdo vempf«* rvi-l.mt a tt>*\h>'•..:•..-.<- emrt a »tda tubjtttva t a
tida objtma. dt tal forma qut uma
coita «iuo # wnlu quando t a mtni O
principio íurf..! I « _ qut a
rtalidadt »•*<- tt ò\wu\t tm ¦¦'-¦¦*: t
tndtudemL mat que */< tttttt uma. qut
faz ot inditlduot e i feita ,»» eles» At
idtiat. ttntimentot t acott tt
conjugam, portanto, no mttmo
panorama escolhendo Vatco Rocha
«*omo t-prwcniante»

Catot de artittat temotot"
agozando dt ">nicôtt" na »<» -w,*u
mat cientes 4o priaprto fracatto nio
tio evidentemente esclutividadet
ponuguetata Mat o cato dt Vatco
Rocha, por te patvar num pais onde a
cstr-tifk-c-*t iodai i .inda mais forte.
se detento) a num ttolamento atn«f«
maior, inclutuc com i<jquet de um
anacrônico provtncianttmo moral. Sio
aporem detalhes que nio alteram o
tipificado geral do Jtvro de mottrar e
comentar ette conflito, bastante atual.
entre a realidade e a consciência da
realidade, entre o fattio e a operincia.
entre o joio e o trigo. iMarcui PencheU

tlt Dt Fernando Namora loram ainda
publicados no Brasd ptla Editara
Globo O Triago e o Joio. O Homem
Disfarçado. Domingo I Tarde.
Retalhos da Vida de um Médico.

Aquele que não deve morrer
O 

endereço é uma coleção de refe-
réncias mundialmente

conhecidas: em Paris, na margem
esquerda do rio Sena. no bairro
freqüentado por estudantes, boêmios e
turistas, o Quartier Latin. Em grandes
letras pintadas na parede o sugestivo
nome LaJoiedeLirefA Alegria de Ler)
encima grandes vitrinas de livros,
revistas e cartazes sobre temas que
provavelmente interessam não só a
franceses como a muitos dos
estrangeiros que moram . ou estão
temporariamente em Paris. Dentro é
geralmente um caos alegre e
estimulante: entre as paredes e as
inúmeras estantes recobertas de livros,
uma imensa mesa em que estão
espalhadas public_ç«õ« de todas as
partes do mundo e que são
constantemente consultadas,
roubadas, ou até mesmo compradas
por uma pequena multidão agitada e
interessada. Ligado a tudo isso, e tão
conhecido ou mais que sua livraria, o
nome de um homem, François
Maspero.

Dal a tristeza de muita gente em
todo o mundo quando as agências
transmitiram a notícia de que Maspero
havia tentado o suicídio e estava em
estado de coma. Agora, recuperado e
de volta ao trabalho, o editor deu uma
longa entrevista à revista Le Nouvel
Observateur (n.° 462) em que fala de
sua tentativa de suicídio e
principalmente das atividades
profissionais e dos planos para o
futuro.

A vontade de morrer estava ligada
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François Maspero
com dificuldades financeiras em pane
devidas aos costumeiros roubos de seus
livros. Maspero imaginava que os
ladrões eram pessoas interessadas na
leitura e que, acreditando que ele havia
transformado o serviço que poderia
prestar editando num lucrativo
neg«5cio. decidiam roubar os livros.

Publicando livros numa ampla faixa
de interesses, assuntos e pontos de
vista, Maspero muitas vezes contraria
mesmo pessoas que, seria de se
esperar normalmente seriam seus
amigos. Com uma tranqüilidade que é
provavelmente fruto de um
conhecimento dinâmico e flexível, ele
admite as dificuldades de sua posição
crítica e aberta: "Sou um homem
solitário. E poderia ser diferente
quando se é o ponto de encontro de

tantas contradíç-àcs? Talvez isso seja
menos verdadeiro atualmente quando
foi criada — na época em que eu ainda
estava em estado de coma — uma
Associação dos Amigos das Edições
François Maspero".

Ex-estudante de etnologia, o amor
da difusão dos livros que. segundo ele.
podem ajudar a humanidade para uma
vida melhor, o levou á profissão de
editor que ele combina, com uma
aparentemente inesgotável energia,
com a de dono de livrarias e
distribuidor de outras editoras. Seu
entusiasmo pode levá-lo a excessos: "ê
possível que eu publique livros demais:
600 títulos em menos de 15 anos.
Entretanto havia pelo menos uma
centena a mais de títulos por ano que
eu gostaria de ter publicado. Eu fico
satisfeito se outros editores ainda
publicam o que deixo de publicar.
ÍMelhor. Não pretendo nenhuma
hegemonia*'.

Mas não dispensa a fidelidade aos
princípios: "As pessoas me dizem: por
que você não publica nenhum best
seller? Quando se vê o que são esses
best sellers que se fabricam e vendem
atualmente, melhor ter uma fábrica de
macarrões! Seria mais franco. Não,
não quero ceder à moda... As modas
matam as possibilidades de publicar
livros mais interessantes. E são esses
livros que quero publicar. Não deixarei
de fazer isso e. se a notícia alegra
alguém, posso avisar que nossos
programas de lançamentos já estão
estabelecidos até o final de 1974"... (_.
C. Af.)

O novo livro de Galbraith
^"¦JHe quer uma rede de prote-

JCição para evitar que os mais
pobres membros da sociedade se
esborrachem no chão". O comentário
de Leonard Silk numa resenha no New
York Times pretende resumir as
intenções expostas por John Kenneth
Galbraith em seu último livro (1). O
célebre economista liberal americano
procura ir mais longe na pregação de
mudanças na economia, que segundo
ele assegurariam uma renda anual
decente para todos os participantes de
uma nova sociedade. O sistema de
impostos seria bem mais progressivo
do que atualmente, o que tornaria,
segundo ele, a economia mais estável.

Para Galbraith a deficiência mais
séria da economia atual é não
apresentar soluções para os mais
críticos problemas que atormentam a

sociedade moderna: imensos gastos
com a política de, guerras que
distorcem o uso das reservas naturais;
extremas desigualdades econômicas,
levando a extremas tensões sociais;
enfeamento do meio-ambiente
artificial e natural, que leva à
degradação da vida de homens,
mulheres e crianças.

O autor trata do problema do poder
das grandes corporações, responsáveis
pelo que chama de "sistema de
planejamento", posto em prática pela
ação dessas empresas e de seus agentes
e aliados políticos e burocráticos. Para
ele a economia moderna estaria
dividida entre este sistema e um outro
que seria a parte relativamente mais
débil e mais explorada do conjunto: o"sistema de mercado". Aqui . são

incluídas algumas entidades quedificilmente têm sido encaradas como
exploradas, tais como médicos
milionários, pequenos industriais,
alguns fazendeiros, etc.

Embora alguns representantes do
sistema de mercado sejam absolvidos
por Galbraith, é o sistema de
planejamento das grandes corporações
que, segundo ele, domina o Estado,
desbalanceia o desenvolvimento
econômico e social, exarceba as
desigualdades, corrompe a política
externa e a própria atmosfera. £ por
isso qué o sr. Galbraith propõe mudar
esse sistema, mesmo gradualmente.

(1) Economics and the Public Purpose,
John Kenneth Galbraith (Houghton
Mifflin. 334 págs.. 10 dólares)
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Em busca de um
Proust "purificado

E 
fácil antecipar a repercussão
e o sucesso de livraria de Monsieur

Proust. escrito pela camareira e
confidente do escritor. Celeste Albaret,
atualmente com 81 anos. 0 livro, que
sairá esta semana na França, pretende
dizer a verdade sobre a vida particular
do sutil escritor, famoso
principalmente pela sensibilidade para
captar os desejos e sentimentos da
aristocracia francesa do início do
século.

Um espírito sofisticado. Proust foi
muito mais do que um escritor
inteligente, criador de uma linguagem
pessoal. Mas. assim como o título de
sua obra A la Recherche du Temps
Perdu serve hoje como velho recurso
para jornalistas sem imaginação,
também a complexa personalidade"proustiana" passou a ser sinônimo de
tudo quanto se refere a sofisticadas
futilidades. E seu homossexuaüsmo,
motivo de refinadas ironias.

A julgar pelos extratos de Monsieur
Proust. publicados recentemente pela
revista Nouvel Observateur, não
convém esperar do livro nenhuma
crítica a esses inevitáveis
desvirtuamentos que. ao longo dos
anos, sofreu a figura de Mareei Proust.
Pelo contrário, ainda que de uma
maneira inocente, parece incentivá-los.
Primeiro, transparece claramente a
necessidade de Celeste — resultado
sem dúvida de uma anacrônica
mentalidade moralista — de "salvar" a
reputação de seu antigo patrão.

.\.'
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Quanto ao famoso caso Agostinelli

.1. J.' Sj/. ..:.'.':ji,-j ', .Çk&ffXvoii '¦'¦ ¦> '< >

motorista de Proust que seria também
seu amante. Celeste apresenta uma
versão hollv-woodiana: Proust teria
pago a ele um curso de pilotagem de
avião por pura generosidade, e a
brusca partida de Agostinelli foi
atribuída à sua mulher, que
simplesmente não se dava bem em
Paris.

Com respeito ao "hotel 
para

homens" que Proust teria financiado.
Celeste pretende deixar claro o nojo de
seu patrão pelo lugar, afirmando que o
escritor costumava se perguntar
tristemente como alguém poderia
freqüentá-lo. Seu interesse em relação
aos clientes — a maioria políticos e
homens de posição — seria
exclusivamente literário. Monsieur
Proust também fará as delícias de
todos os que tenham o gosto por
detalhes intimistas e pelas reaç«3es do
escritor às coisas do dia-a-dia.

Com o auxílio de sua leitura não será
difícil imaginar Proust deitado na
cama. descansando de sua torturante
asma. nem mesmo reconstituir o seu
cotidiano. O que esse sentimental
depoimento certamente não traz é o
relato das posições de Proust em
relação à literatura e ao sexo. por
exemplo. Se qualquer biografia deve
se esforçar para ser uma fotografia
nítida de alguém, esta de Celeste
Albaret parece mais um pálido retrato
impressionista, ames preocupado em
criar uma certa atmosfera do que
propriamente em reconstituir os traços
do rosto de Mareei Proust. {R. 5.
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Silva Mello (1886-1973)

SiHa 
Mello morrftt. t <*m ck

iuShiv. no Bmtt. o *áeote
XVIII Çam*» rvure« wipfçir:**! *- de
"profmso", e temo* dcsw conceito
uma idéia muito elementar t
«jmnittkada. a trave antemr pode
oartver pef»raiiva Ma* nio c vuer
díier apenas que Silva Mello
consertas* em »• c para nó%. uma
harmonia mode*» entre rario t
Inviinuv, que dcwk • tlm d*» Século da*
L«#c* í«i rompida n* cultura ser*'» Ou
melhor, que foi abandonada mc*mo
como ideal

Nio era do raciooaltimo parar, ide
á» século XIX que lhe vinham a*
idéia*: nem tampouco do mttuctsmo
requentado que ne*ra *egunda metade
do século XX, vc apresenta come opção
única ao mecanknnut invasor. Silva
Mello pensas* — embora nào ti*e**e
consciência clara dU*o — como um
chinês antigo: ou, o que c quase a
mesma cotou como um voltainano

Era ateu. como mevtrc Kong. que o*
jesuítas latinuarum em Confikio;
dcubrido. como os que prepararam
nm gabinetes a Revolução Francesa, e
mudaram o mur..:- pensando que *e
batiam, apenas e streunscritamente.
contra "a infame". Sua* frase* nio
ficariam mal sob o pincel de um
mandarim sábio, ou na pena do autor
de Candide: "Vivo como se estivesse
andando: as coisas acontecem como
devem acontecer".

E cultivava o seu jardim, que. não
por acaso, c o jardim de todos nos — a
vida. Grn um siucma de horticultura
simples e eficaz: arrancar as ervas más.
que são "as idéias que criamos para
atrapalhar nossa vida", regar a terra
do instinto com um pouco de razão e
ciência — com cuidado para que essa
água seja clara c pura. e não provoque
erosão: e esperar que as sementes
cresçam. No seu caso, a planta
prosperou durante 87 anos. Uma vida
"longa e sem obstáculos", como diria
mestre Kong. Portanto — e nesta
conclusiva está o eixo da questão —
uma vida moral e materialmente
correta.

A quota de dificuldades

Sem obstáculos, quer dizer, sem
desarmonia interior. Das dificuldades
exteriores. Silva Mello teve a quota
normal, e até um pouco mais. Foi
menino pobre em luiz de Fora: foi
caixeiro de armarinho, com jornada de
16 horas e duas folgas por mês. Aos 12

â^BT^f^e^el fO^fT_a¥ *
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anos. não sabia fazer conta de dividir:
aos 16. estudava Latim com o padeiro,
autodidata de talento, e lia Jules Verne
no banheiro — lugar que para ele foi
toda a vida "o melhor gabinete de
estudos". O que não é retórica, é um
modo de conceber o mundo.

Arranjou uma bolsa-de-estudo para
um "ginásio muito bom" e terminou
por entrar na Escola de Medicina. A
custa de "não ter dinheiro nem para o
chope. e de ir a Copacabana a pé".
Explicava que freqüentou museus.
bibliotecas, concertos e teatros "como

hoje se vai à universidade". Cedo
percebeu que no Brasil não acharia o
que procurava, e mandou-se para a

Alemanha, armado apenas do latim do
padeiro: de alemão, mal sabia uma
palavra. Mas aprendeu, no uso.

Em 1914. resolveu voltar, já clinico.
Um submarino mudou-lhe os planos,
com um torpedo. No naufrágio do
navio holandês Tubinga. perdeu para
as águas do Mar do Norte tudo que
possuía: em dinheiro e valor, pouca
coisa — mas eram livros e manuscritos.
e sobretudo quatro mil preparações
microscópicas feitas no Instituto de
Radium de Berlim. Os náufragos
clamavam e oravam a Deus: Silva
Mello manteve-se prudentemente
talado e não se meteu em controvérsias
teológicas. Não pregou ateísmo a bordo

da baha "nio t?oíra ttr |o$t4o ao
mar por prsso*» iksc%p*t*4a*M- Foi
Ms»u como ** ouift** iko apenas da
raepi molhada que •*»«--»

fVnvou soltar paia a Alemanha
Ma* a tjuerr* lhe ftsha»» a p»»Oã do
Rekh. e foi para • Sulca U pa**ou a
ttoerra, trabalhando m** hovJHiat* de
LOffUMl tknebr* Voltou ao wastl em
|0|r*. fc >* prole****, médico c
escritor, acabou acadêmica O que *c
chama de carreira brilhante, de cuja
fasiidiova dwcticjio Silva Mello era o
primeiro a puupai «eu* «><i*inieSo

Oimlgodl Mn.utft

Nio está na carreira a e**ência do
que foi Siba Mello. Esta nu seu
interesse pela radioatividade, numa
época em que e**a* coi*a* eram pouco
menos que um mutério impenctrásel
(ante* de qualquer outro. demon*trou
a* diferença* que há entre o* Raio* X e
a emi**âo do radiumh está em ter
projetado um vaso *anitârio
aperfeiçoado e mais higiênico, porque
para ele não havia na vida nada que
fosse *ujo ou desprezível. Esti
sobretudo em ter *ido um pouco
antropólogo, algo filósofo, muito
cientista, sem ter-se deixado hipnotizar
pelo abstrato nem. reatívamente. ter
resvalado para a bebedeira do
concreto.

Silva Mello foi amigo de Einstein.
que se hospedou cm sua casa quando
esteve no Brasil. Andavam os dois.
horas a fio. pela cidade. Muitas vezes o
físico deve ter repetido ao médico, de
uma ou de outra forma, sua famosa
frase: "Nào 

posso crer que Deus jogue
dados com o mundo". Essa linguagem
nào era a de Silva Mello. que. como
Laplace. "nào tinha necessidade da
hipótese de Deus". Mas a visão que a
motivava — o desejo de verdade
abstrata — estava também nele. tem-
perada por uma modéstia mental
que faltava, talvez, a seu interlocutor:
a consciência de que a ra/üo é potente,
mas só quando está a serviço da vida,
que cm última análise não é rcdutlvcl a
nada que não seja ela própria.

£ por essa posição implícita que se
entende e se explica o aparente
irracionalismo de Silva Mello,
combinado com seu culto da ciência.
Quando ele diz. com um sorriso, que"a razão está nos arrasando", e prega a
volta ao instinto, fala de uma forma
particular de razão: a invasora e

dominante, Nao d*qi»rU cuja função I
hatrooNsuar o que M c«**iradi*\ *cm
forcar com stofcotia nenhuma dos
termos áa contradição, Nio da
verdadeira laràV da que t **a mai*
no*a v mats alia manifestação da
*-i* Todo bso c apenas «»-

t mm «br* OVxIgttaJ

A biMiografla de Siba Mello é
relativamente grande, e de *a!or
desigual, II* r-cta educação, nutrição,
religião, etnologia Ha u:uu* «orno A
$up*r%Mdadt d*> Homem Tromcat.,
poderoso medicamento catàrtico
contra o mito do homem nórdtco;
Hmuri da Pwanàliur um patinar algo
«uperfkial *obre um pn*lçma *cm
fundo; Religum — Pefa r Conrrat. que
faria vtrrir um filósofo profi**tonal.
porque apela descaradamente para o
bom *en*o; e. finalmente. / ¦•« ¦ o
ünhrno. espécie de rrsumo da longa
sida mental de um homem, nào genial
nem especialmente sábio, ma* lisre c
equilibrado..

Em #Vw e o l •» •«:- Silsa Mello se
declara — como costumava fazer, em
comersa* particulares — "um 

gato
numa biblioteca". Quer di/cr que tudo
no mundo está patente c bem
explicado, como o* livro* na* *ua*
csiantes: nós. os gatos, é que não
entendemos as coisas. Não há mistério
nem enigma, exceto os que nós
próprios criamos para não ter que
viver. Uma conclusão que não corre o
risco de se tornar doutrina oficial, pois
6 simples demais, e muito mais
exigente que qualquer sistema
metafísico.

.Mas que tem por si a autoridade de
uma linhagem de pensadorev que não é
das menos importantes: de mestre
Kong a Wittgcnstcin. sabe-se que 

"o
mundo está mais peno do homem do
que de seu pescoço á carótida". Frase
que não é de Silva Mello, e sim do
Cbrão, mas que ele gostava de repetir,
talvez também por suas conotações
médicas. E que. em suas ressonâncias
mais distantes, explica como o velho,
assaltado aos 86 anos. com a imortal
espada da Academia, por seu copeiro.
tenha-se portado tão bem. e
aproveitado a ocasião para filosofar
sobre o amor socrático — sem
repugnância nem entusiasmo. Foi este
o que morreu há pouco — não gênio,
não idiota: uma coisa mais rara: um
homem que viveu segundo o amor e a
ironia. (Heitor da Luz)
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RECEBA EM CASA OS
ÚLTIMOS LANÇAMENTOS

Este é um novo serviço da Editora Inúbia, Enviando
pelo Correio o anúncio acompanhado de cheque visado

ou vale postal, você recebe, sem qualquer acréscimo
ou despesa, as últimas novidades editoriais

pelo mesmo preço das livrarias.

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

Nome: 

Endereço:

Cidade:

ZC

Estado:

D cheque visado
D vale postai*

no valor de Cr$

* vale postal pode ser adquirido em qualquer agência de Correio. Basta
trocar a quantia em dinheiro a ser mandada por um documento para
Editora Inúbia Ltda. Rua Abade Ramos, 78. Jardim Botânico - ZC 20
— Rio de .'anetro - GB

A SEGUNDA REPÚBLICA. Edgord
Carone, Difusão Eutopéia do
Livro, CrS 30,00 — segundo o
historiador Hélio Silva, "é um
acervo de informações que se
encontram dispersas e quase
perdidas em arquivos, jornais,
folhetos e livros raros".

MASSACRE, Oee Brown,
Melhoramentos, Cr$ 26,00 —
história dos índios americanos
durante a conquista do oeste, as
reservas e a política do general
Custer.
CRIME, Manuel Ldpez-Rey,
Artenova, Cr$ 30,00 — uma
abordagem jurídica, sociológica e
psicológica sobre o crime e suas
manifestações.
ÍNDICE DE CRÉDITO NO PAÍS,
índice — Banco de Dados, OS
200,00 — um levantamento
sistemático, minucioso e didótico
sobre todas as modalidades de
crédito em operação no pais.
LINGUAGEM DA CULTURA DE
MASSA: TELEVISÃO E CANÇÃO,
vários autores, Vozes, CrS 20,00
— ensaios da revista
Communications, com artigos de
Edgard Morin e Abraham Moles.
O DESAFIO DO FUTURO. Dennis
Gobor, Expressão e Cultura, CrS
20,00 —as invenções cientificas e

tecnológicas e as inovaçães
econômicas, sociais e políticas dos
próximos 50 onot.

ARTE E LINGUAGEM, vários
autores. Vozes, Cr$ 15,00.
OS LOCKWOOD, John OTHaro,
Expressão e Cultura, CrS 28,00 —
na época da industrialização
americana, 0'Hara focaliza uma
família burguesa, a febre do lucro
e a revolta contra o puritanismo.
A SERPENTE EMPLUMADA, D. H.
Lawrence, Record, CrS 28,00.
DISTRIBUIÇÃO DE RENDA E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
NO BRASIL, Carlos Geraldo
Langini, Expressão e Cultura, Cr$
25,00.
A CORAGEM DE SER, Paul Tillich,
Paz e Terra, CrS 20,00.
ASPECTOS NEGATIVOS DA
COLONIZAÇÃO PORTUGUESA,
Samuel de Paula, Paralelo, CrS
12,00.
AÇOUGUE DAS ALMAS, Abel
Silva, José Álvaro Editor, CrS
15,00 — contos.
O TRIUNFO DO MAL, Paul
Kavanagh, Artenova, Cr$ 18,00 —
romance sobre o terror político e
o assasslnio da democracia
americana.
O PAO DOS ANOS JOVENS,
Heinrich Bool, Artenova, CrS

16,00 — Prêmio Nobel 1972, Bool
representa na literatura a
mentalidade católica progressista
da Alemanha Federal.

AS IDÉIAS ESTÉTICAS DE MARX,
Adolfo Sanches — Vasquez, Paz e
Terra, 18,00.
O EU DIVIDIDO, Ronald Laing.
Vozes. CrS 25,00.
NINGUÉM ESCREVE AO CORONEL,
Gabriel Garcia Marques, José
Olympio, CrS 12.00.
BATISMO DE FOGO — (La Ciudad
y Los Perros) Mario Vargas Llosa,
Nova Fronteira, CrS 25,00.
GRÃ-BRETANHA E O INÍCIO DA
MODERNIZAÇÃO NO BRASIL,
Richard Graham, Brosiliense, CrS
48,00.
O VIAJANTE, Lúcio Cardoso —
José Olympio, CrS 25,00.
A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA
REALIDADE, Peter Berger, Vozes,
7560
JUAREZ TAVORA — UMA VIDA E
MUITAS LUTAS, 1,° volume, José
Olympio, CrS 35,00 — memórias.
CHAVES DO CINEMA, Barthelòmy
Amengual, Civilização Brasileira,
CrS 18,00.
DISTRIBUIÇÃO DE RENDA NA
AMÉRICA LATINA E
DESENVOLVIMENTO, Anibal
Pinto, Zahar, CrS 15,00.
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O tênis na batalha dos sexos
*tWT -\* pode querer me pergun^

W t«a» n mbo u» piark» 4*- ^t
contra M»ti** («ao S|w prwttu 4c
pianos (**-«?" que cia constce qualquer
coisa e acabo com eu Tenho tantas
armas no meu arsenal 4e tfnts que'.,-.»..' t. »«i !*f fíttiuH-tMr iud«* que
cia ptssa me lançar" Também para o
reprVter do JW Bobos Riggs
despejava soas declarações que
pareciam «oar múltiplos alvos? a
p^ctcncta de Bdlie lean. que nenosa
jotana com mats probabilidades de
perder; o interesse do publico,
necessário para esgotar os ingressos a
(íMjdlaares. a atencio das empresas de
teiestsao, que acabaram pagando 

*SÕ
mil dólares para os direitos de
transmissão da partida (quantia bem
superior aos W mil pagos para a
transmissão do campeonato de
WimWeiont Mesmo que tenha
acertado cm quase todos objethos
sisados, nem a» armas nem o línis de
li »•'., Riggs t«*am sutkientes para
vencer a "batalha do sexo"; no dia 20
de setembro cie perdia para a tenista
campei de VVimblcton, Btllie Jean
King, por J int a 0.

O enorme interesse despertado pelo
jogo transbordou de muito a
popularidade, meono nos Estados
Unidos, de um esporte calmo como o
tênis. F. que além dos vários títulos de
campeonatos colecionados por ambos
os jogadores a disputa ganhou fones
cores de uma prosa de força entre o
machismo, espalhafatosamente
defendido pelo cinquenião Riggs. e o
feminismo, discreta mas firmemente
empunhado por Billie Jean.

As razões para o machismo de
Riggs. a acreditar em suas próprias
palavras, parecem bem pessoais: uma
forma de opor-sc ao feminismo de uma
ex-esposa. Inconformada com o tempo
que o marido roubava da tamilia para
dedicar a esportes ela teria se dado a
leituras do Women's Lib c se tornado
amiga de mulheres liberacionistas.
Riggs diz que achou o movimento
muito aborrecido e resolveu atacá-lo.
Mais provável é que. tendo descoberto
a carga de publicidade que poderia se
liberar de frases como "o lugar da
mulher é no quarto e na cozinha, nessa
ordem", ele lenha resolvido repeti-las
com freqüência. Sua resposta a uma
garota de 10 anos que queria saber
como ele se sentia por se saber
conhecido como porco chovinista é
reveladora: "Otimamente".

Mesmo com as razões um tanto
mercantis e individualistas que usa
para defender o próprio sexo numa
discutível batalha. Riggs sabe que
representa muita gente que não tem
como ele acesso aos canais da
comunicação: "Se eu perder me
sentirei muito mal porque perderei
todos os meus porcos partidários em
todo o mundo. Em lugar de ser o
mocinho deles eu passarei a ser o
vilão".

O pior para ele é que. perdendo
agora para Billie Jean. chega a vilão

A hhlòria de um
lolfo mau Uiohhy NigM%l

¦!¦» perdeu
uma disputa com

Chafwuzhiho Vermelho
tmilieJeun Kittgi

4(8**1 4e ter sido festejado pelos
partidários como o herói que nao so
ganhou como desintegrou a campeã
australiana Margaret Court. I tudo
dentro do que parece ser o estilo
truculento*apalhaçado de R»|gs
Ikjtots da ofenstia publicitária, ek
embaraçou mais ainda a adversária
«derecersdtidhe um buquê de rosas
antes da partida, realizada, com
requintes de ironia, no dia dai muVi
Billie Jean ficou tâ« restdtada com a
história toda que revolveu jogar contra
Riggs e seu machismo.

Esse passado c algumas opiniões
respeitáveis sobre a qualidade do jogo
de Riggs pareciam prometer pouco
sucesso a Billie Jean Kmg. Urna velha e
espenente professora de s6nis, Eleanor
Tenant. que havia ensinado a Riggs há
40 anos atrás, era uma das que
predizia com segurança a vitória do es-
aluno: "Ele 

pode não ser um jogador
entusiasmado mas conhece mais s«»bre
tênis v os macetes do jogo do que
qualquer outro jogador, e não existe
nenhuma mulher que possa vencê-lo".

Essa verdadeira guerra psicológica
adversa a Billie Jean pode ter tido
efeitos contraditórios: se por um lado
ela era submetida a uma forte tensão,
frente a alguém tido como um
imbativcl campeão masculino, por
outro lado havia a oportunidade de ir
aprendendo as inusitadas táticas que o
luiuro adversário empregava. E Billie
Jean parece ter aproveitado sua
vantagem: "Quando eu finalmente «i o
filme do jogo c olhei Riggs
presenteando Margaret com as rosas e
a reação dela, berrei "Margaret, sua
idiota, você caiu como um patinho'! Se
fosse comigo eu o teria agarrado e
beijado". Isso ela disse antes do jogo.
quando confíantemcnte prometia:"Ele não vai me perturbar. Se ele for
muito sujo, eu poderei fazer a mesma
coisa".

Evidentemente a calma ou a furiosa
vontade de vencer foram somente
alguns dos ingredientes da vitdria de
Billie Jean. campeã cinco vezes no
torneio de Wimbleton e duas no de
Forest Hill. Filha de uma família de
esportistas, ela pratica o tênis desde os
11 anos e com tanta intensidade que.
quando tinha 14 anos. a mãe
trabalhava, segundo ela, só para lhe
comprar os sapatos de tênis que
gastava em uma semana.

De lá para cá o tênis tem sido não só

o esporte como o me*» *** ««4* $f na:*
lean dentro e (ora das quadras* D*
estdfncia alcançada nas quadras cia
fez um trampolim para rendosos
ncgfoí»*» que sao 4» ensino de tfoti a
interesses em fábricas de raquetes,
pasta 4ç dentes, sabão* (aqui para
cabelo, secadores, etc.

Ao feminismo du qual t mais uma
entusiasmada participante do que uma
ideóloga, ela parece ter «ido lesada
pelo tratamento desigual que as
mulheres recebem mesmo no esporte ,"Mesmo 

quando eu tinha 11 anos, diz
cia, já sabia que só hasta poucos
esportes nos quais a mulher podia
participar, por isso pedi uma sugestão
a meu pai e ele aconselhou o tlnis".

As desigualdades em relação aos
dois seios ornamente ficaram claras
mais tarde quando descobriu qu; os
homens ganhavam bem mais que as
mulheres pela participação no mesmo
tomes» Recusando-se a participar no
Pacific ^outhiars! Open que oferecia
I2J0U dftares de premia para homens
c 1.500 para mulheres, Billie Jean e
nitodas melhores jogadoras de léms do
mundo decidiram boicotá-lo e criaram
um outro torneio. Virgínia Slirns. em
Illi, D» aumento da popularidade do
tênis feminino resultaram melhores
pagamentos para suas praticantes.
além dos vantajosos contratos de
publicidade que sempre perseguem as
celebridades em países onde "a

propaganda ê - alma do negócio".

Com a mesma tenacidade com que
enfrentava as desvantagens
socialmente destinadas às mulheres.
Billie Jean procurava superar suas
próprias deficiências. Quando era uma
das quatro melhores jogadoras do
mundo ela resolveu mudar
completamente sua maneira de jogar.
No começo o resultado não foi
evidentemente muito brilhante. "Fiz

35 faltas duplas num só jogo. ela
relembra, e as pessoas me achavam
maluca por mudar meu jogo. Mas eu
sabia que jamais conseguiria ser a
número um a não ser que mudasse
altiuns detalhes".

O resultado disso tudo foi a
celebridade internacional e a recente
conquista para o feminismo no jogo-de-
tênis-batalha-de-sexo. E ela parece
querer prolongar os ecos da vitória
publicando uma revista que deverá
começar a circular cm novembro nos
Estados Unidos: "Ninguém conhece as
atletas como personalidades. As
mulheres esportistas precisam de um
veículo para se comunicarem tanto
com as outras como consigo mesmas".

Curtindo sua derrota e sua
conseqüente queda de prestigio junto
aos porcos seguidores, Bobby Riggs
bem poderá se desculpar repetindo a
conclusão do lobo mau da fábula do
Chapeuzinho Vermelho recontada por •
James Thuber: "Na verdade já não se
fazem mais Chapeuzinhos Vermelhos
como antigamente".

^^ Comédia Musical de ^B
Martins Pena ^

^Ê DESGRAÇAS DE ¦
¦ UMA CRIANÇA ¦

^^ TEATRO ^Ê
^^^CASA GRANDE^^B

^^^^ NELSON MOTA 
^^^H

^^r apresenta ^^B

MARILIA PERA
em

APARECEU
A MARGARIDA

de Roberto Athayde
direção de Aderbal Júnior

com Ivan Pontes
cenários de Bino Fonyot

ATENÇÃO PARA OS HORÁRIOS:
3 a t.J e 5.° os 20h30m
6,°-leira ás 21h
Sábado às 20h o 22h3Üm
Domingo às I8h e 2Üh3Üm

IEATRO IPANEMA
Prudente de Morais. 824.
Reservas; 247-9794

Em desgraça
leonord Boraeo

Apopodarsdade 
dos sistemas df

abertura < deietirtuiada pelo
menos tanto pela moda quanto por
seus mérito* tmrbtsec*»*. avaliai p**
raçstres • taotrttaf profissionais Cm
nw»H" frente a macaroca de variantes
aptesent«da nos «ratados de aberturas.
4sv? aibar que o cstttdt* de abertura *
um x-tU»- «zgantzado e até cteniitk**
Na serdade. o que um Ftseher ou um
Spatslt jnguu recentemente tem mats
influência que as análises publicadas
t'ma tdeta nova, ctprnmcntada com
sucesso p»* um grande mestre de
renume, aparecerá em fumais e resistas
do mundo inteiro e será amplamente
copiada; muít«* ensadristas ^rns
baseiam h*»jc««ira repertório inteiro de
aberturas •*« de Ftseher»

Hi algumas escecíáes curiosas, e
in?tp!r*das. a esta dominação da
moda; algumas aKrturas. como a
defesa de Berlim na Ruy Loper ou o
Gambito Dama Aceito, simplesmente
nunca chegaram a pegar, Uma
abertura também pode cair em
desgraça porque es ftsgadores temem
uma refinação: e este I o assunto da
partida desta semana,

Quand» e (frande mestre russo Lc*
Polugacssky intriNlu/iu sua própria
sariante da Síciliana há uns 12 anos
atrás, ele obtese sucesso após sucesso e
a abertura tornou-se popular. De
repente, com o sistema atnda no furor
da muda. o prfyrtu Polugacsskt
abandonou-»» publicamente e a
variante perdeu n seu mttá. Mestres
de menor calibre continuaram a usá-la
com sucesso, mas houve um boicote
geral dos grandes mesttes Corria o
boato d? que P«lug3cwky tinha uma
refutacâo anotada em seus
cademinhos e que os russvn só estavam
esperando uma ocasião propicia'para
usá-la.

Talvc/ a partida desta semana revele
•> segredo de Polugacvsky. ê a tentativa
mats convincente que já apareceu para
derrotar a estratégia das negras, e se a
tome da partida tivesse sido Moscou
em vez da Suécia dana para pensar
que as brancas tinham espiado o
caderninho de Polugaevsky.

Pedersen — Gallmever

Siclliana, \ariante Polugaestk)

Suécia. 1971

I P4R P4BD 2 C3BR P3D 3 P4D
PxP 4 CxP C3BR 5 C3BD P3TD r>
B5CR P3R 7 P4B P4CD. A
Polugaevsky procura atacar
imediatamente o extenso centro branco
de peões, com uma defesa tática no
lance 9 para evitar perder uma peça.

8 P5R PxP 9 PxP D2B 10 P.xC. 10
D2R CR2D 11 0-0-0 B2C é uma
alternativa agressiva.

10...D4R+ 11 B2R DxB 12 0-0. O

plano usual de (I PIO e roque na *u
da dama é mer*** «'"'-*.*

I3.4I4R.V ! fíT UÜWllÜ
14 t4R WklM '(IR furt |«) D)R
B2C «até aq^ís Pansa^atait Atenas
I***» 17 paio pf< |n pig p*ç ji
HH) àmtèiè ganhar a dama «om >i
(RIC

í'm«Ii tíl MCnB!(sif n.oolan.4
é a mais reesme temattsa de dcsltnd«r
o mtstlrto da Pidusaesslis, Murna
partida antiga entre Ortega -
PoSugacssfcs, Havana 1962. «s brancas
jogaram M Tia* e tabei a pr*pr i
P<du|aessks- tenha descMbeno o lance
4o casam ao iam a autista da

M...U4B*. v |ac*f l< B»C»
(KUloBsB* TiBrD3BB4B^ :•
RIT M l« CaR com forte aiaque

($ RIT T2D. depois de (5, CsC I«>
Ç4R. t» sencedor. escresendo na resista
sueca Tidtkntt *«»* Selmk. anaiüi
Io MD ("Cnü.* DiC IS P»P

.lb...DIR r PsP BsP II C*»kV R2 i
C* B»C OaC 20 SsPs- »u fínalmer.i
ln,.DJC rPsPBsPlívCfttH- R2í
I^BsCPJBÍOCsP^fPsCZlTlR ^
K1B 22 DulH es: todoi os casos com
ataque ganhador para as brancas.

16 CsC: TiD I" TDsÜ PsP l*
C4RD2BI9CsP+ R2R20B5T!Oí i
das negras está preso no centro, e si í
vantagím matenai i irrelesartie. . %
brancas planejam agora o elegan*?
ataque final 20.,. DsC 21 CSC* TsC. I
TsP+ RIR 2J T"CH mate

20...B2CR 21 C6Bf! Bonito
decisivo; aqui. também, arr.hos * s
cavalos são sacrificados.

21...DsC 22 «C *I RIR 23 BsP *
RIB 24 T8D+ Abandonam. s
brancas dão maic no prox;.- • ian-.
Fsta bela panida talvez marque o fim
do sistema Polugaevsky.

ProbltmoN.0 43

"¦¦ ¦—" u» ¦ ""¦ ¦ ¦ ¦ i.i. , —1 •
' -' '£-..•

. 1 .. .1 • 1k: m n
1 W

% m '**
1 I 11

As brancos dão mafe em três
lances coníra qualquer defesa (por
J. Pospisil).

Solução do N.° 42:

1 T5CD. Se 1... RIC 2 TxC ou se
B2B 2 D-iC ou se S para outro casa 2
D7C.

S
OBRA'
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MGM, 1924-1973
# O sonho começou em

/W. quando um
tanterninha de cinema
imifinuh da Mimaria
fundou uma pequena
produtora de filmes

a 
asado todo mundo ia ao cinema
mm fln* de «emana, a maioria *e

«em av a para otfi ir o rugido de um k *<
I cm teeutda. os conseihot de Spcncer
Trac* para a nortinha FJtrabeth
Tavlor Ou a*v»fir*.*nhar a* c*trtp*lia*
de Mkke> Andy HarJ.% Roorte), Ou
suspirar com os olhare» mormacentot
com que Oark Gable petrificava
beldade* de todo* o* tipo* e
nacionalidade* And* Hardv c Lii
Taylor cresceram, cataram c cataram e
cataram. At Ixldadet envelheceram.
Clark GaWe e Spcncer Trac* — não
foram o* dnicot — recolheram-te ao
campo *anto do Forevt Lavvn. o
cemitério com a mai* bonita e bem
aparada grama do mundo. Fai tempo
que a MGM — ou Mctro-Goldwtn-
Mayer—deitou de encantar o público
como o ultimo, c talvea único,
arremedo de paraíso tobre a Terra.

Por seu majestoso estúdio de Culver
City desfilaram ot maiores attros de
Hollywood iGrcta Garbo. John
Barrymore. John Gilbert. Joan
Cravvford. Robert Taylor. Vivien
Lcigh. Gable. Liz Taylor. Cyd
Charisse. Judy Garland. Wallace
Bcery. Jean Harlow. os irmãos Marx.
Charles Laughton. entre outros), os
maiores cineastas (George Cukor.
Vincentc Minelli. King Vidor. William
Wvler. John Ford. Ernst Lubitsch). o
melhor da intelligentsia nova-iorquina
•Anita Loos. F. Scon Fitzgerald.
Francês Goodrich. Hackett. Ogden
Nash. Dorothy Parker. George
Oppenhcimer. S.J. Perelman. até
mesmo Aldous Huxlcy). E seu nome.
mesmo indiretamente, esteve ligado a
centenas de inesquecíveis
irr-ibatamentcs populares. Entte

outros:  E o Vento Levou e Ben-
Hur. Sua falência — anunciada há
duas semanas pelo atual patrão. James
Aubrey — não é apenas um sonho que
se evapora de vez para. ao menos, três
gerações de espectadores, mas.
sobretudo, um novo sinal de recaída no
velho, mágico e espetacular cinema
que se fazia antigamente.

Fez-se o possível. Aubrey tentou
diversificar estilos de produção e
distribuição, promoveu, há quatro
anos, um histórico leilão de
memorabilia do estúdio (arrecadou
quase dois milhões de dólares) e
arriscou boa parte dos lucros obtidos
nas últimas temporadas no.
supostamente sólido, negócio de
hotelaria. Ordenou a construção de. um
hiperluxuoso Grand Hotel em Las
Vegas (inauguração prevista para l.°
de janeiro de 1974). homenagem tácita
3 um dos maiores êxitos do estúdio (o
filme, produzido em 32, era estrelado
por Greta Garbo e John Barrymore).
Mês passado, enquanto se
amortizavam os primeiros trocados de
produções recentes e mais ou menos
bem sucedidas comercialmente, como
;' n Garretl and Billy lhe Kid. Os
Ciamos Dias de Hitler. Trader Horn,
The Man Who Loved Cai Dancing e
Shaft in África, Aubrey e seus pares
fizeram um lance audacioso: uma blitz
publicitária em todo o país visando a
promover um filme de ficção científica.
Westworld dirigido por Michael
Crichton. que custou caro e pretende
superar, em todos os sentidos, o
impacto retumbante de 2001. uma
Odisséia no Espaço.

Nenhum desses golpes de
misericórdia, porém, deu os resultados
previstos. As palavras de Aubrey foram
claras: "Tivemos muitos prejuízos com
a construção do Grand Hotel e vamos
vender o estúdio, as salas que
possuímos em todo o mundo e
liquidaremos também a nossa
distribuidora. Com isto conseguiremos
recuperar em torno de 50 milhões de
dólares".

A Metro dos épicos gigantescos,
dos musicais deslumbrantes e dos

melMdramav * tijvMfcK* «h**vo t*é
quatc doa* dfVada*- H nio M $»'«<<« *
manter as apatfn**** mafi«p-4iándo a
tocata da* tht*ár* Há uma teria l^fiea
ní**o tudo? te o Star Sitiem morreu»
p**r que retittina a Mf*M "a casa dat
c*irelat"a I crite que. desde d *d*est»*
da TV. nos anos Sn. vem destruindo a
maior diversão do tceulo comeklleas.
incisita* e mortal* estocadas?
Con*equencta da crescente
eomplcttdade do* problemat de ftnan*
«iamento e adminittracao, o cstaiía*
mento «ia* grandes companhia* ; ?
dutoras de Hollvwood teve Inicio
quando ela*, de um so golpe, foram
invadida* por investigador** estranho*
á profi**lo. Há 10 ano*, a Universal-
International foi comprada pela
M CA. Em no. a Paraminini patvou ao
domínio da Gulf and Western, Em ©?.
a Transamerka comprou a rmied
Am*t* e a Seven An* abtorteu a
Warner Brotbcrt,"Agora *A a falta a Metro ceder aot
invavores". comentavam os colunitta*
ainda não acostumados á nota
realidade econômica do cinema
americano. Acontece que.cronologicamente, a Metro foi a
primeira dat grande* produtora* a
perder *ua pure/a Em 59. bem antes
inclu*i*e da Po* vender *eu* terreno*
em Los Angeles e São Francisco a
diverso* grupo* de empreiteiro* e
incorporadoras. Kirk Kerkorian
(poderoso e outado tucestor de
Hovvard Hughet em Lat Vegas)
adquiriu 40*e das ações da Metro. O
dinheiro de Kerkorian foi providencial.
Deu para saldar parte dat dividas
acumuladas por sucessivos fuscos de
bilheteria. Mas não o bastante para
recuperar o grosso dos prejuízos (40
milhões de dólares) nem a magia dos
bons tempos.

O sonho começou em 1914. quando
Al Lichtman. um lanterninha de'cinema imigrado da Hungria, fundou
uma pequena produtora de filmes:
AIco Corporation. Já com o nome de
Metro Company. ela foi comprada pelo
distribuidor de filmes e empresário
Marcus Locw (18"0-192?) por 3
milhões de dólares, em 1920. Quatro
anos mais tarde. Loeu sugeriu a fusão
de seus negócios com Samuel Goldwyn
(desde 1916 sócio dos irmãos Selwyn na
Goldwyn Co.) e Louis B. Mayer (1885-
195"). Daí surgiu a Metro-Goldwyn-
Mayer. seguramente a mais poderosa
produtora de filmes de todos os
tempos. Sobretudo pelo pulso fone
com que foi comandada por Irving
Thaiberg e pelo próprio Louis B.
Mayer.

Persuasivo. refinado, absorvente e
autoritário. Thaiberg ganhava uma
fortuna (400 mil dólares ao ano), foi
casado com Norma Shearer, uma das
estrela do estúdio, e era a menina dos
olhos de Mayer. Controlava toda a
produção nos mínimos detalhes, dava
palpites, tirava e punha seqüências
mesmo contra a vontade de diretores,
atores e produtores. Exigia que 

"seus"
filmes tivessem classe, inteligência e
fossem adorados pelo público.
Conseguiu este milagre com
assiduidade suficiente para se manter
intocável no trono até morrer, de
pneumonia, em 1936, com apenas 37
anos. Fitzgerald, de certo modo.
imortalizou-o como o Miles Colman do
conto Craty Sundays e o Monroe Stahr
de O ultimo Magnata.

Um dos últimos projetos anunciados
pela Metro, antes da falência admitida
por James Aubrey, foi — irônica
coincidência — uma versão de O
Ultimo Magnata, em co-produção com
Sam Spiegel. Este filme seria lançado
em 1974 como parte das festivas
programações do jubileu da empresa.
Ê quase cert.o que Spiegel. associado a
outros produtores, dê continuidade ao
projeto. Pois daqui a um ano. a Metro
estará praticamente limitada, em
termos de cinema, ao MGM Family
Network — um programa de TV que
irá ao ar aos domingos, de cinco às oito
da noite, em 92% das estações norte-
americanas. Matéria-prima: o vasto,
inestimável e quase inesgotável acervo
de filmes da antiga Metro-Goldwyn-
Mayer, hoje e sempre a galinha dos
ovos de ouro de nostálgicos e curiosos.
(Sérgio Augusto)

O discreto provocador de escândalos
Ois,tm< 

de Mareei Duchamp está
longe ik ver conhecido pelo

grande pòbteo r\n*ando em arte
tüxdcrna invariavelmente lhe vem a
mente os nome* de Pieatto e Màti**c,
quando muito o de Paul Klee f no
entanto para entender grande parte da
produção anitttea da *egunda metade
<k» teculo Duchamp é mar* importante
«to que todo* etses artiitat, cura arte de
uma forma ou de outra parece boje
evpedlkamcnte ligada a* primeira*
década* dette século.

Para começar. Duchamp foi o mait
autêntico profeta de tendência*
recente* como a Fop Arte e a Arte
Conceituai* ot ataques ao que chamava
arte rttiniana (preocupada apena* com
aspecto*óticos)c a preocupará'»de que
<àú» obra *ua ti*et*e uma certa
propotta conceitua! eram feito*, nat
década* de 20. 30 e 40. quando os
artistas estavam concentrado*

• • ¦ •" na tarefa de renovar a
linguagem plástica. A margem dele*, e
com tutil inteligência. Duchamp
encontrava ao aca*o obietot aot quai*
dava o nome de readymade. etpondo-
ot da maneira como ot achava.

Além ditto. ele foi um consciente, e
paradotalmentc discreto, provocador
de escândalo*. Quando o tema do nu
estava banido pelo dogma do Cubismo.
Duchamp não pensou em outra coisa
senão cm pintar um quadro cubista
exatamente com este tema — e o seu
Su Descendo da Escada acabou se
tomando um elástico. Pouco depois,
em 1913. ele teve um ato tão pueril
quanto fundamental na arte do século
XX: colocou em exposição um mietório
com a inscrição Fnuntain. Comparado
a esse gesto, pintar bigodes na Mona
Lisa. o que fez pouco depois, era até
certo ponto respeitoso.

Mesmo com sua principal obra. na
qual trabalhou durante oito anos.
Duchamp não abandonou a irônica
distância que sempre manteve em
relação aos seus trabalhos: quando a
lendária A Noiva Despida por Seus
Celibatáríos, MesmofLa Mariée Miw
ú-Su par Ses Celibataires. Mêmel.
mais conhecida como O Grande Vidro
He Grand Vcrre). rachou ao ser
transportada para um museu, sua
reação foi exatamente oposta à
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esperada. Sorrindo, ele comentou:
finalmente acabei.

Por tudo isso a idéia de uma
Retrospectiva Mareei Duchamp.
atualmente no Philadelphia Museum.
pode parecer uma contradição. £ que
Duchamp. mais do que qualquer ou-
tro de sua geração, suspeitava desse
conceito clássico de arte que incentiva
manifestações como retrospectivas, etc.
Mas se estivesse vivo — ele morreu em

1968 — é quase certo que concordasse
ironicamente com a iniciativa. Talvez
conseguisse mesmo levar para o
Philadelphia Museum sua última obra.
feita em silêncio duram os últimos 20
anos de «ua vida. ? que è a única
ausente da retrospectiva: uma velha
porta de madeira por cujas estreitas
frestas pode-se ver algo — ou nada? —
que está dessa vez literalmente fora do
domínio da aparência. {Ronaldo Brito)

TELEVISÃO

Digerindo antes dé transmitir
Einteressante 

ver "chegar" à
televisão determinadas coisas que

foram anos atrás — em cinema, teatro
— consideradas "malditas" ou,
simplesmente, frutos de uma criação
irresponsável. É claro que a caminhada
é lenta e nela intervém vários agentes
em diferentes épocas, mas seu final é
quase sempre a televisão. Assim, se a
televisão procura cumprir seu papel de
"ponte" necessária entre a idéia e o
público, ela o deve desempenhar de
forma a não descaracterizar
definitivamente o sentimento colocado.
Do momento da criação até o vídeo a
idéia passa por uma série de
manipulações estranhas a ela e vai
perdendo, pouco a pouco', seus
contornos originais tendendo a se
transformar num arremedo do que era
antes, numa operação considerada por
quem faz televisão necessária e
inevitável para sua assimilação pelo
público.

Entre a coisa criada e o resultado de
sua posterior manipulação e diferença
que existe é exatamente o desgaste
inevitável causado por quem a
manipula, já que nesse tipo de processo
cessa qualquer intervenção realmente
criativa em proveito de uma tentativa
de facilitar a assimilação não mais da
coisa criada mas de sua imagem
deformada.

Assassino sem cabeça

A seqüência do assassinato do
médico, na novela O Semicjus, por
exemplo, foi bastante marcada por esse

tipo de desgaste: o médico era
perseguido pelo assassino em ruas
desertas e isso era montado
paralelamente com o desenrolar de
uma corrida de cavalos no Jockey.
Talvez o que se buscasse, no caso. fosse
alguma coisa como uma relação entre o
medo do homem perseguido e a tensão
(?) de uma corrida de cavalos. Na
verdade issoé exatamente a etapa final
de um processo de incorporação
determinado. Quando Visconti em
Rocco e Seus Irmãos mostrou o
assassinato de Annie Girardot
montado em paralelo com a luta de
Rocco em um ringue de boxe, ele
realizava, efetivamente, um ato criador
não só pela originalidade de seu gesto
mas também porque aquele instante
do filme era o clímax de uma trama
primorosamente armada e a luta de
boxe tinha "tudo" a ver com o
assassinato. Pois se não for o rigor
empregado então qualquer coisa pode
ser relacionada a qualquer coisa e, com
facilidade, ambas podem ser montadas
alternadamente. De qualquer forma
não se trata, é claro, de comparar um
momento particular da obra-prima de
Visconti com um trecho de uma novela
de televisão: o que cabe, no caso. é
reconhecer e detectar o desgaste sofrido
pelo original através do tempo até a
incorporação definitiva de sua imagem
deformada, na televisão.

No caso específico da seqüência de O
Semidèus essa deformação atingia
inclusive níveis grotescos: para que não
se reconhecesse o assassino, a fórmula
(original) encontrada foi enquadrá-lo.
em sua perseguição ao médico.

cortando-o pela cabeça!
é claro que isso tudo pode ser.

apenas, apontado como uma
característica da televisão, necessária
até, a partir do dado fundamental da
amplitude de seu alcance. É possível. É
possível até que seja esse o caminho
natural do sentimento criado (original)
e conquistado e que as inevitáveis
perdas do processo sejam parte
integrante e fundamental da
incorporação; é mais ou menos o que
em Mecânica se chama "perdas 

por
atrito", também inevitáveis, também
um dado de realidade. Mas é possível,
também, que, ao contrário, tudo não
passe do resultado de uma utilização
deficiente da televisão e que o processo
de incorporação não tenha,
necessariamente, que abrir mão da
criação e da inventiva. Ainda a
Mecânica mostra que a boa máquina é
a que elimina quase totalmente as
perdas por atrito (tornando-as"desprezíveis" em linguagem técnica) e
se refizermos a analogia atiterior, a boa
televisão será a que. no processo de
difusão do sentimento original criado,
mantenha mínimas (desprezíveis) as
perdas eventuais.

Se, na verdade, o destino das idéias
verdadeiramente criativas é. no seu
processo de difusão, perder seus
contornos nuis característicos, então a
televisão cumpre seu papel mais
premente. Mas se tudo não passar,
realmente, de um trabalho mal
realizado, só as experiências que nunca
são efetivadas o poderiam demonstrar.
IHaroldo Marinho)
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