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NOTAS
MDB-Belo Horizonte

A oposição a favor

A 
situação da btneada do MPB
na Clmara Municipal dos

Vereadores de Belo Horizonte é
original: a maioria da bancada segue
fielmente as determinações do prefeito
Osvaldo Pierueetti. arenista. O bloco
adesista — composto por seis dos 10
vereadores do partido teoricamente de
oposição — é mais conhecido como

AR l.N ai • ou "turma da ban-
dinha". tal a disposição com que se
bate pela aprovação de qualquer
projeto enviado i Clmara pelo
prefeito. Os »rfc únicos vereadores mie
ainda insistem em fazer oposição à
administração municipal já chegaram
á conclusão de que ê impossível
processar a bancada adesista por
infidelidade partidária. Isto porque,
levando-se em coma o quadro atual,
são eles três.os infiéis as decisões
tomadas durante as reuniões do
partido. O diretório municipal, que
teria competência para julgar as
constantes acusações de infidelidade,
não age nem toma conhecimento das
denúncias simplesmente porque o
órgão também é controlado pelos
vereadores adesistas.

O dilema (inusitado?) do MDB
completa-se com Wilson Piazza. atleta
do Cruzeiro e da Seleção Brasileira que
aceitou eleger-se vereador pela sigla
oposicionista "só 

porque o convite do
MDB veio primeiro". Certamente n
vereador mais elegante da Câmara,"Piazza 

comparece às reuniões quase
sempre com uma pasta preta, tipo
James Bond. e trajando ternos vistosos
e camisas bem engomadas. Nos
primeiros dias de mandato ele pensou
em votar, através da Câmara de Belo
Horizonte, uma lei que regulamentaria
a situação dos atletas profissionais não
só do município mas de todo o pais.
Passou o resto do ano apenas "ob-
servando para aprender". Uma das
raras vezes em que largou a pasta preta
e aventurou-se a subir à tribuna foi
para defender o presidente da CBD.
João Havelange. então acusado de
prejudicar o futebol de Belo Horizonte
no episódio do inquérito promovido
pela entidade para apurar o doping ao
jogador Campos. (Apesar da in-
tervenvão de Piazza, Havelange acabou
sendo considerado pela Câmara como
persona non grata à cidade.)

O bloco adesista é mais importante
para o prefeito Osvaldo Pierueetti que
a própria ARENA, e a recente eleição
para a presidência da Câmara com-
provou isto. O diretório da ARENA
lançou um candidato oficial à
presidência (Obregon Gonçalves) e o
prefeito apoiou a candidatura de outro
(Helvécio Arantes), provocando uma
dissidência no partido — com seis
vereadores de um lado, solidários a/
Obregon, e cinco do outro.

O articulador dos conchavos para a
eleição do candidato do prefeito foi o
próprio líder da "turma da bandinha",
Geraldo Quiabo, que somou os seis
votos dos adesistas aos outros cinco e
elegeu Helvécio.

Antes, o MDB havia se reunido para
estudar a situação pois, se tivesse
coesão, poderia aproveitar e eleger o
presidente da casa. Durante a reunião,
o líder emedebista, Luis Otávio
Valadares, se irritou tanto com a
posição assumida por Geraldo Quiabo
que acabou lhe concedendo meia hora
para que fosse logo consultar
Pierueetti.

Velho compadre do prefeito,
Geraldo Quiabo é reconhecido até
mesmo dentro da ARENA como o líder
de Pierueetti na Câmara. Quando
alguém não o encontra na Câmara, é
logo informado: ele está no gabinete ou
na casa de Pierueetti. No domingo pela
manhã é mais facilmente localizado:
invariavelmente está jogando vôlei com
Pierueetti na casa de campo da
prefeitura. 

"Não 
quero nada com esse •

troço de oposição, o meu negócio é com.
Pierueetti", costuma dizer com in-
disfarçável orgulho. E faz questão de
revelar ' a ligação, comparecendo às
inaugurações de obras em companhia
do prefeito.

Há um ano na liderança da bancada
oposicionista. Luis Otávio Valadares
admite que é uma tarefa impossível
dirigir uma bancada como a sua."Assim nio dá", reclama. "Ano

passado a ARI NA conseguiu aprovar
tudo o que quis e o pessoal do MDB
não reagiu nem mesmo contra a
aprovação do projeto que transferiu o
pagamento da taxa de iluminação
pública da prefeitura para o povo".

Para o !.* secretário da comissão
regional do MDB. Emílio Hadad. a
situação é "constrangedora". "Não

queremos que fiquem de pedra na mio
pata jogar no prefeito mas apenas um
comportamenfo digno. Que pelo
menos d***n ao partido característica
de oposição e o combate aos erros do
executivo seja uma regra e nào
exceção".

Transferir-separaaARENA.norcm.é
uma hipótese que nenhum dos
adesistas do MDB admite. Pois. como
em várias outras capitais do pais.
também em Belo Horizonte o MDB
tem mais receptividade junto ao
eleitorado. Mas o eleitora''»»
emedebista parece desiludido com a
orientação ao partido e manifesta o
desagravo através das urnas. Em 1966.
na primeira eleição após a implantação
dos dois partidos, o MDB conseguiu
eleger 12 vereadores contra nove da
ARENA. Em 1970 a oposição baixou o
número para 11 e finalmente perdt
maioria na eleição m? 1972.
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São Paulo:"o sr. já viu
lilme do Vietnã?"

O 
que deve fa/.er um cidadão
de reduzidos recursos financeiros

quando uma fábrica vizinha incendeia-
se provocando explosões que fazem
desabar parcialmente sua casa? Para
os moradores do último quarteirão das
Ruas Major Basllio e Acre no confuso e
movimentado ponto de encontro dos
bairros da Mooca e Água Rasa, na
Zona Leste da cidade de São Paulo,
essa é uma pergunta ainda sem
resposta.

Na madrugada de sexta-feira, dia 8
de fevereiro, muitos deles acordaram
com um cheiro de produto químico
muito forte e irritante. Outros só
pularam da cama quando o primeiro e
pavoroso estampido fez á terra tremer:
a fábrica da Uniplast, plantada bem no
meio de uma quadra ocupada por
pequenos sobrados de aspecto desigual
e desajeitado — em grande parte
construídos pelos próprios ocupantes
— estava pegando fogo e os latões de
tiner empilhados no páteo começavam
a explodir.

A Rua Major Basílio é nesse trecho
uma ladeira que desce da Mooca até a
Av. Álvaro Ramos, a principal da Água
Rasa. Quem morava da fábrica para
baixo desceu e os que moravam para
cima correram' no-sentido contrário. A
pequena multidão de mulheres de
camisola e homens de pijama ou
simplesmente de cuecas deslocou-se
aos gritos, as famílias convocando seus
membros para ter certeza que estavam
vivos.

Ainda chocados pelo terrível
espetáculo do incêndio do edifício
Joelma as pessoas se desesperavam."Os latões subiam a mais de 100
metros ae altura e explodiam lá em
cima", conta Timóteo Vitoriano, um
homem de aparentemente 50 anos, pai
de dois filhos e mais uma menina
adotada, que mora na segunda casa
acima da fábrica. "O sr. já viu filme do
Vietnã? Pois é, eu estive lá durante
uma hora. Não desejo que um cachorro,
passe num segundo o que eu passei
aquela hora. Se eu visse um filme
daquilo desligava a televisão".

A expressiva descrição do Vitorino
talvez contenha algum exagero
comparativo mas a sensação de que o

incêndio dl Uniplast foi um» espécie
de catástrofe é comum entre o* que o
assistiram. E houve realmente razões
para isso. Um motor de cerca dt X)
quilos, impulsionado pelas explosões,
percorreu petos ares o espaço de duas
casas e foi arrebentar o telhado de uma
terceira. Um latio de tiner atravessou a
rua e bateu no muro. incendiando
parcialmente a casa em frente à
fábrica, e um fuscâo (comprado a
menos de 15 dias) estacionado também
do outro lado da rua pegou fogo.
Telhados e tetos ruiram. muitas
paredes das casas vizinhas racharam e
algumas desabaram totalmente.
Partiram-se vidraças, portas e
venezianas.

Na casa de Vitorino. por exemplo,
caiu todo o forro, à exceção de um
quarto, e a parede da cozinha foi
destruída. A cobertura despencou do
telhado, alguns móveis nào resistiram
ao pevo do material que desabou sobre
cies e três -metros, cujas gaiolas
estavam penduradas numa parede que
ruiu. morreram. "O dono diz que vai
pagar", afirma sem grande convicção
Vitorino. "Ele diz que tem seguro mas
ainda ninguém sabe de quanto é esse
seguro nem se ele existe para terceiros.
Eu sinceramente não sei o que fazer.
Com a ajuda de amigos que me deram
telhas, tijolos, madeira e de outros quevim para trabalhar nós estamos
reconstruindo a casa. Ainda bem que
esses amigos vêm para ajudar. Senão
eu não sei como é que estaria agora. Se
eu não tivesse ganho 950 telhas do Dito
Preto que mora aqui perto, a casa
ainda estaria descoberta. Quanto à
indenização não tenho idéia. Como é
que eu. na situação que estou, posso
pensar em pôr advogado? Se ele pagar,
graças a Deus. Se não pagar, o que é
que eu posso fazer"?

Outros moradores da região, no
entanto, acharam que podiam fazer
alguma coisa, pelo menos para evitar
um acontecimento semelhante ao
explosivo incêndio da Uniplast. No
sábado eles começaram a movimentai-
se e na segunda-feira, dia 11, um grupo
deles reuniu-se à porta da Pneutec S.A.
Indústria e Comércio de Pneus, cujas
instalações ficam a uns 30 metros da
fábrica incendiada. Estavam ali para
exigir da Pneutec medidas de
segurança contra explosões e incêndios
ou mesmo a transferência da empresa
para um local mais adequado.
Segundo "ós reclamantes, a Pneutec
trabalha com material extremamente
combustível sem atender aos mínimos
requisitos de segurança. E, fora isso,
suas caldeiras despejam no ar uma
poeira escura que cobre as ruas, suja as
casas e provoca problemas de
respiração. De acordo com a empresa,
contudo, as condições de segurança são
boas ("Estamos aqui há 20 anos e
jamais aconteceu nada além de umas
(Jescargas de caldeira", diz o chefe de
escritório José Rocha) e a poluição não
chega a ser um problema porque 

"ela
existe em toda a parte".

Não se sabe se a Pneutec tomará
alguma providência para tranqüilizar
os seus vizinhos. No dia da con-
centração os seus dirigentes preferiram

iuma saída menos dispendiosa e
chamaram a policia, que prontamente
enviou quatro viaturas de choque da
PM. Não se sabe também quem
pagará, se é que alguém pagará, o

fuscào, os telhados e as vidraças
quebradas, Sabe-se apenas que pessoas
como Timóteo Vitorino pouco ou nada
fario para defender o seu direito. Na
testa-feira. dia 16 passado, uma
semana depois do incêndio, a senhora
Vitorino e algumas vizinhas rnan»
daram reatar uma missa de sétimo dia.
de ação de graças pelo que nio
aconteceu. E sorridente a sra. Vitorino
voltou da cerimonia placidamente
resignada, trazendo peto braço a filha
mais velha, uma adolescente feliz por
ter recuperado a cadelinha pequines
que desaparecera no dia do incêndio.
"Eu nio digo nada contra o dono", diz
Vitorino referindo-se ao proprietárioda Uniplast. "Ele até já pagou umas
cervejas pra gente ali no bar. Eu só
queria que ele tirasse dali os latões queainda ficaram, para poder dormir um
pouco mais tranqüilo. Mas ele disse
que quem tem que remover os latões é
acompanhta de seguros. E sabe como
são essas companhias de seguros"..
IDlrceu Brisolal

Piauí:
o sociólogo
e o "lubisome"

Durante 
45 dias uma equipe de

técnicos da Fundação Projeto
Piauí, entidade mantida pelo governo
piauiense e pela Interamerican
Foundation, pesquisou uma região de
8.200 quilômetros quadrados no
município de São Raimundo Nonato.
O objetivo era elaborar um diagnóstico
global do Distrito de Curral Novo. Os
tícnico< ouviram 5.800 pessoas numa
população de 6.100.

A pesquisa, considerada a mais
importante e a mais completa que se
fez até hoje no Piauí, exigiu que os
técnicos participassem de um curso de
metodologia antes de partiren para as
entrevistas diretas, custou CrS 120 mil
e os resultados exigiram seis meses de
estudos e interpretações. Na área
foram descobertas jazidas de cal,
cimento, amianto, galena e anilina. As
tabulações mostraram que em mil
nascimentos há 350 mortes e que as
causas mais comuns são a difteria, a
coqueluche e, nas crianças, o tétano
umbilical, chamado de "mal de sete
dias".

Segundo os resultados. 67% das
famílias bebem água poluída. Nas
casas não existem fossas e as pessoas
fazem suas necessidades', de
preferência, perto de touceiras de
mato. Sessenta por cento dos
possuidores de título de eleitor são
analfabetos, só sabendo assinar b
nome. Nessa região, considerada a
mais pobre do Piauí e onde se registra
0,7 habitantes por quilômetro
quadrado, há cinco anos um sociólogo
teria sido morto pelos moradores de
uma casa onde se hospedava. Um dia
teria amanhecido de roupão e quando
escovava os dentes foi acuado e morto a
Dauladas. Explicação que teria sido
dada pelos assassinos- depois: "Ele
parecia um lubisome. botando espuma
pela boca".
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As idéias políticas
do general Golbery do Couto e Silva ^

,mals alio stafj do governo'federal no Brasil pode ser
basicamente dividido cm duas equipes;
o Ministério c a Presidência da
Kcpública. Embora tenham irurut de
ministro de Estado, os chefes de
Gabinete. Civil e Militar, e o chefe do
Serviço Nacional de Informações
compõem uma pequena e poderosa
equipe que trabalha diretamente com o
Presidente no Palácio do Planalto e o
acompanha sempre nas viagens e nos
períodos cm que cie permanece no Rio
de Janeiro. Durante o governo do
general Emílio Garrasta?u Mediei esse
conjunto, composto pelo general Joio
Baptista' de Oliveira Figueiredo, da °
Casa Militar, .pelo professor João
Leitão de Abreu, da Casa Civil, e pelo
general Carlos Alberto Fontoura, do
SNI. era conhecido no jargão palaciano
como troika — os companheiros in*
separáveis do presidente — e
desempenhava funções da maior
importância', durante um largo período
do governo os ministros civis
despachavam a maior parte das vezes
com Leitão de Abreu, que tomava
antecipadamente e com a necessária
discrição todas as providências capazes

.de encaminhar as decisões
presidenciais.

Com a ascensão do general Geisel a
chefia do governo essa equipe será
basicamanete renovada, per-
manecendo nela apenas o general
Figueiredo', que troca a Casa Militar
pelo SNI. Figueiredo. 56 anos. da arma
de Cavalaria como Mediei, ex-
comandante da Força Pública de São
Paulo, ligado ao setor de informações
desde 1961. quando chefiou uma seção
do então Serviço Federal de In-
formações e Contra-informações, chefe
da agencia-1 central do SNI na
Guanabara no governo Castello
Branco e chefe do Estado-Maior do 111
Exército quando Mediei era o
comandante, tem servido desde que o
general Geisel foi indicado para a
presidência como uma espécie de ponte
de comunicação entre o atual governo e
o que vai sucedê-lo, exercendo tais

> funções mesmo nos momentos e em
torno das questões mais delicadas.

Ninguém, 
contudo, põe em dúvida

'o fato de que. entre os auxiíiares
imediatos do presidente, a figura de
maior destaque no próximo governo
será a do general Golbery do Couto e
Silva, chefe do Gabinete Civil a
princípio e talvez posteriormente
titular de um Ministério de Coor-
denação ou de uma Secretaria Geral da
Presidência a serem possivelmente
criadas.

Desde quando Geisel foi
oficialmente homologado candidato da
ARENA, Golbery tornou-se o seu
principal colaborador, o primeiro —
além do coronel Gustavo de Moraes
Rego e do professor Heitor de Aquino
Ferreira, que já estavam ao lado de
Geisel na Petrobrás — a ter sala no
decisivo gabinete do Largo da
Misericórdia. Durante a fase de
escolha do Ministério,Golbery foi o
responsável por grande parte dos
entendimentos diretos'com os possíveis
ministros e alimentou a bagagem de
livros e documentos que estes in-
variavelmente carregavam ao deixar o
Largo da Misericórdia depois de
praticamente escolhidos. Ê\por isso
mesmo inevitável que a atenção dos
que se interessam em desvendar o.s
rumos do futuro governo voltç-sf para
esse gaúcho do Rio Grande, de cabelos
brancos aos 63 anos de idade, que
quando capitão escreveu seu primeiro
íivro sobre a técnica do tiro de morteiro
e posteriormente publicou outros dois
(Planejamento Estratégico, em 1955 e
Geopolítica do Brasil, contendo três
estudos sobre os aspectos geopolíticos
do Brasil, respectivamente de 1952,
1959 e 1960) e ganhou notoriedade
nacional quando foi. encarregado da
criação do SNI por Castello Branco,
lodo após a vitória do movimento de
março de 1964.

Mas quem é e como pensa o general
Golbery do Couto e Silva e quais as
relevantíssimas funções que lhe estarão
reservadas no decorrer dos próximos

quatro anos? Essas perguntas ainda
não estão inteiramente respondidas
mesmo para a pequena pane do povo
brasileiro que se interessa por tais
questões, Sabcse de Golbery que
durante seus M anos de Exército ele
cultivou a imajçcm de um intelectual
voltado para o que julgava serem os
grandes problemas políticos e
estratégicos do pais. Primeiro aluno de
sua turma (1927/30). teve sua carreira
marcada pelo interesse em participar
das decisões quanto aos rumos
políticos do Brasil que o levou a
ingressar em 1952 na Escola Superior
de Guerra, órgio destinado a exercer
grande influência na definição da
estratégia e dos programas dos
governos posteriores a l%4.

Fm l%0 Golbery colaborou com a
campanha de Jânio Quadros á
presidência da República e em !%1
deixou o Eaército reformando-se no
posto de general para participar do
IPÊS — Instituto de Pesquisas Sociais
— uma organização sustentada por
empresários assustados com o com-
portamento do governo João Goulart e
que viria a desempenhar um im-
portante papel na articulação e
sustentação da sua derrubada em
1964. Do IPÊS Golbery mantinha
contato com <:'...—. envolvidos na
conspiração que resultaria no
movimento de março de 64.
especialmente com o então general
Castelo Branco, de quem era amigo e
admirador, c se tornaria auxiliar como
primeiro chefe do SNI.

Terminado o governo Castelo
Branco ele deixou a vida pública para
ocupar o posto de presidente da Dow
Química do Brasil, subsidiária do
poderosos grupo norte-americano Dow
Chemical, sendo depois promovido à
presidência do grupo na América do
Sul. Desligado da Dow. da qual
despediu-se em recente banquete em
São Paulo, volta ao governo para ser
talvez a sua peça mais importante
depois do próprio presidente da
República.

Em 
virtude das'suas habilidades

e aptidões Golberty deverá
desempenhar no governo funções de
caráter essencialmente político e não
administrativo: a coordenação de que
se fala seria assim fundamentalmente
política, a atividade de manter o
Ministério, o Congresso, a ARENA e
todas as forças políticas que apoiam ou
devem apoiar o governo coordenadas
aos seus objetivos estratégicos. Uma
das mais graves incumbências desse
papel seria a de procurar ampliar a
base de apoio ao governo incorporando
a ela o máximo possível de forças com
um mínimo de desvios e concessões
quarto às opções políticas, econômicas
e sociais adotadas pelos governos
revolucionários.

Para quem pretende investigar o
pensamento e as opiniões do general
Goibery. o maior repositório de in-
formações é ainda o seu livro
Geopolítica do Brasil, reeditado em
1967 pela coleção Documentos
Brasileiros, trazendo um prefácio em
que Afonso Arinos jde Melo Franco o
considera de grande importância por"seguir a marchadas idéias de um dos
mais qualificados representantes da
nossa inteligência militar" contendo
"indicações interessantes sobre as
posições de análise e de interpretação
dos acontecimentos brasileiros da
última década, predominantes na
chamada Sorbonne (apelido que
comumente se dá à ESG), ou seja. nos
meios intelectuais mais atuantes das
Forças Armadas; posições essas que
tão grande influência tiveram_ na
mobilização revolucionária e'na
orientação do governo formado pela
Revolução".

De uma maneira aproximada — '

porque é sempre. arriscado resumir
teses e idéias expdstas tium livro —
pode-se dizer que Golbery considera o
mundo num impasse imposto pela
rigorosa divisão entre o Ocidente
democrático, liderado pelos EUA, e
cristão e o Oriente comunista, en-

• cabeçado pela URSS e pela China. Esse
é o "antagonismo dominante" que
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norteia as relações internacionais c
define as posições dos países de um
lado ou de outro, apenas raramente
no meio "lutando por nm neutralismo
que se radica no justo temor pela
sobrevivência nacional. No mundo de
hoje", diz ele, "o antagonismo
dominante entre os EUA e a Rússia,
polarizando todo o conflito, de
profundas raízes ideológicas, entre a
civilização cristã do Ocidente e o
materialismo comunista do Oriente, e
no qual se joga pelo domínio ou pela
libertação do mundo, arregimenta todo
o planeta sob o seu dinamismo
avassalante a que não podem, não
poderão sequer, escapar, nos
momentos decisivos, os propósitos mais
reiterados e honestos de um
neutralismo. afinal de contas, im-
potente e obrigatoriamente oscilante".

A paz mundial duradoura é dessa
forma somente uma quimera."Francamente", escreveu Golbery.

"não entendemos como — a menos
que busque por um mecanismo
subconsciente de compensação
enganar-se a si mesmo e à angústia da
instabilidade a que deseja fugir —
possa alguém acreditar hoje nos velhos
sonhos de uma paz mundial, fundada
— e ainda mais para os nossos dias ou
os dias de nossos filhos — na justiça
internacional, na intangível liberdade
das nações, reconhecida e respeitada
por todos e nesse princípio tão lógico,
tão moral, mas não menos irreal, da
autodeterminação e absoluta soberania
dos povos, o qual, nem por não se poder
nele confiar, de forma alguma, importa
que se deixe de usá-lo e defendê-lo a
todo o custo como argumento único,
que é\ dos fracos contra os fortes. O
ideal da 'renúncia à guerra como
instrumento da política' proclamado
ingenuamente no Pacto Briand-
Kellogg, ainda em meio ao interregno
eufórico que apenas 

'separou as duas
maiores guerras que já convulsionaram
o mundo, viu-se inteiramente
ultrapassado pela realidade in-

discutível dos fatos. A Liga das Nações
nascera já moribunda, triste abono de
um grande idealismo utópico, e a ONU
e seu estranho sistema de paternalismo
político, por mais que. se lhe
reconheçam os méritos e as realizações
no setor da cultura e da assistência
técnica, serviu apenas para criar, à luz
meridiana, um palco incruento onde se
digladiam tenazmente nações inimigas
e irreconciliáveis e onde-ressoam as
tensões violentas que dissociam o
mundo de nossos dias".

Essa seria a situação mundial, um
estilo de guerra permanente, 

"guerra
moderna que se trava entre nações,
mobilizando toda a força arrasadora.
todos os impulsos destruidores, todo o
primarismo incontido da emotividade
bárbara das massas angustiadas e
esporeadas à luta. e.xpandindo-se, em
crescendo, a todos os setores de
atividades', não mais a guerra de
mercenários ou de profissionais en-
durecidos, mas guerra total que a todos
envolve e a todos oprime, guerra
política, econômica, psicossocial e não
só militar, perdurando no tempo sob a,
forma de guerra fria ou ampliando o
seu domínio no espaço como
avassaladora onda universal que não
respeita nem os desertos saáricos nem
as alturas tibetanas, nem as imen-
sidades polares, vem acrescer ao velho
dilema entre liberdade e segurança um
colorido profundamente trágico,
quando 

'as novas armas saídas in-
cessantemente dos laboratórios de
pesquisas — as bombas atômicas, as
superbombas de hidrogênio e cobalto,
os teleguiados de alcance in-
tercontinental, os satélites artificiais
que já cruzam os céus anunciando as
plataformas giratórias do futuro de
onde poderão ser lançados ataques
inopinados, demolidores e esquivos —
passam a ameaçar a humanidade
inteira, em sua loucura coletiva, de
aniquilamento e de morte. Essa é a
guerra — total, permanente, global,
apocalíptica — que se desenha desde já
no horizonte sombrio da nossa era

conturbada E so nos resta, nações de
qualquci quadrante do mundo,
preparar mo-nos para ela. com
determinação, com clarividência e com
fé".

Nesse panorama sombrio para a
humanidade, o Brasil tem uma posição
nítida e definida ao lado do Ocidente.**E, pois. pertencemos ao Ocidente, di/
Goldcry: nele estamos e vivemos: o
Ocidente vive e persiste realmente em
nós. em nosso passado e cm nosso
presente, em nosso sangue e em nossos
músculos, em nossos corações e em
nossos nervos, nos ideais pelos quais
lutamos e nos interesses que defen*
demos, na técnica que nos arma o
braço, na ciência que nos alimenta o
espirito, na fé que nos fortalece a alma.
nos livros que lemos, nas palavras que
proferimos, nos cânticos que en-
toamos, nas preces que balbuciamos.
até nesta maravilhosa paisagem
plástica, que nos rodeia, praias,
montanhas.selvas, campos, planaltos e
rios ocidentalizados mais e mais peto
esforço perseverante e incansável de
incontáveis gerações". E como o
Ocidente encontra-se ameaçado
("A guerra fria — eis ai o quítíro
verdadeiro da coexistência pacifica
com que os comunistas acenam para o
Ocidente em seus trombeteados e
falsos apdtos de paz. certos de que. em
tal ambiente, poderão alcançar, com
riscos muito menores, o seu objetivo de
conquista do mundo") e "o Brasil «"
depende do Ocidente." e "o Ocidente
precisa do Brasil", os grandes rumos
do destino nacional devem fundar-se
nessa série de constatações.

Segundo 
o general Golbery, a

guerra total que envolve o planeta
dcscnrola-sc no espaço interno das
nações ocidentais, onde a ideologia
comunista atua como ponta de lança.
Por isso não basta a esses países
disporem "de um poder nuclear de
intimidação, resposta violenta e. por
isso mesmo, exageradamente rígida,
nem sempre aplicável .no caso de
ameaças limitadas" mas lhes convém
"contar com forças militares ao pé da
obra organizadas de preferência com
elementos locais devidamente
equipados e assistidos, reforçados, se
necessário, por destacamentos dotados
de armamento do mais moderno e
potente", e além disso "construir um
primeiro escalão de reserva, .geral,
brigada de choque altamente móvel e
superiormente equipada, capaz de
atender no mais curto prazo, aqui ou
acolá, como bombeiros internacionais
de uma nova estirpe, aos focos de
perturbação atiçados pelos comunistas
ou às ameaças de ataque tanto da v*
Rússia como da China no vasto
perímetro do mundo livre".

£ diante desse quadro e atendendo
às suas necessidades que o Brasil deve'
definir a sua estratégia nacional. "O
instrumento da ação estratégica, nesta
era de guerras totais, só pode ser o que
resulta da integração de todas as forças
nacionais, de todos os recursos físicos e
humanos de que dispõe a nação, de
toda a sua capacidade espiritual e
material, da totalidade de meios
econômicos, políticos, psicossociais e
militares que possa reunir para a luta
— de seu Poder 'Nacional, em suma".
Embora essa situação traga em si os
dilemas entre liberdade e segurança
nacional e entre esta e b bem-estar
("apontado por Goergin em dias
passados sob a forma menos justa mas
altamente sugestiva de seu slogan:'mais canhões, menos manteiga' ") a
própria segurança exige "um mínimo
de bem-estar que se precisa assegurar,
dequalquer forma, em permanência^'; e
não vale a pena sacrificar inteiramente
a liberdade em busca de segurança."Não se acredite pois", escreveu
Golbery, "que o sacrifício da Liber-
dade possa conduzir sempre a um
aumento de Segurança. Além de certos
limites, a Liberdade sacrificada
determinará, de sua parte, perda vital
da Segurança. Os escravos não são
bons combatentes — eis a lição que as
tiranias aprenderam no decurso dos

continua na página 4
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séculos". E. no mesmo sentido, afirma
que "a liberdade democrática é um
valor inestimável para a civilização o..
Ocidente, e rrnegáda. em face do
agressor totalitário, seria, no fundo,
confessar^sc a priori vencido. Berr
sabem disso os comunistas — os
primeiros a clamar nas praças publicas
pelas franquias da democracia mais
liberal, enquanto se apresentam para
logo sufocadas, tão pronto alcancem o
podtt"-

Com base nas suas convidei ações

planetárias mais mais.nospanfadam
aspectos ireográflstH. econômicos e
politiCiKdo Brasil e no que seriam seus
Objetivo* Nacionais Permanentes, o
general Golbcrs avançou no* vários
ensaios algumas propostas
geogramáticas de antculacào e in«
icgracâo nacional que apenas muito de
longe poderiam sersír para esclarecer
os que pretendem descobrir qual será o
seu comportamento diante das
questões políticas que o ocuparão no
governo Geisel. Apenas algumas
passagens como quando afirma que o
nacionalú o "deve ser. só pode ser um

absoluto, em si mesmo um fim dJiinto
— pdo menos enquanto perdurar a
nação como tal", esvaziando o conceito
de nacionalismo do seu contendo de
instrumento político de defesa das
riquezas nacionais e contra a
penetração indiscriminada do capital
estrangeiro, ou quando sugere as
quatro esferas de solidariedade In
lernaciunal do Brasil «r o mundo luso*
hri»tiMm, o mundo latino, o mundo
católico e o mundo subdesenvolvido —
afirmando que quanto ao que chama
mundo luw-hrasilcire. o Brasil mais
"Portugal e suas colônias", temos

muitas obrigações e interesses comuns
de segurança e devemos compartilhar
das responsabilidades portuguesas nos
seus territórios africanos, "uma
responsabilidade que devemos estar
prontos a reconhecer e assumir a
qualquer momento, como nossa
lambem".

De um modo geral as idéias do
general Colher)' podem parecer pouco
atualizadas e sao cm grano> nane
realmente antigas, exposf as em estudos
da década de 50, alguns con-
lemporâneos à guerra da Coréia e á
presença de Siálin na direção da União
Soviética. Mas foi o próprio autor que

revitalizou e susiptou «tnualidade de
sua obra dizendo •nó* prefácio da
segunda edição, em 1%?. que o livro
não et» atualizado ao ano em curso.
ma> que. por outro lado. "de
atualização a rigor não necessitava
também" e que esta poderia ser útil e
possível mas "de forma alguma
necessária" pois "tem a pretensão
Inerente a todo o pensamento
gcopolltico que se preze de resistir, em
seu núcleo central de idéias, ás
variações conjunturais mesmo em
épocas de um dinamismo excepcional
como a quadra que atravessamos".

A ponte: águas passadas

Na 
manha do dia 4 passado, cer-

ca de 10 mil testemunhas
assistiram á última grandv festa do
atual governo. Ao lado de miniMjw.
governadores e embaixadores, o
presidente Mediei inaugurou :• ponteRio-Niterói. batizada com o some de
seu antecessor. Artur d-, f. ,u. c Silva,
que a iniciou rr: Jo/i n»«c uc 1968. O
ato solene rce^zado na praça de
pedágio. local./ada na extremidade da
ponte do lado fluminense,
praticamente encerrou uma história c
uma polêmica de quase 100 anos.
iniciadas em 1875 quando Dom Pedro
II concedeu ao engenheiro inglês
Hamilton Lindsay Bucknali o direito
de construir uma ponte ou um túnci
ferroviário através da bala de
Guanabara.

O que resta para discutir sobre este
monumento de aço c concreto, de
13.900 metros de extensão, 27 de
largura c seis pistas para até 50 mil
carros? Hoje. a maioria das questões
da polêmica centenária estão
automaticamente respondidas. Por que
a ponte c não um túnel? A opção pela
ponte de certa forma revela a
prioridade que é (ou era) dada no país
ao tráfego rodoviário. Ficaram no
esquecimento os pro},-os de cons-
trução de um túnel ferroviário unindo
Gragoatá (Niterói) ao Calabouço (Rio),
que possibilitaria sua integração ao
sistema d^ transporte de massa como.
por*exempío, o metrô. Quatro con-
corrências chegaram a ser abertas para
a construção do túnel. Hoje dele .esta
uma desconhecida Comissão para
Construção do Túnel, criada pelo
mirechal Juarez Távora quando
ministro da Viação e Obras Públicas, e
que funciona timidamente numa
pequena e moderna casa na tradicional
Rua do Mercado, no centro do Rio.
alimentando esperanças do ler, o metrô
carioca. Seus funcionários alegam que
o túnel ficaria em 60 a 80 milhões de
dólares contra cerca de 250 da ponte.
Mas esse debate hoje é coisa do
passado.

O que resta então? Unia discussão
dos custos do projeto? Nem mesmo as
constantes alterações nas pr kões do
custo à medida que a obra avançava, e
as surpreendentes estimativas de que
esse custo atingiria hoje a ordem de 1,5
bilhão de cruzeiros, parecem en-

tusiasmar mesmo os amigos opositores
da ponte. Na verdade, só o primeiroconsórcio construtor consumiu de
dezembro de 1968. quando a obra
começou, a dezembro de 1970. 70% do
preço estimado na época (238 milhões
de cruzeiros) para realizar apenas 20%
da ponte. Diante da evidente in-
capacidade do consórcio de cumprir o
prazo prometido (três anos), o
presidente Mrdici assinou um decreto,
cm janeiro de 1971. desapropriando o
consórcio construtor c tornando o
governo dono de todo o material
utilizado. E a partir dai os trabalhos de
construção da ponte, agora sob um
novo consórcio construtor (Camargo
Correia, José Mendes Júnior e Rabello
u. A.), pareceram seguir indiferentes
ás criticas da oposição, enquanto novas
correções eram feitas em seu preço:438 milhões no inicio de 1971. 688
milhões em maio do mesmo ano. até
chegar aos 990 milhões cm que é
avaliada hoje. extra-oficialmente.
Estimativa, aliás, que exclui os gastoscom os equipamentos adquiridos pela
Ecex (Empresa de Construção e
Exploração da Ponte Costa c
Silva), avaliados cm 400 milhões de
cruzeiros — o que elevaria o custo final
da obra para perto de 1.5 bilhão de
ctuzeiros. quase três vezes o orçamento
do Ministério da Saúde, cm 1973.
Nisso se poderia discutir se o
pagamento da obra poderá ser feito
com o dinheiro do seu próprio pedágio
(como diz o ministro Andreazza) ou
não (como diz a oposição). De qualquerforma é certo que a ponte será paga c
não será este um debate que aparecerá
nas manchetes dos jornais.

E quanto às vitimas? Embora o
sigilo e a exagerada cautela com quesempre foram divulgadas as questõesde segurança de trabalho na ponte de
certa forma tenham contribuído paradar um certo ar de mistério em torno
do destino de muitos trabalhadores
esse tema também está enterrado,
como seus mortos. Parece natural
esperar em obras desse porte um
razoável número de acidentes fatais.

Até o momento da inauguração a
Ecex admitiu a morte de 33 pessoas, o
que certamente permitiria outras
interpretações mas com poucos efeitos
práticos. Discutir isso, contudo, é tão
inútil quanto esperar a ressurreição

dos mortos.
O que restaria então para ser

discutido? Previsões razoavelmente
seguras indicam longos
engarrafamentos para as três pistas de
acesso do lado carioca e as 18 do lado
fluminense. No Rio. uma dessas vias de
acesso (a Avenida Brasil, que atravessa
quase toda a Zona Norte) está
praticamente saturada com um
movimento diário de 120 mil veículos e
passará a receber da ponte, inclusive,
veículos que até então lhe eram
estranhos: os caminhões que não se
destinam ao Rio. mas que terão na
ponte uma opção em seu trajeto para
outros Estados. "Vai ser o caos", disse
há algum tempo o diretor da Divisão
de Engenharia do DETRAN carioca,
Cimar Garcia dos Santos, confessando-
se impotente para resolver o problema
que a ponte representará para o já
tumultuado trânsito carioca. "As
rampas da ponte no lado do Rio", disse
Santos, "foram projetadas c cons-
iruídas sem que o DETRAN tivesse
sido ouvido. Do ponto de vista
arquitetônico c estrutural trata-se de
um bom trabalho, mas do ângulo do
tráfego é considerado desastroso".

Muito mais que no Rio. a ponte
apresenta para Niterói perspectivas
que chegam a ser assustadoras. Sem
um plano diretor urbano, com um
sistema de água e esgotos que data de
80 anos. ruas estreint •• esburacadas,
Niterói deverá viver problemas incrf-
veis com o volume de tráfego que
recebeiá da ponte (aos seus 60 mil
veículos diários serão acrescidos mais
20 mil) e com o previsível deslocamento
da já saturada especulação imobiliária
carioca para suas praias.

ê possível que a construção da ponte
represente, muito mais do que uma
solução para o tráfego urbano, uma
vitória das empresas construtoras? Isso
porque será necessário um complexo
de novas obras viárias, tanto no Rio
como em Niterói, para dar vazão aos 50
mil veículos diários, em ambas as
direções, que circularão na ponte até
1987? Talvez. Mas se isso acontecer, a
se acreditar nos estudos dos técnicos do
Escritório de Engenharia Antônio
Alves Noronha, firma que realizou os
estudos de viabilidade, a ponte con-
tud* já estará com seu tráfego
saturado. Aí o debate talv'ez recomece.
Mas então já será uma outra história.
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De Castelo a Geisel, uma cronologia de pronunciamentos
Ato Institucional de 9 de abril de

1964: "

gg ^ff indispensável fixar o con-
E#ceito do movimento civil e

militar que acaba d -brir uo Brasil
uma nova perspectiva .-obre o seu
futuro. O que houve e continuará a
haver neste momento, não só no espí-
rito e no comportamento das classes
armadas, como na opinião pública
nacional, é uma autêntica revolução.

A revolução se distingue de outros
movimentos armados ;>elo fato de que
nele se traduz, não o interesse e
a vontade de um grupo, mas o interesse
e a vontade da Nação,

A revolução vitoriosa se investe no
exercício do Poder Constituinte. Este
se manifesta pela eleição popular ou
pela revolução. Esta ê a forma mais

expressiva e mais radical do Poder
Constituinte. Assim, a revolução
vitoriosa, como o Poder Constituinte,
se legitima por si mesma. Ela destitui o
governo anterior e tem a capacidade
de corstituir o novo governo. Nela se
contém a força normativa, inerente ao
Poder Constituinte. Ela edita normas
jurídicas sem que nisto seja limitada
pela normatividade anterior à sua
vitória, Os chefes da revolução
vitorioia. graças à ação dás Forças
Armadas e ao apoio inequívoco da
Nação, representam o Povo e em seu
nome exercem o Poder Constituinte, de
que o Povo é o único titular. O Ato
Institucional que é hoje editado pelos
Comandantís-em-Cheíe do Exército,
da Marinha e da Aeronáutica, em
nome da revolução que se tornou

vitoriosa com o apoio da Nação na sua
quase totalidade, ^ destina a
assegurar ao novo governo a ser ins-
tituído os meios indispensáveis,à obra
de reconstrução econômica, financeira.
política e moral do Brasil, de maneira a
poder enfrentar, de modo direto e
imediato, os graves e urgentes
problemas de que depende a
restauração da ordem interna e do
prestígio internacional da nossa pátria.
A revolução vitoriosa necessita de se
institucionalizar e se apressa peia sua
institucionalização a limitar os plenos
poderes de que efetivamente dispõe"
(...)

Pronunciamento do presidente
Castelo Branco no dia 11 de abril de
1964:

'"Minha eleição pelo Congresso
Nacional em expressiva votação traduz
sobremaneira o pesado fardo das
responsabilidades que sabia já haver
assumido ao aceitar a indicação de
minha candidatura à Presidência da
República por forças políticas pon-

r. -eis. sob a liderança de vários
{.'"¦•rnadores de Estados.

O calor da opinião pública através
de autênticas manifestações populares
e de numerosas entidades de classe
estimulou-me a esta atitude. Agora
espero em Deus corresponder às
esperanças de nuus compatriotas nesta
hora tão decisiva dos destinos do
Brasil, cumprindo plenamente os
elevados objetivos do movimento
vitorioso de abril, no qual se irmanam
o povo inteiro e as Forças Armadas, na

mesma aspiração de restaurar a
legalidade, revigorar a democracia,
restabelecer a paz e promover o
progresso e a justiça social. '

Espero, também, em me ajudando o
espírito de colaboração de todos os
brasileiros e o sentimento da gravidadeda hora preseníe, possa entregar, ao
iniciar-se o ano de 1966, ao meu
sucessor legitimamente eleito pelo povoem eleições livres, uma nação coesa e
ainda mais confiante em seu futuro, a
que não mais assaltem os temores e os
angustiemos problemas do momento
atual- Ao Congresso Nacional, com
toe' .,ieu respeito de brasileiro e de
presidente eleito da República,
apresento nesta oportunidade de modo

continua na página ao lado
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especial as minhas saudações"

Pronunciamento do marechal
Castelo Branco no Congresso Nacional
ao auumlr a pretldêncla da República,
no dia 15 de abril de 1964:

(...) "Defenderei e cumprirei com
honra c lealdade a Constituição do
Brasil, inclusive o Ato Institucional
que a integra. Cumprirei e defenderei
ambos com determinação, pois serei
escravo das leis do pais e permanecerei
em vigília para que todos as observem
com exação e zelo. Meu governo será o
das leis. o das tradições e princípios
morais c políticos que refletem a alma
brasileira. O que vale dizer que será
um governo firmemente voltado para o
futuro, tanto é certo que um constante
sentimento de progresso e aper-
feiçoamento constitui a marca c
também o sentido da nossa história
política e social. (...)

Nossa vocação é a da liberdade
democrática, governo da maioria com
a colaboração e respeito das minorias.
Os cidadãos, dentre eles também, em
expressiva atitude, as mulheres
brasileiras, todos, civis c soldados,
ergueram-se num dos mais belos e
unânimes impulsos da nossa história
contra a desvirtuação do regime. (...)

Caminharemos para a frente com a
segurança de que o remédio para os
malefícios da extrema-esquerda não
será o nascimento de uma direita
reacionária, mas o das reformas que se
fizerem necessárias. Creio firmemente
na compatibilidade do desen-
volvimento com os processos
democráticos. (...)

Venham a mim os brasileiros e eu
irei com eles para, com auxílio de Deus
e com a serena confiança, buscar
melhores dias no horizonte do futuro".

Pronunciamento do presidente
Castelo Branco em Belo Horizonte, no
dia 21 de abril de 1964:"...Assim, identificados, com
aqueles ideais, nos quais encontramos,
indissoluvelmente reunidos, um forte
desejo de progresso e aperfeiçoamento
e inabalável fé nas excelências da
liberdade, o Governo, que ora se inicia,
está certo de não decepcionar o povo
brasileiro. Nào será um governo
voltado apenas para o passado, mas
um governo fundamentalmente
preocupado com o futuro, que deverá
atender às justas e crescentes
aspirações de milhões de brasileiros,
especialmente os mais jovens, e que
estão __reclamar dignas e adequadas
condições de vida, condições que,
certamente, não alcançaremos sem
levar a cabo algumas reformas,
destinadas a abrir novos caminhos e
novos horizontes para a ascensão de
cada qual na medida da sua
capacidade.

Até porque a revolução não se fez
para manter privilégios de quem quer
que seja, mas para; em nome do povo,
e em seu favor, democratizar os
benefícios do desenvolvimento e da
civilização. (...)

Havendo assumido as respon-
sabilidades do Governo "em con-
dições notoriamente difíceis e
extraordinárias, não nos seria possível
apresentar, inicialmente, ao povo

brasileiro, minucioso plano de admi-
niviraçi». natural desdobramento da
urientaçio c dot princípios que nos
inspiram, na contecuçio do bem-estar

Cal. 
Tudo virá. porém, a teu tempo

J
Podem os bratileirot ter a tcg urança

de que o futuro não detmerecerá ot
tonhot de emancipação da In-
confidencia, que bem te reconhece em
tudo quanto o poso mineiro e o teu
ilustre governador acabam de realiza;
pela liberdade e pelo progresso do
Pait".
•

Pronunciamento do presidente
Castelo' Branco Justificando o Ato
Institucional n.* 2. dt 27 de outubro de
I965i"A Resolução bratileira. como
qualquer movimento njcional. «Mi
sujeita a contingências, até metmo a
circunstâncias várias.

Cabe ao Governo, que também a
emanou, garantir a conquista de seus
objetivos, sobretudo por serem estes
coincidentes com ot da Nação.

Um ato revolucionário, que objetive
tal garantia, por ser iminente é
legitimo.

As contingências e as circunstâncias
tem sido apreciadas, c uma e outras
que tenham o sentido de revanchitmo.
reacionarismo e de contra-revolução
devem ser afastados.

Sobreleva em nossa ação a
finalidade de empreender o movimento
de 31 de março e a consolidação da
ordem política, financeira e conômica.
<...)

A Revolução é um movimento que
veio da inspiração do povo brasileiro
para atender às suas aspirações «mais
legitimas: erradicar uma situação e um
governo que afundavam o País na
corrupção e na subversão.

No preâmbulo do Ato que iniciou a
institucionalização do movimento de
31 de março de 1964 foi dito que o que
houve e continuará a haver, não só no
espirito c no comportamento das
classes armadas, mas também na
opinião pública nacional, é uma
autêntica revolução. E frisou-se que:

a) ela se distingue de outros
movimentos armados pelo fato de que
traduz, não o interesse e a vontade de
um grupo, mas o interesse e a vontade
da Nação:

b) a Revolução investe-se. por isso.
no exercício do Poder Constituinte,
legitimando-se por si mesma;

c) edita normas jurídicas, sem que
nisto seja limitada pela normatividade
anterior à sua vitória, pois. graças à
ação das Forças Armadas e ao apoio
inequívico da Nação, representa o povo
e em seu nome exerce o Poder Cons-
tituinte de que o povo é o único
titular.

Não se disse que a Revolução foi,
mas que é e continuará. Assim, o- seu
Poder Constituinte não se exauriu,
tanto é ele próprio do processo
revolucionário, que tem de ser
dinâmico para atingir os seus objetivos.
Acentuou-se. por isso. no esquema
daqueles conceitos, traduzindo uma
realidade incontestável de Direito
Público, o poder institucionalizante de
que a Revolução é dotada para fazer
vingar os princípios em nome dos quais
a Nação se levantou contra a situação
anterior.

A autolimitação que a Revolução se
impôs no Ato Institucional de 9 de
abril de 1964 nãb significa, portanto,
que, tendo poderes para limitar-se, se
tenha negado a si mesma por essa
limitação, ou se tenha despojado da
carga de poder que lhe é inerente como
movimento. Por isso se declarou,
textualmente, que "os processos
constitucionais não funcionaram para
destituir o Governo que
deliberadamente se dispunha a
bolchevizar o País", mas se
acrescentou, desde logo, que,"destituído pela Revolução, só a esta
cabe ditar as normas e os processos de
constituição do novo Governo e
atribuir-lhe os poderes ou os ins-
trumentos jurídicos que !he
assegurem o exercício do Poder no
exclusivo interesse do País".

Exposição de Motivos do Ministro
da Justiça, Carlos Medeiros e Silva,
sobre o anteprojeto da Constituição em
dezembro de 1966:

"(...) Em verdade, a Revolução não
se fez somente para extirpar, da Carta

Magna preceitos que. no curto do
tempo, te tomarem obsoletos; tinha dt
inovar e o fez. através de Atos e
Emendas Constitucionaisvcom o
objetivo de consolidar a democracia e o
tittema presidencial de governo.

At Conttiiuiçoct de 1934 e de l**6
tão derem ao pait a estabilidade
política; at crises que haviam
começado a eclodir detde o fim da
Primeira Guerra Mundial provocarama primeira emenda, em 1926. do testo
republicano de J vi l at tréguat te
estreitaram no tempo, de forma a que a
Nação tem vivido inquieta, detde
entio. tob at ameaçat de ideologiat
radicait. todat divorciadat do ideal
ttcm<«rráiteo e representativo.

Para que a Revolução continuasse,
com êtito feliz not teut hjcmot era
indispensável que um diploma de
inspiras*© nacional moldado na
experiência positiva e negativa dot
últimos 40 anos fosse promulgado
antes de encerrar-se' o teu primeiro
ciclo.

Não é preciso buscar, em palies t
exóticos, pôr amor i novidade, ou cm
práticat tedimentadat entre ot outros
povos, durante téculos. mas resultantes
das peculiaridades nacionait. remédios
milagrosos para a nossa crise cons-
titucional.

O regime democrático é o regime da
lei e sem lei não há liberdade. (...)

Um novo período presidencial e uma
nova legislativa vão ter inicio em 15 de
março de 1%?: não só o Congresso
Nacional como o Presidente da
República e os órgãos do Poder
Judiciário precisam ter as suas
atribuições ajustadas a experiência
nacional e - prática revolucionária dos
últimos anos.

Os atos de força devem ser banidos,
no regime do Estado de Direito: os
poderes constituídos entre si e os
provocados pelas pressões exteriores,
dos interesses internos e in-
ternacionais. que se arregimentam
através de grupos c facções de ins-
piração egoística. alheia aos im-
perativos da pazedo bem-estar social.

A técnica constitucional, nesta
segunda metade do século XX. não é, e
não pode ser, a de outros tempos: ela
deve traduzir, no texto fundamental, a
experiência do passado, a realidade do
presente e as aspirações do futuro.

A divisão dos poderes. que foi'a
inspiração do constitucionalismo da
época ,^<to liberalismo, cede à in-
terdependéncia e a cooperação, sob
várias modalidades, nos últimos
tempos, em todos os países.

Os Parlamentos conservam o
controle político da elaboração
legislativa, nos regimes democráticos e
representativos, mas deixam, aos
técnicos do Executivo, o preparo de
projetos de relevância, especialmente
no campo da segurança nacional, da
economia e das finanças.

Amplia-se a ação do Executivo e se
criam as comissões parlamentares de
inquérito para que a Nação conheça,
através de seus mandatários, o que
ocorre quanto à execução das leis e
regulamentos, no âmbito ad-
ministrativo. (...)

O Brasil é um país amadurecido '

para a conquista de seus destinos; é
preciso que os homens desta geração
não desperdicem a sua inteligência e o
seu trabalho, em discussões
acadêmicas ou no mimetismojurídicoe
político, procurando em outros povos,
ou em outras épocas, as soluções que.
somente tendo raízes na conjuntura
nacional, poderão durar e prosperar.

A tarefa da reorganização cons-
titucional deve contar, portanto, com
a colaboração de todos, feita uma
trégua nas dissenções partidárias, com
o voto de humildade e de desapego às
posições tomadas, no campo político,
em outras situações.

A recompensa de dotar o país de
uma Constituição democrática e
amoldada às realidades nacionais,
como adverte um dos maiores cons-
titucionalistas de nossa época, será o
maior bem que um povo pode aspirar:
A LIBERDADE".

Pronunciamento do marechal Costa
e Silva na Convenção da ARENA
quando da sua candidatura à
presidência da República:"(...) Vejo com grande alegria que
minha candidatura é proclamada pelas
mais altas expressões da vida pública

de todos ot recantos do Bratil. quate
iodes representantes do povo
brasileiro, do pato de quem todo poder
emana, de notto povo soberano,
centtrutor c tlmholo de nossa Pátria
que. na frate lapidar de Rui. "nio é
um tittema. nem teita. nem um
monopólio, nem uma forma de
prenso" mat "o céu. o tolo. o povo. a
tradição, a consciência, o lar. o berço
dot fUhot e o túmulo dot antepattadot.
a comunhão da ¦- da língua, da
liberdade (...)

Consciência temos todos not. de
quanto tem tido penota. através da
História, a luta de notta gente na
cfettsaçio de teut ideais de In-
dependência, na defesa da integridade
e unidade territorial e nacional, da
liberdade, d*democracia, da paz e da
segurança econômica, na luta pela
regeneração dos cottumet políticos,
pelo progresso cultural e material.

Notta independência nào nos foi
dada.

Foi conquistada a duras penas por
notta gente. (...)

Infelizmente, porém, a Primeira
República, que durou 41 anos. não not
proporcionou um Governo realmente
democrático.

Viciaram-na:
O voto de cabresto
c coroncliimo de facções
as guerras de familia
o cangaço
as oligarquias regionais
a política pessoal dos' goscr-

nadores
o caudilismo
o absolutismo presidencialistaa insensibilidade ante os.

problemas sociais, econômicos,
educacionais do povo. das camadas
populares menos favorecidas.

Contra essa deturpação da
democracia, contra essa falsa
democracia, insurgiram-se os
revolucionários da década de 20.
patriotas e idealistas que sacrificaram
suas vidas e derrotados, embora não
combateram inutilmente, pois
prepararam ambiente propicio à
eclosão e à vitória da Revolução de 30.
que deveria moralizar as eleições,
tornando-as livres através do voto
secreto t das garantias da Justiça
Eleitoral.

A demora da reconstitucionalização
do País provocou, no entanto, a
Revolução cívica e constitucionalista
de 1932.

Aprovada a Constituição de 1934.
após um breve período de Governo
democrático, padecemos de 1937 a
1945. a ameaça do fascismo, na farsa
totalitária do chamado Estado Novo.

Só e unicamente a manifestação
ineontida e irreprimível da vontade
popular então nos levou a combater,
vitoriosa e gloriosamente, lado a lado
com os povos livres, contra o im-
perialismo nazi-fascista.

Regime sob o qual o Estado todo-
poderoso aniquilava e absorvia a
personalidade humana, porque, assim
o Partido único fascista proclamava:
nada existe fora do Estado, nada acima
do Estado, nada contra o Estado: tudo
existe no Estado e pelo Estado.

Por sua vez. sob o nazismo só se
admitia uma Raça, uma Moral, um
Direito só. só um Partido, isto é, a
Raça. a Moral, o Direito e o Partido do
nazismo encarnado pelo Führer. como
o fascismo se encarnava no Duce.

Foram regimes, esses, que
sublimaram a violência, suprimiram a
liberdade e praticaram os mais
nefandos crimes, registrados pela
História.

Depois da derrocada do nazi-
fascismo no plano universal e após a
derrubada do fascismo indígena em
1945. voltamos a padecer da infiltração
insidiosa e do assédio do comunismo
que, em 1935, já havia provocado uma
rebelião que tantas e tantas vidas
preciosas ceifou entre os defensores da
liberdade.. da legalidade, de nossas
tradições humanas e cristãs.

Se o nazi-fascismo foi totalitário e
absolutista, o comunismo, materialista
e ateu. não o é menos, nem constituiu
menos ameaça às nossas instituições
políticas e sociais, ao nosso modo
brasileiro de viver e de conviver sem
ódios, sem preconceitos de qualquer
espécie. *

As infiltrações comunistas ou
comunistóides nos setores gover-
riamentais e nos meios intelectuais e

populares, até mesmo nas ctaacas
armadas, juntou-te o desgaste caiaSo
pelo ímpeto da inflaçio e da
corrupção, frutos de um esforço
desesperado e irracional em busca de
um desenvolvimento sem bases
rcallsticat. conduzido açodada—te,
sem apuração prévia de nossa
capacidade financeira e econômica,
tem consideração dot encargos aue
viriam a ter tuportadot pelo povo. (...)

Identificado com at mait legitimas
atpiraçôet populares, o movimento de
31 de março propõe-te fun*
damentalmente a:

restaurar o regime democrático
representativo e republicano

restabelecer o primado da ordem
jurídica~ promover a moralização e
putificaçào dot nottot cottumet
polltico-adminittrativoempreender, dentro da lei da
liberdade, e de acordo com as tradições
cristãs da Nação, as indispensáveis
reformas de nossa estrutura todo-
econômica, assegurando, a todos os
brasileiros, a igualdade de direitos e
oportunidades.

empenhar o máximo de enorgiat
da Nação no sentido da harmonia e da
justiça social eliminando o
disisionismo e a desigualdade

rcrüegrar plenamente as Forças
Armadas na sua destinaçâo de
defensores da Pátria e de garantidoras.
apartidárias dós poderes cons-
titucionais da lei e da Ordem.

libertar da mistificação e da
demagogia as minorias que. por boa fé
ou idealismo, se desviaram da estrada
larga da democracia c da liberdade

preparar os homens de amanhã
para o exercício de uma democracia
auienticamente nossa — justa,
próspera, cristã, forte, feliz e
magnânima. (...)

Não ignoro que. nesta oportunidade,
esperais de mim a apresentação de um
programa de governo, embora das
palavras que acabo de proferir se
despreendam. desde logo. as diretrizes
que hei de observar.

Mas vós também não ignorais que,
no momento, só vos posso apresentar.
dentro destas diretrizes, apenas as
linhas gerais de uma ação gover-
namental. quer no campo da política
externa, quer no campo da política

__b 
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A/
interna e da Administração.

No campo da Política Externa,
mantidos e observados todos os nossos
compromissos anteriores, cumpre-nos
reafirmar e fazer valer, ativa e cons-
tantemente. nossa presença na
comunhão universal dos povos, livres,
sempre fiéis às nossas tradições cristãs
e democráticas, sempre irredutíveis
quanto ao respeito de nossa soberania,
sempre propensos à solução pacífica
das controvérsias e dos conflitos in-
ternacionais. batalhando tenazmente
pela preservação da paz. (...)

Cumpre-nos intensificar as relações
tom nossos irmãos da América Latina,
fortalecendo ao máximo a política da
boa vizinhança, s'ab ia mente
proclamada, desde 1750, pelo Tratado
de Madri, estendendo-a a todas as
Nações do Continente, estendendo-a. .
ainda, a todos os países com os quais
mantemos relações. (...)

continuo na página 18
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At 
necessidades econômicas

costumam provocar curiosas
reações. Por eiemplo a posição
rtctntcmcntc assumida por vários
empresários da construção civil
favorávcif á participação das mulheres
nas obras que suas empresas reabram
Como interpretar esta posição? Será
que as mulheres brasileiras ganharam
novos aliados para tentar destruir os
vários tipos de discriminação sexual
impostos pelas Armas nos mais
diferentes ramos da economia e queimpedem que um numero expressivo
de trabalhadoras se integre no
processo social de produção?

A relativa crise de mão-de-obra
existente nos grandes centros urbanos
parece ter feito com que as empresas
que mais de perto estão sofrendo com
ela' — as de construção civil —
descobrissem subitamente que há uma
enorme reserva de mão-de-obra nio
aproveitada (ou subaproveitada) nu
cidades: as mulhem. Uma construtora
de Brasília, a Consunan. contratou 42
mulheres para trabalhar como
serventes na construção do edifício*
sede da Embratel. A Consunan
alegou, quase que justificando essa
situação insólita, que há escassez de
mão-de-obra masculina em Brasília e
ela tem prazos certos (e multas
previstas em caso de atraso) para a
entrega da obra. Ba. por exemplo,
precisava de ISO homens, e só arrumou
seis; quando resolveu apelar para as
mulheres não encontrou nenhuma
dificuldade: no dia seguinte á primeira
contratação, a noticia se espalhou e
mais de 100 muJMNne apresentaram
para as poucas vtgoriinda existentes.

A descoberta do inexplorado filão da
mão-de-obra feminina teve de passar

AS TRABALHADORAS
A crise de mào-de-ohra está obrigando as empresas da construção
civil a recrutar mulheres txtra trabalhar tias obras como serventes

primeiro por alguns impedimentos
legais: em Brasília, a Delegacia
Regional do Trabalho chegou ' a
anunciar que impediria a contratação.
Dizia a DRT que o artigo 387 da
Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) proíbe o trabalho da mulher nos
subterrâneos, na mineração em
subsolo e obras da construção civil.
Como o mesmo artigo permite no
entanto ao Ministério do Trabalho"estabelecer revogações totais ou
parciais ás proibições", ouvindo as
razões da Consunan. o ministro Júlio
Barata acabou concedendo á empresa
o direito de empregar mulheres como
serventes, "a titulo precário",
enquanto durar a situação em que se
encontra o setor: escassez e preços
elevados da mão-de-obra masculina.

Nessa altura, parece que muitos
empresários da construção civil
passaram a cogitar seriamente do
emprego de mulheres para amenizar a
crise do setor. Em São Paulo, onde se
calcula que há uma carência de 40 mU
homens nas obras de construção civil
do Estado, o presidente do Sindicato
da Indústria Civil de Grandes
Estruturas. Armênio Crestana.
declarou ser "favorável ao trabalho da
mulher nas obras, pois calculadamente
30% das tarefas sao compatíveis com
suas condições". Para ele e outros

empresários o artigo 387 da CLT é
coisa do passado. "Quando essa lei foi •
feita, as condições eram muito
diferentes das de hoje", disse Crestana.
E concluiu: "A minha impressão é que
esta legislação está hoje antiquada,
considerando as conquistas Ji
alcançadas pela mulher e tendo em
conta, também, a necessidade de todos
contribuírem para o progresso
crescente do pais no atual surto de
desenvolvimento".

Não se sabe. evidentemente, em que
medida a crise da mão-de-obra
influenciou o engenheiro Crestana a
reconhecer "as conquistas já
alcançadas pela mulher", ou qua* «cria
à reação dos empreiteiros há alguns
anos. quando a construção civil não
enfrentava nenhuma crise de falta de
trabalhadores, se alguma mulher
quisesse arranjar um emprego como
servente de pedreiro. O setor da
construção civil sempre foi um dos que
apresentou baixíssimo índice de
participação feminina. O Censo de
1970 revelou que naquele ano cerca de
1.400 mil homens estavam ocupados
no setor, que no entanto empregava
apenas 4.491 mulheres. Este número
nao refletiria exatamente o fato da lei
vedar á mulher o trabalho na
construção civil?

Ao que tudo indica, a baixíssima-

participação feminina na mão-de-obra
empregada na construção civil nlo se
deve a nenhuma lei de proteção ao
trabalho feminino (essas leis costumam
inclusive variar bastante de acordo
com as necessidades da economia). Já
que em outros ramos onde a
participação feminina não sofre
nenhum obstáculo legal a presença da
mulher também é pequena. Pode-se
mesmo afirmar que as mulheres
constituem a maior reserva de recursos
humanos não utilizados no pais. As
Tubulações A vançançadas do Censo de
1970 indicavam que a população
economicamente ativa brasileira era de
29.S milhões de pessoas, das quais
apenas 6,1 milhões de mulheres.
Enquanto isso, na população não
economicamente ativa (estudantes,
aposentados, pensionistas, presos,
inválidos e pessoas com atividades
domésticas não remuneradas) o
número de mulheres subia para 27,2
milhões, enquanto que o de homens
baixava para 9,1 milhões. Ou: havia
cerca de quatro vezes mais homens do-
que mulheres na população ocupada; e
três vezes mais mulheres do que
homens na população não ocupada.

Não há dúvida de que o fato do
número de mulheres não
economicamente ativas ser três vezes
superior ao dos homens — além de

revelar o elevado grau de exclusão da
mão-de-obra feminina no processo de
desenvolvimento econômico — édevido principalmcnie ao número de
mulhem brasileiras ainda presas aatividades domésticas não
remuneradas, no campo ou na cidade
isto é. ainda sujeitas ás funções
femininas tradicionais e
economicamente dependentes dos
homens.

Mesmo as mulheres que formam o
bloco chamado pelos economistayd»^"economicamente ativas" ainda-tsião^

Írcdominantcmcnte 
ligadas no Brasil

s atividades domésticas. Se como
observou um sociólogo "a
emancipação da mulher e sua
equiparação ao homem são e
continuarão sendo impossíveis,
enquanto ela permanecer excluída do
trabalho produtivo social e confinada
ao trabalho doméstico, que é um
trabalho privado", pode-se dizer que o
grau de emancipação da mulher no
pais ainda é baixo. Por isso. novas
oportunidades de elas se integrarem no
processo social de trabalho, ainda queatravés da construção civil, não'deixam de representar um progresso. O
Censo Demográfico mostra, por-exemplo, que as trabalhadoras
brasileiras se concentram em três
setores: nas "ocupações da
agropecuária e da produção extrativa
vegetal e animal" (no caso da
população feminina rural) e nas''ocupações técnicas, cientificas,
artísticas e afins" e 'ocupações da
prestação de serviço!" (no caso da
população feminina urbana).

Que representa para a mulher a

continuo no poglno oo lodo

Num 
estudo publicado no ano

passado (1), os economistas Fcllcia
Madeira e Paul Singer procuraram
analisar a evolução do trabalho
feminino no Brasil no período 1920-
1970. Eles demonstraram as variações
que vem sofrendo o trabalho feminino
no pais, e como nesse período de 50
anos evoluiu sua participação no
processo social de produção. Em 1970,
por exemplo, menos de 25% da
população feminina urbana trabalhava
— sendo que quase a metade era
constituída por empregadas
domésticas; no campo, a situação era
melhor — 43% da população rural
feminina trabalhava.

Segundo os autores, entre 1920 e
197Q houve um forte crescimento da
força de trabalho no pais — o número
de homens .que trabalhavam triplicou
(passando de 7,6 para 24 milhões),
enquanto o de mulheres aumentou
mais de sete vezes (passando de 1,4
para 10,6 milhões). Eles procuraram
verificar como esse aumento se
distribuiu pelos diferentes setores da
economia (agricultura, indústria e
serviços).

/ - Na agricultura:
A agricultura tem sido o principal

determinante das variações irregulares
do número de mulheres empregadas no
Brasil. Os autores localizaram dois ti-
pos de movimentos determinados pelas
transformações na agricultura, "com
reflexos diferentes no emprego
feminino:

Um primeiro, de origem mais geral,
que é a liberação da mão-de-obra
urbana agrícola, provocando as
migrações do campo para a cidade,
que no caso das mulheres significou
uma maior participação na mão-de-
obra urbana, .basicamente no setor de
serviços.

Um segundo, dentro da própria
agricultura, provocando a saída das
mulheres das grandes propriedades,
onde a especialização das atividades
levou à substituição da mulher pelo
homem numa primeira etapa (1940—
1950) e à substituição de ambos pela
máquina a seguir. Isso se verifica pela
constante diminuição das assalariadas
entre as mulheres que trabaJham no
campo. Assim, em 1940, crás^nulheres
que trabalhavam na agricultura, 37%
eram assalariadas, caindo para 23%
em 1950 e apenas 18% em 1960.

Ao» mesmo tempo, o aumento do
número de pequenas e médias
propriedades ocorrido nesse período
fez Ciescer a participaçãp da mulher no
trabalho, não sob a .forma de

Da agricultura à construção civil
De que modo evoluiu o trabalho feminino

no Brasil nestes últimos 50 anos?

empregadas (ou assalariadas), mas
como "membro não remunerado da
família", já que nessas propriedades,
ao contrário das grandes, é possr.el
combinar atividades domésticas e
produtivas — que é uma das formas
tradicionais do trabalho feminino.

Observam os dois economistas que
os resultados analisados indicam que"há duas agriculturas no Brasil: uma,
na qual se encontram sobretudo as
grandes propriedades, que tende cada
vez mais» a se integrar na economia
capitalista, apresentando mudanças
tecnológicas, aumento da
produtividade do trabalho e redução
do emprego. Nesta, a mulher passa a
ser cada vez menos utilizada em tarefas
produtivas. A outra compoe-se
predominantemente de 

'minifúndios,

permanece ainda essencialmente em
economia de subsistência,
apresentando relativa' imobilidade
tecnológica. A sua expansão responde
em grande parte ao crescimento
demográfico, que leva à subdivisão das
propriedades e à ocupação de novas
terras por imigrantes, que se tornam
posseiros nas áreas pioneiras. Neste
tipo de agricultura, a participação da
mulher na atividade produtiva não se
reduz, como indica a proporção
constante de mulheres entre os
responsáveis, parceiros e membros não
remunerados da família".

De 1920 a 1970, o total de mulheres
trabalhando no setor primário
(agricultura, extração vegetal, caça e
pesca) aumentou de 607,8 mil para 3,1
milhões. Em 70, as mulheres
representavam 31,8% do total da força
de trabalho do setor primário.

2 - Na indústria:
Até 1950, as mulheres tinham

participação mais acentuada nas
atividades industriais que podem ser
combinadas1 com as tarefas domésticas
— como por exemplo costureiras,
bordadeiras, etc, que trabalhavam em
suas próprias casas."Na medida em que se dá a
industrialização, a produção artesanal
é substituída pela fabril, o que
acarreta, dadas as circunstâncias, a
substituição do trabalho feminino pelo

masculino, já que o afastamento da
mulher do lar encontrava obstáculos
tanto objetivos (a necessidade de
cuidar das tarefas domésticas), como
subjetivos (preconceitos contra o
trabalho da mulher fora do lar)", ê
assim que se pode explicar que a
participação da mulher no emprego
total do setor secundário tenha caído
de 35,5%. em 1920, para 31,8% em
1940 e 20,6% em 1950.

Mas se bem que a participação da
mulher em termos relativos no
conjunto das atividades industriais
(incluindo a indústria doméstica, a
artesanal e a fabril) tenha drcrescido,
aumentou o número de trabalhadoras
assalariadas nas atividades
propriamente fabris — como porexemplo na indústria têxtil. Entre 1940
e 1970, o número de mulheres
ocupadas nas atividades fabris cresceu
em 116%, embora o crescimento dos
homens tenha sido de 274%. Em partea explicação está em que os ramos queocupam maior proporção de mulherscomo a indústria têxtil e a do
vestuário — se expandiram muito
menos que outros, como a metalurgia,
a indústria automobilística, etc, queempregam sobretudo homens.

Não há dúvida de que a passagem da
mulher da agricultura para á indústriaparticularmente a indústria fabrilrepresenta para ela um salto
qualitativo maior que para o homem.
Transformando-se em operária, ela
não só aumenta suas possibilidades de
independência econômica, ao mesmo
tempo que, no trabalho coletivo em
uma fábrica,' rompe com os estreitos
horizontes próprios do trabalho
doméstico privado. Entretanto, pode-se dizer que o número de mulheres quetrabalha na indústria no Brasil é muito
pequeno e representava, em 1970,
apenas 12,3% do total das pessoasocupada^ nos vários ramos industriais.

1 - No terciário1
O que se chama normalmente de

setor terciário engloba um número
muito grande de atividades, como
algumas fortemente ligadas à
produção (transportes, comunicações)
e também atividades pseudoprodutiva.c

(os serviços domésticos). Dentro do
terciário, os chamados Serviços de
Consumo Individual constituem o
único setor em que, desde 1920, a
maior parte dos ocupados é constituída
por mulheres, devido ao elevado
número de empregadas domésticas —
cerca de 2 milhões em 1970.

Esse é um tipo de trabalho que além
de possibilitar pouquíssimos benefícios
para as pessoas que a ele se dedicam
não tem quase nenhum significado do
ponto de vista econômico."O trabalho doméstico não constitui
uma atividade produtiva propriamente
dita, pois não se acha integrado na
divisão social do trabalho nem
contribui para o produto social. Ê uma
atividade que produz serviços análogos
àqueles que o consumidor presta a si
mesmo. Muitos bens, uma vez no
âmbito do consumo, sofrem novas
transformações ou adaptações — os
alimentos são cozidos, as roupas são
lavadas e passadas, os móveis são
limpos e conservados, etc. — que só
apresentam significado econômico
quando decorrem de serviços prestados
por empresas que os vendem. Quando
estas transformações são realizadas
pelo próprio consumidor ou por
alguém que as faz em seu nome, de
forma remunerada ou não, o seu
significado econômico é nulo para o
conjunto da sociedade, embora não
para o consumidor individual. É por
esse motivo que o trabalho das donas
de casa não é incluído na computação
do produto nacional".

£ interessante a observação de
Felícia Madeira e Paul Singer de que"a urbanização tem levado a mulher
brasileira a abandonar a atividade
produtiva", salientando que este
abandono tem assumido "duas formas,.
ambas implicando na realização de
tarefas domésticas por parte da
mulher: uma o desemprego oculto (isto
é, as mulheres que <"icam em casa
fazendo trabalho doméstico não
remunerado, normalmente,
classificadas como donas de casa), a
outra o emprego doméstico".

No setor terciário há porém

determinados tipos de ocupações
importantes e socialmente produtivas— os Serviços de Consumo Coletivo
(administração pública a atividades
sociais, como educação, saúde, etc.) em
que a participação feminina vem
aumentando. Al o número de mulheres
tem crescido muito mais que o de
homens. Assim, enquanto em 1920 este
setor era predominantemente
masculino (as mulheres não
representavam mais que 17,2% de sua
mão-de-obra), ele vai se tornando cada
vez mais misto com o continuo
aumento da participação feminina
que,- em 1970, atingiu 43,3% (das 2,6
milhões de pessoas nele ocup.idas, o
total de mulheres era de 1,1 milhão).
Os autores do trabalho notam que "do

ponto de vista qualitativo, os Serviços
de Consumo Coletivo representam o
oposto dos Serviços de Consumo
Individual: o trabalho neles exige em
geral um certo nível de qualificação e
uma ruptura total com as tarefas
domésticas".

Apesar de todas as transformações
ocorridas entre 1920-1970, o nível de
marginalização da mulher do processo
econômico ainda continuava muito
alto em 1970: da população feminina
urbana com 10 anos de idade ou mais,
total que alcançava 20 milhões, apenas
4,8 milhões trabalhavam. O grau de
participação feminina nas atividades
industriais chegou mesmo a decrescer
no período/devido à substituição das
atividades artesanais pelas fabris.
Mesmo/ as novas oportunidades
surgidas com a expansão das
atividades de educação, saúde,-íomércio, crédito, etc. e das atividade5
industriais não foram capazes de
modificar em profundidade o quadro
geral do trabalho feminino no país e
absorver a elevada proporção de
mulheres que trabalham sem
participar plenamente da produção
social: as que permanecem na.
agricultura de subsistência, no serviço
doméstico remunerado, etc. "Em
1970", concluem os autores, "pode-se
estimar que mais de três quartos das
mulheres economicamente ativas se
encontravam nestas categorias". Se
grande parle delas a^ora irão engrossar
a mão-de-obra da construção civil, e
quais as vantagens que conseguirão
tirar disso, aindr é difícil irevi-

(I) Estrutura do Emprego e Trabalho
Feminino no Brasil: 1920-1970,
Cadernos Cebrap n.° 13. Todas as
citações entre aspas são desse trabalho.
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continuoçflo do pógino oo lodo
pankipaçao em cada uma dessas
ocupações?

Apesar do Censo de 70 ter registrado
cerca de 1.2 milhio de mulheres
trabalhando na agricultura — das
quaH I milhio classificadas como"trabalhadora da enxada" — este
número deve ser bem maior, já quenesse setor da economia há a
possibilidade das mulheres
combinarem atividades doméstiras e
trabalho produtivo. Na agricultura, as
mulheres que trabalham vivem
sobretudo nas pequenas e médias
propriedades, onde. apesar de terem
quase os mesmos devera econômicos
dos homens, estão normalmente
submetidas ás relações familiares
tradicionais, isto é. de sujeição-ao chefe
da casa. Uma pesquisa sobre status e
papéis socio-econômicos da mulher (t)
realizada no sertão de Itapecerica
(Estadode São Paulo), na localidade de
Palmeirinhas. onde viviam 80 famílias
em pequenas propriedades dedicadas i
agricultura de subsistência,
demonstrou que "a mulher, no meio
rural tradicional, tem igualdade de
deveres. os quais significam trabalhos,
c ncsiç ponto se equipara ao homem;
mas nào tem igualdade de direitos, querepresentam decisões, pois as decisões
cabem somente ao homem". A
pesquisa mostrou que o ritmo de vida
das mulheres de Palmeirinhas se
resumia a: 1) atividades domésticas:
tratar dos C.hos. lavar, passar,
cozinhar, limpar a casa; 2) trabalho
agrícola: buscar lenha, trabalhar na

lavoura (earpir. plantar, colher).
cuidar da crtaçâo: 3) atividades de
transformação; fabricar farinha de
milho várias vezes ao ano.

Era de se supor que a situação das
trabalhadoras da cidade fosse bem
diferente, a mulher aqui se
beneficiando com as vantagens da
urbanização, No entanto, nas grandescidades brasileiras, as mulhers quetrabalham estio concentradas nas"ocupações da prestação de serviços"
(mah de 2 milhões de mulheres e
apenas 242 mil homens, segundo o
Censo de 1970). o que significa que sio
sobretudo empregadas domésticas.
Esse tipo de emprego seria, como diz o

Íirolessor 
Paul Singcr. duplamente

also: "falso tanto do ponto de vista
social — pois está à margem da divisão
social do trabalho—como do ponto de
vista da emancipação da mulher. A
empregada doméstica continua
desempenhando as funções femininas
tradicionais — prestar serviços
pessoais aos membros de uma família
— só que não á própria, mas a uma
Família estranha. Mesmo como
trabalhadora, a empregada doméstica
sofre uma, pseudo-integração no
domicilio, como um membro inferior do
circulo familiar, ao qual se impõem as
restrições habituais de ordem moral à
liberdade pessoal". (2) Sob certo ponto
de vista, a empregada doméstica
urbana está mesmo numa situação
inferior à mulher do campo — esta
última, além de viver cm sua própria
tamilia. ainda se liga à produção
social, o que lhe permite um tipo de

tll Maria Isaura Pereira de Queiroz, O <2l Paul Singcr. Caminhos Brasileiros
»«...:_,_... c«„;„;rf, Ortlnlin

Mois de 65% dos 6.1 milhões .
de mulheres empregados em 1970

estavam concentrados em 6 atividades
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Fonte: Censo — 1970

integração na comunidade superior â
das empregadas urbanas.,

O trabalho assalariado é a mais
importante das formas de participação
na vida econômica que podem alterar o
uaius social da mulher e lhe dar uma
base econômica (o salário) que por ser
desligada das atividades domésticas
aumentasua possibilidade de
emancipação. Nas cidades, o aumento
do número de mulheres assalariadas
tem se verificado principalmente nas"ocupações técnicas, cientificas,
artísticas e afins", onde. em 1970. seu
número ultrapassava o de homens (829
mil mulheres e 557 mil homens). Se
bem que o grande número de mulheres
empregadas nessas ocupações
represente um evidente progresso, ai
profissões onde as mulheres se
concentram revelam que elas ainda
têm pouco acesso ás atividades
cientificas e culturais superiores. O
número de mulheres é expressivo entre
os enfermeiros — diplomados ou não
(mais de 113 mil mulheres em com-
paracãncomumpoucomaisdc30mil ho-
mens) - mas pequeno quando s» ir;-
ta de médicos (40.4 mil homens e 4.5
mil mulheres) e dcnmtav (28.3 mil
homenv e 4.2 mi! mulheres). Nas
atividades do ensino, elas quase que
monopoli/am.o número de professores
irimáríos (mais de 535 mil mulheres,
para 36 mil homens), também superam
os homens no ensino secundário, mas
perdem no ensino superior (12.4 mil
homens e 5.3 mil mulheres).

Na indústria, por outro iado. a
participação das mulheres é rela-
tivamente pequena — ocupavam cm
1970 ap.nas 644 mil empregos,
enquanto os homens empregados
atinpiam -i.5 milhões — o que tamhém
revela seu pequeno grau de
participação na economia moderna.
Nos diversos ramos industriais, elas se
concentram ainda no setor têxtil c na
indústria do vestuário — os únicos
onde a mào-de-obra feminina era
superior à masculina e em que a
participação feminina era expressiva.

Tudo isso expressa o elevado grau de
marginalização da mulher no processo
social da produção em nosso pais. o
que também da a medida de sua
emancipação, cujas possibilidades
continuarão nulas enquanto este
quadro persistir. Um outro dado
importante, que revela a situação de
inferioridade da mulher: sua força de
trabalho, além de ser . pouco
aproveitada, é mais desvalorizada que
a dos homens. Um estudo divulgado
em 1972 pelo Instituto de Pesquisas
Econômicas da Universidade de São
Paulo localizou que. entre outras
coisas, os homens ganham cerca de
57% a mais que as mulheres em todas
as profissões exercidas na indústria
paulista — a mais avançada do Brasil.

A conclusão é que depois de lutar
por' uma maior participação no
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processo social da produção — capaz
de livrá-las do estreito mundo
doméstico e da sujeição econômica a
que estão submetidas — as mulheres
que trabalham ainda têm de se bater
pela aplicação do principio
universalmente reconhecido do"salário igual para trabalho igual". No
caso das primeiras 42 mulheres
empregadas pela construtora
Consursan de Brasília, por exemplo, o
salário estipulado foi de CrS 1.50 a
hora. enquanto que o salário pago aos
homens pela mesma função (servente) é
de 1.70 a hora.

A crise de mão-de-obra pode abrir,
em certa medida, novas oportunidades
para o ingresso ' de mulheres no
processo de produção social, com todos

os reflexos contraditórios que isso
parece acarretar. Por um lado. ela
poderá permitir que novas mulheres se
transformem de domésticas ou
desempregadas em trabalhadoras' as-
salariadas. Por outro, são conhecidas
ãi condições de trabalho na construção
civil: é dos ramos que apresentam os
salários mais baixos (não é à toa que a
construção civil é que está sendo mais
duramente atingida pela crise, pois
presume-se que. havendo maiores
oportunidades em outros setores, os
operários da construção civil se
transfiram para eles), um dos que
apresentam os mais altos índices de
acidentes de trabalho, e onde ainda a
maior parte das tarefas exige a
utilização da força física.

Brasil:
"uma superpotência
cm surgimento"

ffjp. maneira mais fácil de se
4^4^ganhar dinhoiro não é casar

com uma mulher rica, mas sim exportar
do Brasil", declarou o presidente da
Associação dos Exportadores
Brasileiros (AEB), Giulite Coutinho, no
primeiro dia do seminário Brasil, uma
Superpotência em Surgimento,
organizado recentemente em Nova
York pela American Management
Association. No folheto de
apresentação do seminário a entidade
empresarial norte-americana afirma
que "o governo brasileiro está
aproveitando seus . recursos e os
conhecimentos técnicos de muitas
companhias privadas para desenvolver
o setor industrial e econômico do país.
Paralelamente, realiza um esforço
geral--para cooperar com as empresas
privadas que procuram se.estabelecer
no Brasil".

Com "uma espirituosa fluência na
oratória" que, segundo o Estado de '
São Paulo, "conseguiu infundir largo
otimismo e semeou esperanças entre os
homens de negócios que participam do
seminário(,..)y, Giulite Coutinho

apresentou sua original tese de que"para o planejamento da estratégia de
exportação se poderia pensar no Brasil
como *se fosse uma mulher rica.
Pessoalmente, devem ser averiguadas"
quais são suas características e o que
sabe fazer.

Ò fluente Giulite ressaltou, também,
que uma das melhores oportunidades
de investimento no Brasil é a
fabricação de máquinas sob licença e
suá exportação para os mercados dos
países desenvolvidos. "Muitas
companhias", afirmou ele, "que
fornecem licenças de produção para
firmas brasileiras estão insistindo em
comprar parte da produção,
principalmente de máquinas de baixo
custo, para serem vendidas em seus
próprios países, onde os altos custos de
mão-de-obra estão criando problemas
para. a produção de pequenas•quantidades". Para Giulite o baixo
custo do trabalho é uma das maiores
vantagens oferecidas pelo país porque"o custo da mão-de-obra no Brasil é
aproximadamente um terço daqueles
da Europa e dos Estados Unidos".

Abrindo o seminário, o secretário-
geral do Ministério da Fazenda. José
Fiávio Pécora. afirmou que o Brasil
não mudará sua política de
investimentos estrangeiros durante o
novo governo. Para Pécora a saída do
ministro Delfim Netto não deverá

investimentos internacionais, porque"o Brasil tem mantido uma política de
nacionalismo inteligente desde 1964, e
continuamos precisando do
investimento estrangeiro para
complementar nossa poupança".

Analisando as diferentes fases da
formação de estabelecimentos
industriais no Brasil o diretor da
Johnson and Johnson, John Frederick'
Koning. recomendou aos possíveis
investidores norte-americanos que
contratem, treinem e confiem mais
responsabilidades a pessoal brasileiro."A mão-de-obra brasileira é muito
afeita ao trabalho. Os brasileiros estão
interessados no crescimento de seu país •
e gostam de trabalhar sem levar em
conta se o empregador é estrangeiro",
afirmou ele, que elogiou também "a
rapidez de adaptação e a capacidade
para aprender coisas novas" dos
operários do país.

Em 13. lugar

resultar num controle dos

Segundo 
o recentemente publi-

cado Atlas do Banco Mundial, a
renda per capita (renda nacional
dividida pela população) do Brasil em
1971 era a 13.a da América Latina.

alcançando 460 dólares por ano. A
renda per capita de nosso país era.
então, quase quatro vezes inferior à de
Porto Rico (1.83U dolaresf'menos da
metade da argentina (i.230 dólares) ou
venezuelana (l.ObO) e bem menor do
que a do México (700). Alguns países
considerados menos desenvolvidos do
que o Brasil (como o Suriname, o
Panamá e a Guiana Francesa) também
tinham renda per capita superior à
nossa.

A renda per capita brasileira foi. no
entanto, quatro vezes maior do que a

do Haiti (120 dólares) e superou
nitidamente a de outros países como a
Bolívia (190 dólares). Equador (310) e
El Salvador (320). Atualmente,
segundo o ministro do Planejamento.
Reis Velloso. a renda per capita
brasileira subiu para 520 dólares. Se o
Brasil tivesse alcançado essa renda per
capita em 1971 e a dos demais países
permanecessem as mesmas, ocuparia o-
1!.° lugar entre os 24 países da
América Latina, um pouco acima de
Cuba. que tinha uma renda per capita
de 510 dólares.

Rendo per capito «m alguns poisas da América Latina •— 1971
(«mdõlore»), . ___

*'¦ t» — Portetkaíl). 
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Uma 
da» preocupações centrais

.'. * analistas econômicos nos
último» mcsr» tem *»*», »em dúvida,
especalar acerca de como evoluirá o

ifçfj! e»»a» ,máli»es »*» pcssimiua»;
devido ao aumento >'¦¦ •• preços do
petróleo c à redução da laia de
crescimento da maioria dof paliei
ocidentais, ti inienâmbu» internacional
de» mercadoria* e vervtco» deverá

frei uma queda e a dUpuia pelo»
mercado» ** lomarâ mai» acirrada

Evidentemente eada pai* leniará por
todo* o* meies aumentar suas
exportações e comprimir as im

•• k «¦ para compensar a elevação
da» dcspevas com o petróleo e
amenizar <n déficit» de suas balanças
comerciai» previsto» para este ano.
Entretanto, um limple» raciocínio
matemático é capai de mostrar que os
deveio» individual» de cada pai», «e
tomado» globalmente, acabam »c
transformando num abturdo: todo»
de»ejam aumentar »uat tenda» e
diminuir »ua» compra». E»»a violenta
competição certamente provocará
danos nu economias dos países
subdesenvolvidos — os mais depcn-
dentes do comércio internacional e
com menos capacidade para se
defender de seus reflexos negativos.

Diante dessa situação perigosa quais
são as perspectivas para o Brasil, que
nos últimos ano» promoveu uma in>
tema abertura para o exterior, in-
crementando rapidamente suas
exportações e ao mesmo tempo
aumentando com incrível velocidade
*uas importações? Em geral as
autoridades oficiais (como por exemplo
o ministro Delfim Nctto e o presidente
do Banco do Brasil. Nestor Jost) e
economistas muito ligados ao governo
(como o ex-ministro da Fazenda.
Octavio Gouvea de Bulhões) acreditam
que as exportações brasileiras deverão
crescer significativamente este ano.
atingindo cerca de 8 bilhões de dólares. •
O fuiuro ministro da Fazenda. Mário
Henrique Simonsen. em declaração
recente, também fez seus prognósticos:
ele estima que as vendas ao exterior
alcançarão realmente os 8 bilhões e
que. por outro lado. as importações
ficarão em torno dos 9,5 bilhões. Isso
segnifica que o déficit da balança
comercial em 1974 deverá, atingir 1,5
bilhão de dólares.

Suas declarações sem dúvida podem
servir como um testemunho dos
delicados problemas que o comércio
exterior deverá enfrentar este ano.
porque mesmo que as exportações
brasileiras (que cresceram 55.3 por
cento em 1973) consigam aumentar 30
por cento este ano. não conseguirão
sequer pagar nossas elevadas (e nem
sempre necessárias) importações.

A ascensão das importações

O Brasil terá que pagar este ano
preços muito elevados por alguns
dos principais produtos que importa.
Esse é, obviamente, o caso do petróleo.
Os cálculos que estão sendo feitos para
1974 partem de uma necessidade de
compras no exterior de 800 mil barris
diários, ou seja, 292 milhões de barris
por ano, o que significa um incremento
de 11,9 por cento em relação ao ano
passado. Admitindo-se um preço
médio de 10 dólares por barril, os
gastos com a compra de óleo atingiriam
2.920 milhões de dólares. "Isso embora
já se fale em compras do barril de
petróleo a 12 e a 13 dólares", segundo
o Jornal do Brasil.

O Brasil também terá que gastar
mais dólares para comprar trigo: a
produção mundial deverá ser in-
suficiente para atender a uma procuraem rápida ascensão e os preços do
cereal certamente vão atingir níveis
mais elevados que os do ano passado.
Apesar da atual safra brasileira ter
sido quase três vezes superior à de 1973,
o país terá que adquirir lá fora cerca de
2.6 milhões de toneladas de trigo. Se os
preços permanecerem estáveis durante
todo o ano — no final de janeiro uma
tonelada do cereal colocada no porto
de Santos custava 240 dólares (uma
hipótese que pode ser considerada
muito otimista) — a importação de
trigo alcançará 624 milhões de dólares.
Com as expectativas de elevação dos
preços, técnicos .oficiais falam em
gastos de 800 milhões de dólares,
contra 390 milhões no ano passado.

Os preços dos produtos que utilizam

Comércio exterior
Como pagar as importações?

o petróleo como matéria-prima
também deverão aumentar e algum
dele», ti» - como o» produto» químico»,
borracha sintética, flora» artificiai» e
íertiltzantr» pesam muito m no»»a
pauta de importações. Em l°?2. por
exemplo, enquanto o Brasil gastou 4&?
milhões de dólares com petróleo,
despendeu *• ** milhòe» com produto»
das indústria» química» e indústria»
conexa» e 11? milhòe» com at compra»
externa» de matérias plástica», éteres,
resinas e borrachas'. ,

As dificuldades brasileira» não
terminam ai. porque o» preços dos
bens de capital (máquinas e
equipamento») no mercado mundial
deverão subir, devido ao en>
careeimento da» matérias-primas que
entram em sua fabricação, ocorrido no
ano pa»»ado. Além do» bens de capital
— principal item da nosta pauta de
importações — os minerai» não
metálicos poderão ser con>
sideravelmente valorizados este ano e o
Brasil depende do exterior para tuprir
quase todas as suas necessidades de
alumínio, cobre, níquel e chumbo.

Como pagar u Importações?

Para pagar suas importações o
Brasil tem quatro saldas: expandir as
exportações, receber mais capitais e
empréstimos externos, utilizar as
reservas monetárias e. evidentemente,
reduzir as importações.

II Expandir as exportações
brasileiras?

As exportações brasileiras cresceram
a passos largos nos últimos 10 anos. No
período 1964/70 elas aumentaram 11.4
por cento ao ano e no ano passado se
elevaram cm mais de 50 por cento.
Esse excepcional salio cm 19?§ foi
possibilitado pela elevação dos preços
das matérias-primas e alimentos no
mercado internacional provocada não
só pela intensa demanda desses
produtos pelos países capitalistas
avançados mas também por manobras
especulativas de banqueiros in-
ternacionais. trading con.panies,
empresas multinacionais, etc. que
querendo se livrar das suas enormes
reservas de dólares desvalorizados
passaram a comprar e estocar
matérias-primas.

Este ano. no entanto, estas condições
podem não se repetir. Ninguém espera
que os países capitalistas avançados,
ameaçados pela recessão econômica,
aumentem substancialmente a sua
procura por matérias-primas e
alimentos.

Uma queda nos preços das matérias-
primas e alimentos prejudicaria
sensivelmente o Brasil porque em 1973,
por exemplo. 66 por cento das nossas
vendas ao exterior foram de produtos
agrícolas e minérios. Apesar da
diversificação da nossa pauta nos
últimos anos, devido principalmente à
inclusão de diversos produtos
manufaturados, as vendas brasileiras
continuaram concentradas em cinco
produtos do setor primário, que em
1973 totalizaram 53 por cento das
nossas exportações: café (20 por cento),
soja (14,8 por cento), açúcar (8,8 por
cento), minério de ferro (5,9 por cento)
e algodão (3,5 por cento).

Além disso o desempenho da
agricultura brasileira se tornou mais
sensível à oscilação de preços no
mercado mundial, porque parcelas
cada vez maiores da produção do
campo são destinadas ao exterior. A
participação das exportações de
matérias-primas e alimentos na renda
do setor agrícola, que era de 22 por
cento em 1964, aumentou para 40 por
cento em 1970 e continuou a subir nos
últimos anos.

Para traçar as perspectivas com
relação à exportação de
manufaturados — que representaram
31 por cento das nossas vendas ao
exterior em 73 — é preciso examinar
sua composição nos últimos anos. Um
estudo do Instituto de Pesquisas
Econômicas Aplicadas (IPEA) do
Ministério do Planejamento mostra
que o Brasil se especializou na
exportação de produtos que utilizam
intensamente mão-de-obra não
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qualificada e ou recursos naturais.
Muitos desses manufaturados são
matérias-primas cuja exportação em
bruto nào traria nenhuma vantagem e
por isso recebem um certo
bencficiamento antes da exportação —
caso da madeira serrada, cera de
carnaúba, peles e couros, etc.

Os produtos que utilizam in-
tensamente mão-de-obra não
qualificada e matérias-primas são
couros e peles, alimentos, madeiras,
produtos químicos, borracha, bebidas
c outros. Em 1970. a participação
desses setores no total das exportações
de manufaturados foi de
aproximadamente 80 por cento.

O Brasil encontra certa facilidade
para exportar esses produtos, porque
seus custos de produção são inferiores
aos de outros países. As matérias-
primas que entram na composição
desses manufaturados são abundantes
e relativamente baratas aqui e a mão-
de-obra brasileira recebe, em geral,
salários baixos em comparação com a
de outros países. Estas condições
vantajosas devem permitir que o Brasil
este ano continue a exportar couros e
peles, produtos químicos, etc. porque
para os países importadores seria
difícil produzi-los a custos menores do
que os nossos.

A p-articipação de. outros
manufaturados, que requerem para
sua elaboração tecnologia mais
sofisticada e mão-de-obra
especializada, nas exportações
brasileiras, embora tenha aumentado
nos últimos anos, ainda é pequena.
Essas exportações foram possibilitadas
por um processo' de reformulação da
divisão internacional do trabalho. Os
países capitalistas avançados têm
necessidade de reequipar suas in-
dústrias para aumentar a taxa de
lucros, reduzir os custos de produção,
atender às solicitações de um consumo
cada vez mais refinado, etc. Diante
disto, tem havido um deslocamento
para países mais atrasados e quç;
oferecem estímulos , à entrada do
capital estrangeiro, de indústrias que
utilizam tecnologia de retaguarda.
Essa situação tem beneficiado países
como o Brasil, que passam a exportar
manufaturas cuja produção não in-
teressa mais aos países capitalistas
avançados. Por isso, o Brasil tem
vendido ao exterior — principalmente
através das multinacionais aqui íns-
taladas — produtos como material
elétrico, peças para computadores, etc.

Quais as perspectivas, então, dos
manufaturados brasileiros no mercado
mundial? Apesar da recessão
econômica que os ameaça, os países
capitalistas avançados podem
continuar desinteressados na produção

da maioria dos manufaturados que o
Brasil exporta, embora com o
agravamento da competição comercial
possam surgir questões semelhantes à
do café solúvel — em que os
produtores domésticos dos Estados
Unidos pressionaram o governo
americana a impor restrições para a
entrada do solúvel brasileiro.

Para estimular as exportações
brasileiras, as autoridades
governamentais desvalorizaram o
cruzeiro duas vezes em menos de 20
dias — cm 2.7 por cento na última
semana de janeiro e cm 1.9 por cento
na última semana de fevereiro (o que
representa o período mais curto entre
duas desvalorizações desde 1968). As
desvalorizações, no entanto, embora
tornem mais barato? os produtos
brasileiros no exterior, também
encarecem as importações. Além disso,
o Brasil não pode desconhecer um
certo "acordo de cavalheiros" em nível
internacional, que procura evitar as
desvalorizações competitivas das
moedas.

Mas, apesar dessas medidas, as
exportações brasileiras de
manufaturados permanecem
vulneráveis a uma crise no comércio
internacional, porque elas se destinam
basicamente à América Latina (48 por
cento em 1970) e os países desse
continente, .em razão dos sérios
problemas que deverão ter na balança
comercial, certamente tentarão
comprimir suas importações.

2) Incentivar um maior ingresso de
capitais externos?

Outra maneira de evitar o déficit no
balanço de pagamentos é estimular a
entrada de capitais estrangeiros e
tentar obter empréstimos no exterior.
Recentemente, foi eliminado o
depósito compulsório no Banco
Central de 40 por cento sobre os
empréstimos estrangeiros que
ingressam no Brasil. Através dessa
medida' o governo pretende,
barateando os custos do dinheiro vindo
de fora, estimular este fluxo. Essa
medida poderá ter, no entanto, efeitos
limitados embora o Brasil continue a
representar um excelente risco para os
banqueiros e investidores estrangeiros.
Em primeiro lugar, porque foi mantida
a exigência do prazo mínimo de 10
anos de permanência dos recursos
externos no Brasil e ps banqueiros
internacionais não parecem dispostos a
emprestar quantidades substanciais de
dinheiro para ficarem retidas por tanto
tempo. Em segundo lugar, os países
que tinham recursos disponíveis pára
aplicações e empréstimos tiveram suas
reservas grandemente diminuídas
devido ao aumento dos gastos com a
importação de petróleo. Esse é o caso,

por exemplo, do Japle e da Franca e
até eeno pomo da Alemanha
Ocidental.

U Ulilnttr <i! refmtft mtemaekr

O Brasil também pudera pagar suas
importações utilizando suas reservas
internacionais, que já ultrapa»»aram o»
»- bilhões de dólares Essas reserva», no
entanto, servem como garantia para os
banqueiros internacionais de que o
pais goza de boa situação financeira e
por isso não poderiam ver u»ada» alén
de certo limite. Além disso, é
necessário ao Brasil manter um nível
elevado de reservas para poder pagar
os juros e amoritirações dos seus
empréstimo» externo», que apena» esse
ano deverão alcançar cerca de 1.9
bilhão de dólares.

41 Evitar as impurtaçâtt
tiesufOrsíêriai?

Como as principais imponacõe»
bra»ileiras são de bens de capital —

„que cresceram Jl por cento ao ano no
período l%4/?2. enquanto a indústria
nacional funcionou com 40 por cento de
capacidade ociosa — técnicos oficiais
acham que algumas medidas poderiam
ver adotadas para rcduzMas. A curto
prazo, por exemplo, seria possível
aumentar a utilização da indústria
brasileira de bens de capital, tornando
mais rigorosa a aplicação da lei do
similar nacional ou estabelecendo
tarifas aduaneiras mais elevadas para a
aquisição de certas máquinas. Outra
medida necessária seria a criação para
o setor de um sistema de
financiamentos a longo prazo,
competitivo com. os existentes no
mercado internacional. Os
financiamentos internacionais tém a
vantagem de serem concedidos a
prazos mais convenientes e a juros
mais baixos do que os brasileiros. Na
atual situação as indústrias
estrangeiras levam vantagem na
competição com as nacionais.

Consideráveis somas são gastas
também com a importação de
supérfluos. Só em frutas e alimentos
enlatados o Brasil desembolsou em
1972 cerca de 210 milhões de dólares
— quantia superior à despendida com
a importação de trigo nesse mesmo
ano. Grande parte dos supérfluos são
bens de consumo duráveis. O Brasil
gastou, por exemplo. 17 milhões de
dólares com a compra de toca-fitas. 14
milhões em toca«discos e 8 milhões cm
televisores nos primeiros nove meses de
1973. No ano passado essas despesas
representaram quase 14 por cento das
importações brasileiras. Alguns
técnicos acreditam, no entanto, que
essas compras não deverão ser muito
reduzidas, não só porque isso atingiria
as camadas sociais que têm o hábito de
consumir tais produtos.- como também
porque romperia acordos comerciais
com outros países.

O que se pode concluir de toda essa
análise é que o Brasil se encontra
bastante exposto ao comércio

-internacional e vulnerávej às suas
tendências. Além da grande
dependência do setor primário do
mercado internacional, o país compra
no exterior boa parte dos bens de
capital de que necessita para levar
avante seus planos de investimentos (27
por cento da nova maquinaria
incorporada à indústria nacional no
período 1967/71 veio do estrangeiro).
O fato da indústria brasileira — apesar
de já ter alcançado um certo grau de
maturidade— não dispor ainda de um
setor de máquinas e equipamentos
capaz de sustentá-la e alimentá-la
revela uma das deformações mais
flagrantes de nossa estrutura
econômica, impedindo que a curto
prazo possa haver uma economia
substancial de divisas nesse item, que
consome mais de 40 por cento de
nossos gastos no exterior com a compra
de mercadorias. Ç

, Tudo isso contribui evidentemente
para a vulnerabilidade_ brasileira .%às
tendências do comercio externo. A

t curto parazo o problema talvez possa
• ser minorado comprimindo as
importações, utilizando as reservas,
etc. Mas a longo .prazo somente um
maior desenvolvimento do setor
industrial de bens de capital e a

. ampliação do mercado interno — que
permitiria reduzir a dependência das

. exportações — será capaz de distanciar
o país das incertezas e inseguranças do
comércio internacional. (Armando G.
Ourique)
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^gptul do socialismo mat nU
vamos fazer dela a capital do
peronismo". Cem essas palavras, o
ministro do Interior da Argentina.
Benito Uambi. resumia ulvez o
pentamento do próprio Perón a
respeito da rebelião que not últimos
diat de fevereiro deu um atpecto de
guerra civil â segunda maior «idade do
pait, In» Córdoba. pcronittat e
tocialittat de diversos matizes de um
lado e pcronittat e direiiittas de
diversos matizes de outro travaram
talvez uma dat batalhas mait im-
portantes para a definição dot rumot
do governo de Juan Domingo Perón,

A "guerra" começou no dia 27 de
fevereiro último, quando o chefe de
Policia. Antônio Domingo Navarro,
apoiado pela maioria de teut 10 mil
subordinados, tomou a Casa do
governo prendendo o governador
Obregon Cano. o vicegosernador
Atílio Lopez e 80 pettoat entre fún-
cionáriot e legitlodoret presentes no
local. Conscientemente ou não.
Navarro se constituía com o golpe num
caso estremo da campanha que o
Juttkialitmo move contra "a in-
filtraçâo marxista" no próprio
movimento que lesou Perón de volta â
presidência da Argentina.

Córdoba está a 800 quilômetros a
noroeste de Buenos Aires, tem 800 mil
habitantes e. além de ser a segunda
cidade em importância no pais e sede
da indústria automobilística, cr.-
contrava-se desde as eleições de março
do ano passado, que levaram Campora
â presidência, praticamente controlada
pela ala mais combativa do peronismo,
que tem como objetivo "a 

pátria
socialista". Córdoba é também uma
das cidades de maior tradição de luta
política na recente historia argentina.
O nome cordobazo é uma herança
dessa história.

Em junho de 1969 os estudantes e
operários de Córdoba paralisaram por
três dias a cidade, na primeira
manifestação violenta contra o regime
militar que se implantara na Argentina
três anos antes. Na liderança dessa
rebelião apareciam Atílio Lopez. vice-
governador de Córdoba antes do golpe,
e Agustin Tosco, atualmente um dos
líderes mais em evidência em Córdoba.

Dessa vez a rebelião de Córdoba tem
motivos e inimigos diferentes. Nela
culminam, ae certa torma. duas series
de acontecimentos. Uma de âmbito
mais geral é a chegada a Córdoba do
movimento de expurgos que vêm sendo
feitos dentro do Movimento
Justicialista desde que Campora
deixou a presidência. De meados do
ano passado para cá várias figuras que
atuavam dentro do aparelho de Estado
e que manifestavam simpatia pela ala
mais radical do Justicialismo foram
sendo, sucessivamente, afastadas.

As primeiras depurações atingiram
os ministros de Campora considerados
de esquerda entre eles o do Interior
(que comanda a Polícia), o do Exterior,
e o general Garcagno, chefe do
Exército.

Depois do atentado do Exército
Revolucionário do Povo (ERP) ao
regimento militar de Azul, em meados
de janeiro passado, a Juventude
Peronista, ou os muchachos de Perón.
passou a ser o principal alvo dos
ataques. Perón passou a criticar
abertamente a tendência
revolucionária, setor mais radical da
Juventude Peronista, exigindo umà
definição clara de seus militantes a fim"de se saber "quem é quem" dentro do
peronismo. Esse neríodo coincidiu com
diversas medidas tomadas pelo
presidente, como a aprovação Ho novo
Código Penal, que lhe dava ins-
trumentos legais mais radicais para
reprimir a violência. Nele foram
expulsos do peronismo 12 deputados
que se opuseranj a nova lei, o gover-
nador de Buenos Aires, onde ocorreu o
atentado, e de certa forma iniciou o
processo de intervenção desta semana
contra Córdoba.

Os outros acontecimentos que
levaram à atual situação de Córdoba
referem-se a problemas internos da
província.

A crise dos transportes

A 24 de dezembro do ano passado, a
União de Tranviários Automotores
(UTA). cujo secretário-geral era Atílio

Argentina
Um "cordobazo" diferente

Lopei tenião vicegovernador da
província), solicitou â Federação de
Empresários de Transpurie um
aumento salarial de puco mait de
30% para ot choferes do transporte
coletivo da cidade. Na ocasião Atílio
Lopez tubttitula o governador
Obregon Cano que estava de férias.
Atílio homologou o acordo com a
condição de que nào houvette aumento
no preço dat passagens. Ot cm-
pretários. porém, te negaram a
ratificar o acordo feito alegando que
com ele estariam siolando o Pacto
Social, uma dat bates do programa
peronista. De acordo com etvc Pacto,
minado a 8 de junho de 1973 entre a
Confederação Geral dot
Trabalhadoret (CGT) e a Con-
federação Geral Econômica (CGF. —
entidade de pequenas e médias cm
presas), que vitava conter a inflação e
criar um clima favorável aos em-
preendimentos. ficaram proibidos
aumentos de preços ou salários.

Diante da negativa dos empresários
em conceder o aumento, os
trabalhadores dos coletivos entraram
em greve e Lopez decretou a in-
tervenção nas empresas a fim de
estudar a situação financeira de cada
uma. O caso foi levado à Justiça local,
que se definiu pela intervenção.

A crise dos transportes de t.rta
forma funcionou como um divisor de
águas entre a direita e a esquerda
cordobesas, peronistas ou não.

CGT peronltta-perc-lata

O debate mais importante que se
travava em Córdoba às vésperas da
rebelião de Navarro dividia ainda mais
os setores sindicais. Era a época da
renovação das autoridades da Con-
federação Geral dos Trabalhadores
regior li. As eleições, marcadas para 28
de fevereiro, foram consideradas pelo
secretário-adjunto da CGT nacional.
Raul Rayitti, como "de um significado
tremendamente importante para o
movimento nacional".

Foi em Córdoba, em 1957, que os
trabalhadores conseguiram recuperar
pela primeira vez, depois que o
peronismo foi banido, sua delegação
regional. Formaram-se então 1) a
chamada CGT "legalista" que admitia
a participação de não peronistas e da
esquerda independente e cujo
secretário-geral era Atílio Lopez, e 2) a"CGT negra", integrada pelos or-
todoxos, que viria, depois de 1966. a
ser denominada "participacionista"

pelos primeiros (cm relação à sua
posição de participação nas
negociações com o regime militar).

Essa divergência dentro da CGT
cordobesa se acentuou com a liderança
da CGT "legalista" durante os dois
cordobazos. Apenas durante um
oequeno espaço de tempo, de meados
ao final do ano passado, legalistas e
ortodoxos chegaram a um acordo
para uma direção unitária da CGT de
Córdoba. No entanto, no início de
janeiro último, como uma das con-
seqüências da crise dos transportes.
Atilio Lopez foi expulso das 62
Organizações ficando, assim, rompida
a direção unitária. As 62 Organizações
são a entidade que reúne os grêmios
peronistas e que embora não controle a
CGT de Córdoba é hegemônica dentro
da CGT nacional.

Nas eleições de 28 de fevereiro
último, o objetivo dos ortodoxos era
impor uma CGT peronista-peronista.
A isso se opunham fortemente os"legalistas", ou seja, peronistas-
socialistas, jas "classistas ' como
Salamanca e a esquerda independente,
como a de Tosco. Até a renovação das
autoridades da CGT regional eram
esses três setores que controlavam essa
organização.

As vésperas das eleições, os
"legalistas", cujo candidate era Miguel
Godoy, contavani com o apoio de 28
grêmios, fora os votos dos seguidores
de Salamanca e Tosco, e os ortodoxos
contavam com ò2 grêmios. Seu
candidato era Bernabé Barcena. Dessa
forma, os ortodoxos viam-se
ameaçados de não conseguirem seu
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objetivo de controlar a CGT regional.
A intervenção de Córdoba já vinha

sendo há muito tempo pedida pelos
ortodoxos. Além de Córdoba, outras
províncias como Mendoza e Salta
também eram alvo das críticas da
direita do peronismo. O próprio Perón
numa de suas recentes declarações se
referira "aos agentes governamentais
que buscam destruir o equilíbrio
social", ou seja, que burlam o Pacto
Social, numa direta alusão a Cano. No
entanto, não interessava a Perón
intervir diretamente na província. Ao
entrevistar-se com os gremialistas, o
chefe do Justicialismo chegou,
inclusive, a pedir a moderação de seus
militantes: "No momento, o que há em
Córdoba é um foco de infecção,
produzido por forças que são tão
inimigas do governo como das 62
Organizações... Temos que fazer essas
coisas (o expurgo) às quais não me
oponho... mas temos que agir sem
favorecer nossos inimigos.
Principalmente em zonas como a de
Córdoba. que está um pouco
infestada". Se por um lado Perón
parecia pedir moderação, ao declarar
abertamente que não se opunha "a
essas coisas" deixava aberta a
possibilidade de que outros agissem.

Iniciada a rebelião de Navarro.
Perón pareceu esperar para ver uma de
duas formas favoráveis de intervir: 1)
se Navarro consumasse seu golpe sem
resistência ele poderia intervir com a
situação já dominada a seu favor: 2) se
Cano reagisse, sem o apoio do Exército
nem da Polícia, ou seja, só com os
operários, ele poderia intervir para
evitar a "guerra civil".

A rebelião recebeu o imediato apoio
da ala direita do peronismo local.
Grupos civis começaram a ocupar as
rádios da cidade, de onde divulgavam
comunicados contra "a infiltração
marxista no governo" qualificando
Cano e Lopez de "agentes do
imperialismo soviético". Os
comunicados eram intercalados por
compassos de marchas peronistas e
trechos de discursos /de Eva Perón.
Seus autores se autodenominaram"comando peronista de resistência
justicialista" ou "comando de rebelião
civil" e esclareciam à população que
Cano tinha sido preso quando
distribuía armas "a grupos civis de
conhecida militância marxista". Além
dos,.. comunicados, as rádios
divulgavam mensagens enigmáticas
.çprno: "papai está resfriado" ou"sejam bem-vindas as crianças".

Os disparos de metralhadoras eram
respondidos pelos franco-atiradores e os
partidários de Cano começaram a
construir barricadas, fazendo lembrar
3S cordobazos passados.*

O clima reinante em Córdoba era,
então, segundo o enviado especial do
jornal argentino La Opiniòn, porta-voz
oficioso do peronismo, semelhante ao
da guerra civil espanhola, em 1937.

A cidade permaneceu praticamente
paralisada, fosse por decisão de seus
próprios habitantes, fosse pela greve
decretada pela ala ortodoxa das 62
Organizações (pró-Navarro) ou pela
greve da CGT em apoio a Cano. As
ruas eram policiadas por efetivos
policiais e também por elementos civis,
ostensivamente armados. Várias
pessoas chegaram a abandonar a
cidade em direção às montanhas.
Segundo La Opinión "os requisitos
para participar desse "êxodo" eram
simplesmente ter conseguido alguns
quilos de carne e ter condução
própria".

O poderoso III Exército, sediado em
Córdoba, manteve-se em estado de
alerta, embora em momento algum
tivesse interferido na rebelião. A
mesma atitude foi tomada pelos 250
homens da Polícia Federal, vindos de
Buenos Aires.

Ao final do primeiro dia de lutas,
talvez porque a situação ainda estivesse
indefinida, o ministro do Interior,
Benito Llambi, depois de conferenciar
com Perón, reafirmava o desejo do
presidente de não intervir no conflito
provincial. Sua declaração de que
esperava que a província encontrasse*"dentro da jogo de suas próprias
instituições e da maturidade política de
seu povo as soluções mais adequadas
para que a ordem e a tranqüilidade
voltassem a Córdoba" foi equiparada
pelos partidos de oposição a uma
declaração feita em outro planeta, ou
da Organização dos Estados
Americanos.

Depois de passar 24 horas acéfala,
fui nomeado governador provisório da
província o presidente da Câmara- dos
Deputados, Mario Dante Agodino,
ligado à" aia direita do peronismo,
embora não tivesse em momento
algum sido anunciada o demissão de
Cano.

Segundo a Constituição provincial, o
presidente da Câmara deve assumir o
governo "em caso de impedimento
simultâneo do governador, vice-
governador e presidente do Senado...

por morte, incapacidade ou fuga da
província". No cato. •» dois primei»»*»
v-ncuntravanvte pretot por Navarro, e
I '¦ ko Tcjada. previdente do Senado.
ausente.

A posse de Agodino foi questionada
peio procurador-geral da província.

Sue 
acusou de tcdtctoto o movimento

e Navarro, referindo-te â Constituição
Federal, que úm "O Poder Executivo
Nacional deve apoio às autoridades
eonttiiuldat. para tuttentá-lat ou
rcvtabclecé-las. se houverem sido
depostas por tediçào".

Em Buenos Airev. Ricardo Balbin.
líder da Uniào Cívica Radical, a
tegunda maior força política do pait.
manifestou seu repudio à ação de
Navarro, denunciando também como
tedicioto o movimento "que impede at
autoridades eleitas pelo povo de
cscrccr o poder". Manifestando sua
preocupação com a situação Balbin
declarou, ainda, que os fatos "sio de
uma gravidade inusitada, sem
antecedentes na história institucional
da República". Ao insistir na reposição
de Cano em tuat funções. Balbin frizou
que nio ettava defendendo um
governador 

"mat um governo, um
tittema político que o povo elegeu a 11
de março".

Agodino. que antet de ser
empossado fez sua profissão de fé:"nem ianque, nem marxista,
peronista", anunciou que a l.° de
setembro seriam realizadas novas
eleições para substituir Cano e Lopez
no governo.

Quarenta e oito horas depois de
iniciada a rebelião, havia em Córdoba
três governos: o de Agodino.
provisório; o de Obregon Cano. que se
recusou a aceitar a nomeação de
por motivo de segurança: e o governo
de fato de Navarro.

Perón continuava em silêncio
parecendo esperar, como declarara
anteriormente, que "o problema de
Córdoba fosse resolvido pelos
cordobeses".

A posse de Agodino. no entanto, não
fora suficiente para restabelecer a
tranqüilidade em Córdoba. e os
ortodoxos continuavam a pressionar
pela intervenção. Em Buenos Aires.
Balbin. em novas declarações, defendia
uma intervenção diferente da proposta
dos ortodoxos: "Uma intervenção não
pode ser considerada um
avassalamento da autonomia
provincial, mas uma medida destinada
a prestigiar as autoridades eleitas péTó"
povo".

Como a província não estava
pacificada depois de três dias e as lutas
tendiam a se ampliar, Perón se decidiu,
depois de 72 horas de omissão, a enviar
ao Congresso o projeto de intervenção
de Córdoba. Nele, Cano é acusado de
ter organizado "a mais importante
ação subversiva registrada no país".
Em outro ponto. Perón endossa a
justificativa apresentada por Navarro
para a prisão de Cano,, ao dizer que"na Casa do governo se fazia a
distribuição de armas".

Lucros e perdas

Terminava, assim, a primeira etapa
do conflito cordobês. com a cidade
apresentando uma tensa
tranqüilidade. Perón conquistava
algumas vitórias. Por um lado. nas
eleições da CGT local, com todos os
partidários de Atilio, Tosco e
Salamanca ausentes, saíram vitoriosos
os ortodoxos. Já no dia I.° de março
Perón mandava seu ministro do
Trabalho, Ricardo Otero. de Buenos
Aires, para empossá-los. Otero fez as
declarações apropriadas: "Assisti a um
dos momentos mais transcendentais do
movimento operário argentino, que é a
recuperação da regional de Córdoba
para o movimento peronista".» Os
grandes ausentes desse "momento
transcendental" foram os legalistas,
não peronistas e esquerda
independente, que não chegaram a
votar.

A deposição de Cano representou a
outra vitória de Perón. Por outro lado,
no entanto, o clima de guerra civil
gerado por Navarro e a sublevação da
província contra Perón é sua primeira
derrota dentro do próprio movimento
popular. Quanto à intervenção na
província, talvez ela venha a
representar um alto custo político — o
fim do diálogo com a oposição.
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1Inglaterra
O dilema dos liberais

timão e com um capitão trancado cm
sua cabine.

Os quatro Mi

O 
único resultado concreto dai
etckôes britânicas do 'Vtitrw» dia

2* foi o de que muito em brese terão
necessárias notas cleiçovi gerais. A
questão básica do poder político
resultou ainda menos definida depois
da contagem dos votos do que já estava
quando o primeiro*ministro
conservador decidiu aumentar sua
reduiida maioria parlamentar,
convocando as eleições quase um ano e
meio antes do praro fatal. Dos três
grandes partidos, o Conservador, o
Trabalhista e o Liberal, nenhum
conseguiu um número de cadeiras
superior á soma das cadeiras dos
outros dois. Como as coalizões não
farem parte da tndição parlamentar
britânica, exceto em tempos de guerra,
é quase inevitável a convocação de
novas eleições. Mas a Grã-Bretanha já
foi governada por coalizões, na
década dos 20. auando a classe
operária emergiu de seu puro
sindicalismo, e. através da conquista
do voto universal, deslocou para o 3.°
plano o Partido Liberal, oferecendo ao
eleitorado a opção do Partido
Trabalhista contra o quase imutável
Partido Conservador. Como na década
dos 20. uma coalizão provisória hoje
simboliza novamente um período de
indefinição nas lealdades políticas dos
vários grupos sociais do pais. Desta
vez foi a classe média que emergiu,
negando seus votos tanto a trabalhistas
quando a conservadores. Os
conservadores mantiveram apenas os
votos de seu núcleo mais fiel, as elites
parasitárias, os altos funcionários e os
profissionais em ascensão, assim como
os aposentados com concepções
políticas já cristalizadas e velhos
demais para mudarem de idéia. Os
trabalhistas conseguiram manter a
lealdadedos núcleos sindicais ortodoxos
e ganharam parte dos votos da
juventude. O resto — quase todo classe
média — votou Liberal. Cerca de 6
milhões de ingleses votaram no Partido
Liberal, ou seja, um quinto do
eleitorado. Em termos de cadeiras no
Parlamento, os liberais conseguiram
apenas metade do que esperavam U3
cadeiras, contra cerca de 30 previstas
pelo partido) (1). Mas mesmo assim
Jeremy Thorpe. o líder liberal,
conquistou seu objetivo estratégico, c
de ser o fiel da balança, devido à
diminuta diferença entre

conservadores - " cadeiras) e
trabalhistas t3tM)i Com «* 6 milhócs de
totós e 0 fiel da balança em suas mãos,
leremv Thorpe tem o poder pratico e a
força moral de decidir o destino do pais
alé as próximas eleições, Mas qual foi o
mandato dado pela classe média a
Jeremy Thorjie?

Ao votar nos liberais a classe média
se identificou muito mais com os
trabalhistas do que com os
conservadores, porque também
rejeitou o capitalismo, como ele existe
hoje na Grã-Bretanha. A maioria dos
pontos básicos do manifesto liberai
coincide com o manifesto trabalhista:
política mais distribuitiva da renda
nacional, salários melhores para os que
ganham muiio pouco, combate â
inflação através da limitação dos lucros
e salários (os trabalhistas não incluem
controle salarial, mas admitem uma
forma voluntária de moderação nos
pedidos de aumentos salariais).

Os liberais e a dam média

A grande diferença entre o
trabalhista e o liberal está muito mais
na atitude de cada um frente ao
crescimento econômico — um dos
dogmas do capitalismo britânico — e
frente ao relacionamento entre
trabalhadores e patrões. Enquanto o
trabalhista tradicional sindicalizado
recusa-se a apertar a mão do patrão e
exige uma política de pleno emprego e
de expansão industrial (e um envelope
de pagamento bem gordo no fim do
mês), o liberal que votou nos
candidatos de Jeremy Thorpe no mês
passado põe em dúvida a própria
validade do crescimento econômico
como fim em si. A luta. sindical, os
liberais oferecem a alternativa do que
chamam "democracia industrial": a
participação dos trabalhadores na
direção das empresas. Os setores mais
ortodoxos do movimento operário
britânico, assim como os pequenos
partidos de extrema-esquerda.
denunciam essa proposição de"democracia industrial" como"fascismo disfarçado", dizendo que os
liberais propõem simplesmente um
estado corporativista. onde
trabalhadores e patrões colaborem
mutuamente na manutenção do
capitalismo. Mesmo setores não

radicais insistem na definição. |á
anMúgica. de que 

"um liberal é um
conservador que tem vergonha de ser
conservador" De faio. durante os triH
anos : meio de got«mo de Heaih. os
liberais aprotaram quase todas as leis
apresentadas pelos conservadores, Mas
o eleiiorado solou nos liberais com
evidente boa fé. atraído pela sua
denúncia, ainda curiosamente mais
radical do que a denúncia trabalhista
da chamada "face feia do eapiialismo"
que só visa lucros, que não respeita a
natureza e as pequenas comunidades, e
que só serve aos interesses dos grande
monopólios e oligopólios.

A palavra de ordem de "democracia
industrial", sob esse ponto de vista,
pode ser encarada como um passo à
frente natural num pais de forte
tradição democrática, onde se pretende
ampliar o conceito mesmo de
democracia.

Assim como o direito de comer
passou a ser considerado um dos
direitos humanos fundamentais o
direito de decidir sobre as prioridades
da indústria onde se está empregado
passa a ser considerado parte dos
direitos democráticos. O fato de Heath
ter insistido cm formar uma coalizão
mostra até que ponto os conservado-
res estavam dispostos a tudo
para manutenção do poder. Mas essas
eleições, provavelmente, marcam o
começo do ocaso do Partido
Conservador, assim como marcam a
redução ao seu núcleo sindical do
Partido Trabalhista. E marcam a
aglutinação, da classe média em torno
dos liberais — uma aglutinação que
pode ou não se cristalizar nas próximas
eleições. Vai depender do
comportamento de Jeremy Thorpe e de
seu pequeno punhado de deputados
liberais nos próximos meses. Se eles
forem fiéis ao seu manifesto eleitoral,
as chances dos liberais se reforçarem
ainda mais na eventualidade de
eleições próximas, é grande (Bernardo
Kuclnskl)
II) Pelo sistema distrital, quando
existem três grandes partidos, as
cadeiras em cada distrito só começam
a ser ganhas quando o partido passa a
barreira dos JJ?S dos votos. Os liberais
não conseguiram passar essa barreira
lia maioria dos distritos, apesar da
contagem nacional lhes dar 20 por
cento dos votos.

França
Quem é o próximo?

Na 
noite passada, uma coruja

piava junto às janelas de meu
apartamento em Paris. "Deve ter
andado muito desde os jardins de
Luxemburgo", disse eu. Um amigo
respondeu: "Não importa saber de
onde vem. O problema é para onde vai.
Irá ela pousar junto ao Elysée (o
palácio do presidente) ou ao Matignon
(a residência do primeiro-ministro)?
Assim se poderia saber qual das duas
residências vai ficar vazia primeira".

A adivinhação pelo vôo dos pássaros
é quase a única forma de profecia
política que ainda não foi tentada na
França. A classe política ferve de
rumores. Pompidou está morrendo de
câncer da medula óssea. Pompidou
trabalha apenas duas horas por dia.
Pompidou está perfeitamente bem,
mas está a ponto de demitir o
enfadonho e descolorido primeiro-
ministro. Pierre Messmer, e substituí-
Io pelo seu ministro do Exterior,
Michel Jobert, que cresceu dentro da"corte" de Pompidou assim como este
na de De Gaulle.

Ou pelo seu ministro da Defesa,
Robén Galley, que foi o herói ou o
vilão da luta do ano passado contra a
greve dos técnicos controladores de
aeroportos quando era ministro dos
Transportes. Ou pelo ex-ministro da
Agricultura, Jacques Chirac (atual
ministro do interior que conseguiu

com sucesso tornar-se o francês mais
detestado na Inglaterra, o mestre da
demagogia cínica contra o* fazendeiros
alemães, ou contra os produtores de
açúcar ingleses, e o perpétuo alvo da
zombaria de Le Canard Enchainé por
causa de sua casa de campo subsidiada
pelo Estado. Ou ainda — numa
tentativa desesperada de unir facções
políticas diante da crise econômica —
pelo líder socialista François-
Miterrand.

As histórias escandalosas abundam.
O ministro das Finanças passa todo o
seu tempo com uma amante. O filho do
general De Gaulle vai se candidatar a
presidência. Edgar Faure competiria
como candidato do centro, com o
apoio de uns 75°/o das posições
conhecidas do Kama Sutra político da
Quinta República. Se há algo de certo
o público será o último a saber.

O barco e sen capitão

Toda segunda-feira, faz-se fila para
comprar três semanários franceses: o
Le Point (que é principalmente pró-
governo), o VExpress (pró-centro), e o
Le Nouvel Observateur (pró-esquerda,
mas no momento empenhado numa
briga com o Partido Comunista por
causa de Soljenitzyn). Aí podem ser
encontradas especulações à escolha.
L'Express tem estado na liderança

ultimamerte. Uma semana a revista
afirmou que Messmer seria em breve
substituído por Olivier Guichard,
ministro do Planejamento e Serviços
Públicos. Na semana seguinte, também
confidencialmente, passou o cargo de
Messmer para o ministro das Finanças,
Valery Giscard d'Estaing. Sobre isto,
Pompidou comentou secamente: "Eles
não podem continuar neste passo por
mais 52 semanas".

Como dizem seus amigos, por mais
doente que Pompidou esteja, sua
língua mordaz será o último órgão a
sofrer. E até què ponto ele está doente?
Ninguém sabe. Sua aparência é
desoladora — embora não se deva
julgar por uns poucos instantâneos
pouco lisonjeiros, ele está muito
inchado devido às injeções de
cortisona. Caminha lentamente, seus
discursos em público são às vezes
hesitantes e mal-humorados, e
vistantes do Elysée comentam que ele
tem bons e maus dias.

Aiüda zsíim, quando necessário, o
governo francês se movimenta com
considerável rapidez, como ficou
demonstrado pela flutuação do tranc",
as viagens de Michel Jooert ao Oriente
Médio e o gigantesco contrato
comercial assinado semana passada
com o Irã. De qualquer modo, é
perigosamente, difícil evitar a
impressão geral de ura. barco sem

Dentro da densa bruma de rumorr*.
duas conclusões assomam
indistintamente. A primeira e
relativamente >em importância; veja >•
que for a Quinta Republica, não é um"governo aberto", comparado com a
Inglaterra, os Estados Unidos, ou a
Alemanha Ocidental. O governo e os
jornais estão presos num circulo skioso
de silencio e especulação. Quanto
menos o presidente di>. mais os jornais
inventam, e quanto mais os jornais
invcniam. menos o presidente se seme
obrigado a diser. Finalmente, este jogo
não tem sencedores. fato reconhecido
pelo governo quando publicou um
boletim sobre o estado de saúde do
presidente, assinado por seu próprio
médico, admitindo que ele está sofrendo
de uma forte grtpe. com uma
temperatura de Jo graus. Como atitude
destinada a acabar com a especulação,
foi insignificante e tardia. Mas ao
menos sugere que o governo por"poder divino" nao mais faz parte da
Constituição.

Falando mais seriamente, o prcsfhtc
alvoroço de rumores revela o quanto é
íngreme e estreita a pirâmide da
política francesa: o presidente é tão
importante, c os mecanismos
alternativos tão frágeis, que o mais leve
indicio de doença tanto pode ser umt
inadmissível traição como um pretexto
para todo mundo parar de trabalhar.
Toda a vida política francesa está
voltada para o quadro de avisos do
Elysée.

Partindo do principio de qte a vida
política francesa é quase inteiramente
um problema de personalidades, pode-
se pôr algumas cartas na mesa. Três
delas são "ases". Na hipótese"fortemente provável" de que
Pompidou esteja realmente doente
demais para ir até o fim de seu
mandato (que vai até meados de 1976)
há três candidatos óbvios ,i sucessão: o
ex-primeiro-ministro gaullista Jacques
Chaban-Delmas (58). o' ministro das
Finanças, independente republicano.
Valey Giscard d Estaing (48). e o líder
socialista François Mitterrand (57). Se
quaiquer deles, neste meio tempo, for
promovido a primeiro-ministro, sua
posição com relação à sucessão seria
francamente reforçada, se não
assegurada. Mas Mitterrand apostou
tão firmemente na coalizão socialista-
comunista que suas chances de
alcançar o poder, exceto pelo voto
direto, são remotas. Se Chaban-
Delmas ou Giscard d'Estaing forem
apontados como primeiro-ministro,
por outro lado, estarão a meio caminho
do poder.

Os quatro "reis"

Justamente por esta razão, se
Pompidou não está doente, ou não
sabe que está doente, ou está decidido
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a continuar, embora doente, é
eiirrmamenie prosiscl que ele esteja
também pensando em alguém que nlo
«eja improvável socevsor Uvntrodrst*
Iratit hipfcrvc o previdente «onsidana
imediatamente Messmer a se retirar do
Maiignon. em favor dos quairo "reis"
cm suas mios; Quichard. Jobert.
üdllcv ou Chirac. Cada um deles
poderia crescer no fértil selo do poder,
e se tornar candidato presidencial, mas
nenhum deles poderia (como podem os"'aves")aestfer sem resistência, e faier
campanha mesmo contra os desejos do
presidente.

A corrida para a sucessão se parece,
de falo. com o selhu jogo infantil no
qual. qualquer um dos participantes
que seja visto se aproximando
sorrateiramente, de modo mais ou
menos óbvio, enquanto o presidente
está de costas, deverá soltar ao ponto
de partida. Tanio Chaban como
Giscard estão plenamente conscientes
disso. Chaban tcnvsc dedicado a
consertar o partido gaullista (UDS).
iornando*o sua machine de guerre.
particularmente depois que Alexandre
Sanguinettl. "chabanista" de fé*,
tornou-se secretário do partido no
verão passado. Mas embora a
conferência do partido em novembro
passado cm Nantes tenha sido um
triunfo de Chaban e de seu programa
de "gaullismo de esquerda", ele está
agora apenas mantendo sua cabeça
fora da linha de fogo. e tentando
(provavelmente em vâo) diluir o ciúme
e a antipatia de Pompidou por ele por
meio de atos leais tais como apoiar o
mal sucedido plano presidencial de
reduzir seu próprio mandato de sete
para cinco anos.

Quem é o próximo

Da mesma maneira. Giscard passou
a maior parte do ano passado
projetando-se como algo mais do que
um simples especialista financeiro.
Muitas de suas tentativas de public
relations foram absurdas (como tocar
acordeão ou dar o primeiro chute em
jogos de futebol), mas de qualquer
modo refletem sua ansiedade de cair
no agrado público. O general certa vez
disse sobre ele: "Giscard? Sua única
desvantagem é o povo". O presidente
Pompidou Josta dele: ambos
compartilham um desprezo intelectual
pela ignorância da plebe gaullista das
sutilezas financeiras, c ncnnum deles
consegue entediar o outro com suas
anedotas sobre a Resistência, da qual
Giscard era muito jovem e Pompidou
prudente demais para participar.

£ claro que a história oficial pode
também ser verdadeira: Pompidou
pode estar gozando de plena saúde, e
Messmer gozando inteiramente de sua
confiança.

Na França de hoje estes dois
dignatáríos são apenas o objeto de duas
perguntas: Quando sairão? E quem é o
próximo? Talvez, se forem
simplesmente ignoradas, estas
perguntas desaparecerão. Talvez...
(Henry Fox, New Statesman)

Últimos lançamentos
da Paz e Terra

JAPÃO, O CAPITAI SE FAZ EM CASA
de Barbosa Lima Sobrinho Cr$ 25,00
POPULAÇÕES MERIDIONAIS DO BRASIL
do OHvoira Viana Cr$ 30,00

RESPOSTA SEXUAL^JJRASILEIRA
do Nauml A. do Vasconcelos  Cr$ 18,00

O SEGREDO DA MACUMBA
do J. Lapassado o Marco Aurélio Luz  Cr$ 15,00

CRÍTICA E DOGMATISMO NA CULTURA MODERNA
de Lucien Goldmann ...  Cr$ 20,00
CONHECIMENTO DO BRASIL
de Wilson Chagas  Cr$ 12,00

EDITORA PAZ E TERRA
Av. Rio Branco 1 56 — 12.° s/l 222 Tel.: 2427395
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m f duas questões qu* dominaram
M* segunda conferência de
cúpula" islâmica nlo figuravam em
%ua ordem do dir o .«k »n! ¦.<«. m ¦< • • «•
Bangladesh pelo Paquistão t o
problema do petróleo M>ic este. du&t
icif» foram colocadas durante - debate
publico, rettrantmitido diretamente
pela telcsisâo, e mesmo i• ¦¦ debatei a
punas fechadas, At duas teses tinham
como defensores personalidades muito
populares, por ra/ões diferentes, no
mundo muçulmano, e a controvertia
girou principalmente em torno das
conseqüências da alta dot preços para
ot paivet pobres nãu produtores de
petróleo.

Por um lado. o coronel Kadhafi.
aparentemente um pouco menos à
vontade no estreito salão da Assembléia
provincial do Pendjab do que diante
das multidões de Labore, declarou-se
consciente de que a crise do petróleo
tornava-se penosa para certos países do
Terceiro Mundo, "especialmente 

para
aqueles que adotaram uma atitude
favorável em relação aos países árabes
durante a Guerra de Outubro. Eu
sei", continuou ele. "que a crise se
agrava no mundo industrial, mas este
deve escolher: ou bem nossa amizade,
ou a de nosso ininfbo. Quando ele opta
por esta última d&c pagar o preço, e
quando opta por nossa ami/ade. é
necessário que receba a recompensa".

O chefe de Estado Kbio também
propôs que os países consumidores
recebam um tratamento diferente (I).
de acordo com três categorias:

Primeiro os paises industriais aos
quais o petróleo deve ser vendido ao
preço convencional (com exceção
daqueles que prestam uma "as-
mtencia eficaz" tecnológica c
militar), depois os paises do Terceiro
Mundo que deveriam obter um
tratamento melhor. Finalmente os
paises islâmicos aos quais seria dado
um tratamento preferencial.

A tese de Boumedlene

Por outro lado. segundo o presidente
Boumediene da Argélia, não se deve
colocar a questão de baixar o preço do
petróleo, 

"que não é alto". O debate
deve ser ampliado: não são os preços
que devem ser revistos. m;.s a ordem
econômica mundial. Encontra-se ai a
tese argelina, mas esta foi. em Lahore,
desenvolvida numa linguagem didática
que. é bom dizer, impressionou os"irmãos muçulmanos". Os laços
espirituais que unem o mundo
islâmico, declarou Boumediene. não
precisam ser relembrados, ê preciso-
dar a eles um conteúdo econômico,
pois a economia é a base da vida no
mundo de hoje. Mais do que os

.capítulos do Corão, os povos que têm
fome precisam de alimentos, os
analfabetos de educação, os que estão
doentes de hospitais. Pois bem, existe
uma luta entre os países do Terceiro
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Laços espirituais e econômicos
Mundo e ot países tndust ri«:izados. Os
árabes utilizaram a arma do petróleo
porque, além da força militar, todas as
potencialidade,* deviam ser
mobilizadas... A batalha do petróleo é a
de todas as matérias-primas, do
controle de seus recursos naturais pelos
paises subdesenvolvidos. "Nós deve-
mos". continuou o presidente Boume-
diene. "agir cm gjcupos coordenados. á>
rabe. isISmico. não alinhados, para que
iiwvsat voies sejam ouvidas. Os países
subdesenvolvidos sofrem, é certo, a
conseqüência do encarecimento dos
produtos petrolíferos, mas seu
consumo é fraco, c é possível discutir
seus casos: soluções podem ser
concentradas".

Finalmente foi esta tese mais do que
a do coronel Kadhafi que foi adotada
pela conferência. A conferência
denunciou a falta de vontade política
dos poises desenvolvidos para pôr fim a
sua exploração dos recursos do
Terceiro Mundo. Ela convidou
prioritariamente os países
subdesenvolvidos a mobilizar e a
revalorizar seus recursos e os Estados
muçulmanos a entrar num acordo de

Gôford Virotollo

apoio mútuo neste sentido.
A convocação de uma sessão

extraordinária da Assembléia Ceral
das Nações Unidas, dando
continuidade â iniciativa argelina, foi
aprovada por unanimidade. Mas esta
tomada de posição continua muiio
geral: ela nio especifica, por exemplo.
as medidas práticas que os paives
muçulmanos produtores de petróleo
poderiam tomar para vir em ajuda dos
países pobres nao produtores. Estes
serão estudados em seguida por um
comitê de especialistas.

Apesar disso, o ministro da.
Relações Exteriores do Irã indicou que
seu pais tinha sido um dos primeiros a
compreender as conseqüências do
aumento dos preços do pctrólcoj>ara o
Terreiro Mundo. Teerã ofereceu como
iabemos 2 bilhões de dólares ao Banco
Mundial c ao FMI. Yasser Arafat
exigiu que eles não acabem nos cofres
de Israel. O delegado iraniano precisou
que um comitê especial, compreenden-
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do personalidades neutras, estaria
encarregado de vua gestão.

As duas resoluções políticas, uma
vobre Jerusalém e a outra sobre o
Oriente Médio e a causa palestina,
constituem uma lembrança das
posições que já foram expressas por
outras reuniões: foram portanto
aprovadas desta vez por um número
maior de paises muçulmanos. Se o
presidente Sadat e o rei Faiçal tiveram
papel relativamente apagado durante'a
conferência. Yasser Arafat fez
intervenções apaixonada». A OLP foi
reconnecida como a única organização
legitima dos palestinos (a Jordânia,
cujo delegado aceitou esta definição,
reserva-se o direito de aplicá-la como
bem entende).'O 

presidente.Sadat pode declarar ao
sair de Lahore para Nova Deli que
todos os palestinos deveriam ser
convidados para participar da
conferência de Genebra. Os Estados
muçulmanos deram seu "apoio total e
efetivo ao Egito, a Sfria c à Jordânia c
to povo palestino para recuperar por
todos os meios seus territórios ocu-
pados". Estes meios não são no en-
tanto definidos, .vias nennuma vuz se
levantou publicamente para reclamar"a liquidação de Israel" (o pitoresco
chefe de Estado ugandense somente
sugeriu, provocando risadas, que a
comunidade muçulmana mundial
designe um novo profeta, e fez alusões
ao rei Faiçal).

Libertar Jerusalém

Os países muçulmanos reconhecem
na verdade a existência de Israel, mais
eles chamam aqueles entre eles que
ainda mantém relações com o Estado
hebreu (Turquia. Irã) a rompê-las
j|)U--> <Iui—• i i i i ii.rnn tafaifl o
d es engajamento na Síria c a
conferência de Genebra ique não pode
acontecer sem a Síria, lembrou Sadat).
Os "paises do campo de batalha--
receberam portanto em Lahore o
apoio, mesmo que platônico, de toda a
comunidade muçulmana. Esta, por

outro lado. proclamou «ua prolunda
ligação com a cidade de Jerusalém, Os
|:vij-i ¦¦- muçulmanos c*igcm a
retirada imediata de Krad da ciifòdc
de Jerusalém, e consideram a tobera
nia árabe sobre a cidade sar-ia como "u°
nu pré>condiçát< tínt */«•** *o* para
qualquer acordo no Oriente Médio O
chefe dot crittaot árabe* de Beirute, o
patriarca Mua»ad Aliat. convidado a
attumir a palavra por exigência de
Arafat. declararia ante a maior
assenibléiamuçulmanadomundo;"Nào
hi outra alternativa* além de libertar
Jerusalém da ocupação israelense e de
reestabelecer a administração árabe".

Apesar disso, não se trata de"arrancar 
pda força o que foi tomado

pela força", eomo quer o coronel
Kadhafi. O lurMcnto chefe de Estado
libio fez bem cm letnbrar que -as
resoluções itllmicas permaneceram
letra mona no passado, citando o
exemplo do projeto de abertura de um
escritório de recrutamento de
voluntários desejosos de participar no
djihad (combate pela fé), as vis
negociações da conferência da França
para que cia devolvesse á Somália,
submetida á dominação francesa, sua
liberdade e sua independência, ou
ainda os resultados da missão da
conferência precedente, que fez um
levantamento há cerca de um ano
sobre a situação das minorias
muçulmanas no sul das Filipinas, e que
ainda não viu pronto seu relatório. "O
inimigo realiza melhor as resoluções
que toma do que o fazem o:
muçulmanos", disse o coronel
Kadhafi. atual herói, se julgarmos pela
acolhida triunfal que. recebeu no
Paquistão, principalmente dos jovens
muçulmanos.

Porém mais do que o reflexo dos
sentimentos populares, que inflamam
facilmente toda evocação no Islã. a
conferência de Lahore queria ser um
grande ajuntamento de paises de
regimes políticos muito diferentes,
algumas vezes francamente opostos,
afetados de maneira diversa pelo
conflito do Oriente M dio e pela"guerra do petróleo". De* -jando ser a
conferência da unidade isiámica, ela
não poderia exprimir posições
intermediárias refletindo em geul
hábeis compromissos. '

ill Sc os outros paises produtores de
petróleo estão de acordo cor- o
principio de um só preço para o
petróleo, seja qual for o comprador.
isto nao impede os arranjos especiais...
£ assim que, segundo o correip\jnãèHH!'
do Financial Times cm Teerã, o Ira
teria decidido vender 2 milhões de

-H}tn>ladas—p()tL_aiw_à índia a 3.50
dólares por barril, enquanto que o
preço fixado do óleo bruto iraniano r
de 11.65 dólares.

Os limites da solidariedade

O 
Islã pode legitimamente se or-
gulhar de conquistar o que

nenhuma religião seria capaz de
realizar: agrupar os representantes de
povos de origens étnicas diferentes que
não vivem na mesma área geográfica.
Estados de regime políticos e sociais
diferentes, mas capazes de assumir
posições comuns em ..relação a
problemas internacionais.

Com relação a isto, a conieréncia
que se ralizou de 22 a 24 de fevereiro
em Lahoremo Paquistão, constitui uma
vitória para cerca de 35 países da
África e da Ásia que dela
participaram. As decisões mais'
espetaculares adotadas po'r
unanimidade se referem ao conflito
palestino: Israel deve evacuar
imediatamente todos os territórios que
ocupou em 1967. inclusive o setor
árabe de Jerusalém (a restituição deste
setor é considerada uma pré-condição
para qualquer regulamentação
definitiva); a OLP (Organização para
Libertação da Palestina) de Yasser
Arafat foi reconhecida como a única
representante legítima do povo
palestino; os Estados Unidos,
finalmente, foram criticados pelo apoio

?

ao Estado hebreu.
Os resultados nos outros domínios

que foram examinados durante a
conferência são, em comparação,
menores.

Foram, em última análise, o rei
Faiçal e seus partidários que lucraram
com a conferência de Lahore. Os
congressistas retomaram por sua conta
as teses da soberania saudita, bem
como as conclusões da "reunião de
cúpula" árabe que se realizou na
Argélia em novembro passado, é
verdade que se trata sobretudo, na sua
maioria, de um apoio platônico.
Imagina-se erradamente, na verdade, o
Irã interrompendo suas trocas
econômicas e comerciais com Israel ou
a Turquia rompendo relações
diplomáticas com o Estado hebreu.
Parece da mesma maneira fora cie
cogitação que ós representantes da
OLP sejam autorizados a abrir
escritórios em Teerã e em Ancara,_ou
mesmo a receber uma ajuda qualquer
dos vários outros governos cujos
delegados estiveram em Lahore.

A experiência convido ao ceticismo:
diversas das resoluções tomadas na
primeira conferência panislâmica

reunida em Rabat em setembro de
1969 continuaram sem continuidade.

Mede-se aqui em Lahore os limites
da "fraternidade" islâmica, limites
impostos, pelos interesses dos Estados.
O coronel Boumediene não fez mal em
declarar que a solidariedade que não
toma a forma de dólares corre o sério
risco de permanecer declarada em vão.

A primeira conferência islâmica "de

cúpula" foi realizada em Rabat em
setembro de 19b9, em seguida ao
incêndio criminoso do mosteiro de El
\qsa, em Jerusalém, a ^i ae agosu> im
mesmo ano. Convocada sobre n
iniciativa dos ministros das Relações.
Exteriores dos países-membros da Liga
Árabe, ela consagrou a vitória das teses
do rei Faiçal da Arábia Saudita que,
desde janeiro ei? 1966, tinha anunciado
sua intenção de reunir os chefes de
Estado muçulmanos "a fim de que
pudessem ser examinados seus
problemas comuns". Sua iniciativa,
aprovada pela Jordânia, Irã.
Paquistão, Sudão. Somália, Turquia^
Tunísia e Marrocos, tinha no entanto
suscitado a oposição da Argélia, cia
bir.ia e do Egito, que viam aí mais uma
manobra política do que o desejo de

um' acordo religioso.
O presidente Nasser, em particular,

tinha denunciado os dirigentes que,
sob o nome cie Islã. "serviam aos
governos de Washington e de
Londres". Ele havia afirmado que os
árabes lutariam até o fim contra o
imperialismo americano.

A derrota de junho de 190" no
entanto modificaria as relações entre
Ryad e o Cairo, dependendo esta
última capital cada vez mais dos países
árabes petrolíferos, portanto da Arábia
Saudita, que o ajudava a sustentar
sua frágil economia. A grande emoção
suscitada no mundo muçulmano pelo
incêndio de El Aqsa, atribuído pelos
árabes ao governo israelita, deveria
dissipar as últimas reservas que o
presidente Nasser pudesse ainda nutrir
em relação ao projeto do rei Faiçal.

Reatizaaa em Rabai a 22 cie
setembro de 1969. na ausência do
presidente Nasser. já atingida pelos
primeiros males que deveriam ocorrer
um ano depois, a conferência juntou as
delegações de 25 países de numerosa
população muçulmana — o Iraque
tinha decidido não participar da
reunião c a Índia tinha sido excluída a

pedido do Paquistão. A reunião
terminou após^ês dias óe debates,
depois de ter acwtado uma declaração
comum relativamente moderada,
representando um compromisso entre
as teses de "conservadores" e de'"progressistas"'. Os participantes
abstiveram-se principalmente de
colocar diretamente em questão o
governo israelense. Eles se declararam"resolvidos a rejeitar qualquer solução
do problema^ palestino que recusasse a
Jerusalém seu status, anterior . e
decidiram "levar seu apoio total ao
povo palestino na sua luta pela
libertação nacional"

A conferência decidiu além disso a
convocação de uma reunião cie
ministros das Relações Exteriores em
Djeddah, no mês de março de 1Q"0,
com vistaó' a "lançar as bases de um
secretariado permanente encarregado
de garantir a ligação entre os Estados
participantes e de coordenar sua
ação". Depois a conferência islâmica
dos ministros das Relações Exteriores
reuniu-se em três etapas: em Karachi. '

dezembro, cie 1^70. em Djeddah.
novamente em marccH.de 1972, e
finalmente em Benfhási', março de
1973.
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INDONÉSIA

|*»te ano o petróleo renderá I
E Indonésia uma vintena de bilhões

derrancos. duas veies mais do que em
1973, No entanto, neste pais que já
conta com perto de 130 milhões de
habitantes e cuja população deve
duplicar antes do ano 5000, a renda
per capita continua inferior a SOO
francos por ano.

Os militares abriram o pai» aos
investimentos estrangeiros para
recuperar a economia que Sukarno
lhes deixou arruinada. Eles
empreenderam uma exploração
sistemática de suas ricas reservas de
petróleo. Este esforço foi incrementado
pelos "tecnocratas". "a máfla de
Bcrkcley". como te diz lá. um grupo de
cinco economistas formados na mesma
universidade americana. Enquanto
isso. o presidente Suharto colocou
ordem numa vida política pouco
disciplinada.

ê necessário muito tempo antes que
este tipo de experiência deixe de afetar
seriamente a situação no campo. Até
agora, a superpopulação de Java (perto
de 80 milhões de habitantes) forçou os
camponeses mais pobres a partir para
as cidades onde só os espera a miragem
de um emprego e um abrigo precário.
Em alguns lugares do campo de Java.
às vezes o homem substitui o búfalo.
pois este animal de tração custa caro.

si

Um novü-rteo no clube do petróleo
O mal-estar cresce nos campo»

universitários e nos meios intelectuais.
O "milagre econômico" conhece
limites: uma colheita ruim de arroz
(em 1972) e a volta da inflação mundial
relançaram a alta dos preços (pelo
menos 2% cm 1973). Os estudante»
constatam sobretudo que aumenta o
abi»mo entre a massa de pobres e a
minoria de novos-ricos. O afluxo de
capitais estrangeiros, dizem eles. pode
recolocar em questão a independência
do pais.* bem como uma maneira
original de vida.

A
Ini eatranetirea

Numa palavra, depois de agosto
passado, eles começaram a se
pronunciar abertamente contra o que
sentem como uma comunhão
silenciosa entre os generais acusados
de corrupção, a rica comunidade
chinesa e os investidores estrangeiros
principalmente japoneses. Este tema é
tão mais popular quanto, em alguns
casos, a evidência se impõe aos olhos.
Para se tomar um exemplo, 'os três
quartos de investimentos japoneses
passam pelo intermediário chinês, e a
comunidade de Bandoung além disso
arcou com a maioria das despesas
ocasionadas por esta situação durante

Joon Cloudo Pomonti

um primeiro tumulto a 5 de agosto
último. Na época, perto de um milhar
de magazines, na sua maioria chineses,
foram atacados pelos manifestantes,
muito jovens e cansados do exagero das
dividas.

O poder não fleou insensível aos
argumentos levantados pelos
estudantes. No inverno passado o
general Sumitro. encarregado da
manutenção da ordem e da segurança
(à frente de um organismo chamado
Kopkamtib). iniciou o diálogo mm He»,
uma iniciativa que depois o
constrangeu a desmentir que aspirava
a sucessão do presidente Suharto.

Na verdade, frente ao recrudesci-
mento da agitação universitária, o
poder, essencialmente javanês. parece
estar dividido em duas tendências. No
clã dos partidários de uma solução
autoritária, encontramos o general Ali
Murtopo. um dos quatro conselheiros
tos Aspri do presidente Suharto e a
eminência parda dos Golkar). espécie
de partido oficial que leva uma vida
política bem pálida depois de sua
retumbante vitória eleitoral de 1971.

O general Sumitro e. mais tarde, a
"máfia de Berkeley" tinham

constituído o campo favorável a certos
reajustes. Eles prometeram uma
repartição mais justa das rendas, e o
general Sumitro fez emendas a uma lei
sobre o casamento civil para acalmar
os meios religiosos.

Nesta situação, a visita do primeiro,
ministro japonês parece ter aliçado
mal» os ânimos. Todos se preocuparam
com uma manifestação estudantil e.
quandqela aconteceu a 15 de janeiro, a
policia e o Exército, no entanto,
reagiiam com tolerância. Mas
ninguém parecia prever que a
manifestação se tornaria o "tumulto

popular" neste centro de Jacarta onde
têm surgido muitos arranha-céus
nesses últimos anos. Uma multidão de
jovens, muitas vezes vindos dos
.ubúrbios vizinhos, causou surpresa

ao se prender nao somente aos bens
de fabricação japonesa (automóveis,
•motocicletas e magazines) mas
também àquilo que devia simbolizar
aos seus olhos o luxo desmesurado de
uma minoria de privilegiados — os
salões de massagem de um novíssimo
supermercado. A história destes
acontecimentos ainda é confusa, mas
podemos descrevê-los como uma
quermesse popular, uma espécie de
estouro de alegria para os
subproletários de uma capital cuja
metade da população habitualmente

não fa/ nada além de olhar a outra
metade viver.

Jacarta. única cidade atingida desta
tez. não recebeu por isso um golpe
menor: " morto», mai» de uma
seniena de feridos, mais de um milhar
de viaturas queimadas ou seriamente
estragadas, dezenas de construções
»aqueadas ou arruinadas. A imagem
de uma Indonésia estável e próspera foi
destruída. O primeiro-ministro japonês
teve que sair precipitadamente depois
de ter passado três dias fechado em sua
residência protegido por blindados. O
governo reagiu utilizando armas e
bastões. Ouasc 800 pessoas foram
recolhidas em pri»áo preventiva, o
eampus da universidade de Jacarta foi
ocupado pelos blindados e uma dezena
de publicações foram suspensas
provisoriamente, inclusive certas
publicações que são chegadas ao
general <»•«»»•« ou àquele que se
apresenta como um adversário, o
general Murtopo.

O presidente Suharto decidiu
igualmente dissolver o corpo dos Aspri
e dar ao general Sumitro o comando do
Kopkamtib. que ele já exercia em
1956. O general Murtopo não é mais
do que o adjunto do chefe dos serviços

continuo no pógino oo lodo

IRLANDA

Em busca da prosperidade
O futuro imediato da República, que

pela primeira vez parece estar
chegando às portas da prosperidade,
depende em grande parte das opções
do governo .britânico na Irlanda do
Norte illlster para os ingleses) e em
Bruxelas, sede da Comunidade
Econômica Européia.

A reaproximação que se notava já há
algumas semanas entre os extremistas
protestantes e católicos foi finalmente
confirmada no dia 21 de fevereiro, em
Dublin, com a informação de que a ala
oficial do IRA. de tendência marxista,
ê a organização pró-britânica Força de
Voluntários do Ulster (UVF)
miLUiiliuiain je—*ar«*>i°—**ti> fm
capital da República. As discussões
teriam tratado do acordo, de
Sunningdale, que prevê a criação de
um Conselho da Irlanda, uu qual se-
opõem as duas organizações, e da
cessação dos assassinatos "sectários"
no Ulster.

N a República da Irlanda o ano de
1974 começou num clima de

euforia misturada com ansiedade.
Como os outros países da Comunidade
Européia, a Irlanda inquieta-se com as
conseqüências da crise-da energia,
mas, para Dublin, essa ameaça surgiu
num momento crucial da curta história
do país.

O fortalecimento das relações com
Londres e Belfast, capital do Ulster,
cria uma nova situação: a criação do
Conselho da Irlanda, anunciada
durante a conferência tripartite de
Sunningdale, em dezembro, permitirá
pela primeira vez um relacionamento
regular entre ministros e
parlamentares das duas partes da ilha.
Há vários anos que Dublin defendia
esse projeto, do qua! um dos principais
artífices foi o seu ministro das Relações
Exteriores, Garret Fitzgerald. As
atribuições do Conselho da Irlanda
devem ser, de início, puramente
econômicas e sociais: elas permitirão
harmonizar as diferentes concepções
sobre o desenvolvimento, os
investimentos e o emprego, para poder
melhor utilizar as subvenções dos
fundos de desenvolvimento socia.1 e
regional da Comunidade Européia,
com sede em Bruxelas."

Apesar das agitações que
ensangüentaram a Irlanda do Norte
depois de 1969, as relações

administrativas e comerciais não foram
interrompidas entre as duas partes da
ilha. se bem que tenham sido mantidas
numa quase-clandestinidade. com
medo de provocar represálias dos
extremistas católicos ou protestantes.
Assim, um cidadão da República da
Irlanda contava-nos recentemente que.
proprietário de um imóvel em Belfast.
ele só ia ao norte no mais absoluto
segredo e que só se encontrava lá com"pessoas seguras". O Conselho da.
Irlanda sem dúvida permitirá que as
relações pessoais e discretas que já
existiam entre funcionários ou homens
de negócios sejam mantidas à luz do
dia, abertamente. A esse respeito
lembra-se em Uúollli que u chefe do— -
Executivo da nova Assembléia de
Belfast. Brian Faulkner, descendente
de uma ...velha. Jamjjia.protestante de
Ulster (Irlanda do Norte), tez os seus
estudos universitários na capital do sul
e... que ele é um apaixonado caçador
de raposas, da mesma forma que Liam
Cosgrave. primeiro-ministro da
República da Irlanda...

A criação do Conselho da Irlanda
permitirá também a realização de
projetos industriais muito importantes
para a ilha, onde o índice de
desemprego continua sendo um dos
mais elevados da CEE (Comunidade
Econômica Européia). É o caso da
construção de duas fábricas do grupo
Courtaulds, uma em Letterkenny, no
noroesie da República, outra em
Newry, na parte leste da Irlanda do
Norte. O projeto representa no total
um investimento de mais de 100
milhões de dólares e fornecerá 2.500
empregos, devendo ser inteiramente
concluído no final de 1975.

Modificando a antiga Imagem

A melhoria da situação na Irlanda
do Norte surge num momento em que
a economia da República começa a
decolar: se bem que o PNB por
habitante (Produto Nacional Bruto per
capita) continue sendo o mais baixo da
CEE, a expansão econômica tem
atingido um índice de 4% nos últimos
três anos, enquanto que a produção
industrial cresce 9% ao ano. Pela
primeira vez desde há muitos séculos a
emigração cessou e o número de
irlandeses que voltam aô país com um
contrato de trabalho no bolso, depois

Nicole Bernheim

de terem vivido como imigrantes,
sobretudo na Inglaterra, cresce
rapidamente. Há pouco tempo, 40%
dos que se formavam no ensino
superior tinham que sair do pais para
encontrar emprego.

O IDA (Industrial Develooment
Authority — conselho v*ra u
Desenvolvimento Industrial) fez um
esforço considerável para convencer os
investidores estrangeiros de que a
Irlanda não é mais um pais
unicamente agrícola, industrialmente
suodesenvolviao: ós% do Produto

-nacional Bruto e hoje proporcionado
pela indústria, que emprega 31% da
mão-de-obra; 58% das exportações são
de origem industrial.

Multiplicando suas atividades,
estabelecendo importantes delegações
no exterior, os dirigentes da economia
irlandesa pretendem modificar a
imagem de uma "terra de lendas" para
turistas preguiçosos, substituindo-a
pela de um país moderno que pode
oferecer vantagens apreciáveis aos
investidores: espaço, mão-de-obra
abundante, subvenções oficiais que
podem chegar a 50% dos custos com
equipamentos, subvenções para a
formação de ínão-de-obra e sobretudo
uma isenção fiscal de 15 anos sobre os
lucros derivados áí: exportação de
produtos manufaturados.

Os irlandeses, que com 83% dos
votos responderam "sim" ao
referendum sobre a entrada do país<na
Comunidade Européia, são certamente
os mais entusiastas defensores da
unidade européia. As más línguas
asseguram, além disso, que a
amplitude da sua representação em
Bruxelas não corresponde à
importância real do<país na CEE. Mas,
até aqui, Dublin parece ter apenas se
felicitado pela escolha que fez e que, de
.meio. se destinava sobretudo a que o
país depenuvsse menos
economicamente da Grã-Bretanha e
pudesse assegurar um mercado mais
vantajoso para os seus produtos
agrícolas. Todavia, continua existindo
uma certa inquietude a respeito da
repartição dos fundos de
desenvolvimento regional da CEE, dos
quais a Irlanda pediu uma parte
substancial, esperando que essas

exigências nao venham a
comprometer, contrariamente ao que
prevê o boato que periodicamente
circula a esse respeito, o sistema de
vantagens excepcionais que o pais
oferece às indústrias estrangeiras.

0% Inrestlmentoa estrangeira

Os investimentos estrangeiros se
multiplicam na República da Irlanda:
das 732 empresas industriais modernas
que se instalaram no pais de 10 anos
para cá, 500 são de origem estrangeira,
sobretudo americanas, britânicas e
alemãs. Das companhias de seguro
existentes em Dublin, 85% são
britânicas. Dos 14 mil empregos novos
criados em 1973, 56% foram oferecidos
por firmas estrangeiras. Esta tendência
não deixa de inquietar os trabalhistas
da coalizão governamental, tanto mais
que a participação irlandesa nessas
firmas se tornou uma exceção.

Um dos exemplos mais espantosos
de desenvolvimento é a nova zona
industrial de Shannon. O aeroporto,
criado em 1937, na época das
primeiras ligações transatlânticas por
hidroaviões,- cesbereu os seus tempos
de glória depois da Segunda Guerra
Mundial com a multiplicação dos vôos
regulares entre a Europa e a América '

do Norte. Mas a era dos aviões a jato
ameaçava liquidar com essa escala
privilegiada. Para . conservar em
Shannon as suas atividades, Dublin se
lançou a um desenvolvimento
intensivo, ao mesmo tempo industrial e
turístico, dessa região do oeste
grandioso mas miserável, da qual
Cromwell, o "pacificador" de sinistra
memória para os irlandeses, dizia que
não se encontrava "nem madeira
suficiente para enforcar um homem,
nem água suficiente para afogá-lo, e
nem mesmo terra suficiente para
enterrá-lo"... .

Hoje, Shannon éuma cidade de
quase 6 mil habitantes, que contará,
segundo se diz, com 30 mil na próximadécada (o Eire possuía em 1972 cerca
de 3 milhões de habitantes). Dos
produtos manufaturados made in
Irland, 24% são fabricados em
Shannon. Do capital investido, 30% é
de origem americana. Entretanto, as
equipes de executivos são cada vez
mais -irlandesas. Para conservar a
vocação internacional do aeroporto, as

atividades turísticas foram
diversificadas: os vôos transatlânticos
são feitos durante todo o ano e muitos
dos seus passageiros são americanos de »
origem irlandesa que vêm descobrir a
terra dos seus ancestrais. No verão.
Shannon é ligada diretamente às
principais capitais européias. São
organizados "banquetes medievais"
com cozinha e canções folclóricas,
estilo e amabilidade, nos castelos do
século XII ou XIV, ainda bem
.conservados; cm várias vilas
ameaçadas de despovoamento foram
construídas "cabanas" típicas para
aluguel. Com os seus 5 milhões de
libras anuais em volume de vendas, as
lojas do aeroporto de Shannon, isentas
de taxação, continuam sendo a mais
importante "zona franca" (free tax
shop) do mundo.

As dificuldades energéticas

Em que medida a crise de energia
ameaça comprometer esses esforços
irlandeses? Assinala-se em Dublin que
a dependência da Irlanda com respeito
ao exterior, e sobretudo à Grã-
Bretanha, é quase total no que se refere
A energia: três quartos do seu consumo
de petróleo são importados da Grã-
Bretanha e a única refinaria do país,
localizada em Cork, fornece apenas
50% do seu consumo. O carvão
também tem que ser importado da
Inglaterra e da Polônia. Por outro lado,
a diminuição do número de viagens
aéreas ameaça comprometer
seriamente a próxima estação turística.

Estimulados pelas descobertas de
petróleo e gás natural no mar do Norte,
os irlandeses multiplicaram as
sondagens nas costas do mar da
Irlanda e do oceano Atlântico. Na
costa sul, já foi descoberto gás natural"em quantidades comerciais". O IDA
pretende, além disso, desenvolver a
utilização da turfa e talvez construir,
como fez a Finlândia, centrais térmicas
alimentadas por esse combustível
natural que existe em abundância na
região oeste do país.

Isso significaria um retorno
(bastante paradoxal) às origens da
Irlanda de outrora, miserável nação de
poetas, combatentes e famintos que
uma nova geração de irlandeses
realistas e eficientes não pretende,••«lias, renegar. ¦.-
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de ensino, enquanto que o general
Sumilro conserva tuas funções <«. chefe
do Estado-Maior geral adjunto das
Forcas Armadas tornando-se
comandante cm segundo lugar do
Kopkamiib,

Ita outro lado. o governo iniciou a
revisão dot objetivos do tegundo plano
qüinqüenal (Rcpeliia 2). que deve ter
lançado em abril. Ot salários dos
funcionários vão aumentar em 20<t a
*¦**". durante o próximo exercício
orçamentário, Nào te conttruirão mait
arranha-céut em Jacarta e ot talòct de
mattagem sem dúvida não abrirão
mais suas portas. Dispositivot
complexos foram decretados para
icntar controlar ot capitait chinetet.
Ot fundos de desenvolvimento do pait
vio quadruplicar.

A população mait pobre de Jacarta
nào virá mait ât tuat te ot estudantet
— ou outros, supõe-se — nào lhes
tiverem apontado as vitrinas opulentas.
Também não podemos mais
subestimar o tradicional jogo de clãs
militares que ainda parecem
reagrupar-se segundo suas anterioret
ligações a divisões de elite. Mas. por
menos que o regime se envolva no
caminho das reformas mantendo um
pulso forte sobre a política, a
estabilidade provavelmente não será
comprometida. No universo indonésio,
é preciso contar com a herança radical
deixada por Sukarno e o que se pode
chamar a sexta-feira na hora da reza
nos mosteiros.

Os cofres do Estado no entanto
nunca estiseram tão cheios, e o
governo parece contar com bastante
gente realista para acertar a pontaria e
evitar que no futuro eventuais
manifestações tenham o alcance
daquelas do mês de janeiro.

Ibnu Sutowo, o rei
asiático do petróleo

Jacarta-Pcrtamina... Esta palavra
pode suscitar de vez em quando a in-
veja. a admiraçâu, a inquietação ou o
azedume. Um império, diz-se cm
Jacarta a respeito desta companhia
estatal do petróleo que levará à
indonésia este ano a bagatela de 4
jilhões de dólares americanos. E a
>bra de um homem muito

controvertido, o general Ibnu Sutowo.
um ex-médico que um dia não hesitou
cm dizer: "Se devo construir a
Pertamina através de corrupção, pois
bem, que todo mundo seja
corrompido"!

Numa República que procura
estabilizar sua economia, tal sucesso
significa também que Ibnu Sutowo tem
carta branca. Ele pode fazer
praticamente o que quiser, pois
alimenta, talvez na proporção de um
terço, o orçamento do Exército
nacional. Ele pode mesmo se dar ao
luxo de boicotar uma comissão de
inquérito encarregada de verificar um
pouco mais profundamente as contas
de sua empresa. E quando Mochtar
Lubis, editor de reportagem de um
jornal de Jacarta, lançou uma
campanha de imprensa contra a
corrupção da Pertamina, o general
Sutowo não teve necessidade de franzir
demais o cenho para que o assunto
terminasse silenciosamente.

Ibnu Sutowo é rico, diz-se mesmo
que é imensamente rico. Ele tira
vantagem de seu talento indiscutível de
organizador e seu senso para os
negócios. Mas se a Pertamina se tornar
uma empresa moderna, isto se faz à
margem do país: o indonésio quase não
vê as radiações dessa nova riqueza. Por
outro lado, a estratégia de Ibnu Sutowo
nos faz pensar numa partida arriscada:
estima-se que a Indonésia só dispõe de
2% das reservas mundiais de petróleo
e, no ritmo atual de exploração, estas
poderiam se acabar por volta de 1990.
Mas por enquanto está entrando
dinheiro. O general Sutowo, de 60
anos de idade, poderá continuar a
circular tranqüilamente em seu Rolls
Royce milionário pelas ruas de
Jacarta, ou então tomar' seu avião
particular ..para passar um fim de
semana em Hong-Kong por tanto
tempo quanto o Exército o considere
um hábil planejador.
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I -A revolta do cavalo
#¦ 

*

Joon do Io Guorivièro

Uma 
estranha enecnaçíe te

repete toda noite, na televisão do
Zaire, antet do boletim de
informações: diante dos
telespectadores pastam nuvens que
descobrem, aot poucot. uma figura
celeste, a do general Mobutu Sete
Seko. chefe do Estado. A "introdução"
nào fica ai. Durante algunt minutos, o
vídeo é ocupado por cenas filmadat
durante at visitas do presidente da
República a cada uma dat oito regiões
do Zaire. Estas seqüências têm por
objetivo exaltar a unidade
reencor trada pelo antigo Congo Belga.
após as desordens e lutas que se
seguiram á proclamaçào da
independência, em 1960. Esse período
é lembrado com cenas de combates,
seguidas de legendas lacônicas:"desolação", "morte", etc. Quando se
chega ao ano de 1965, durante o qual o
general Mobutu assumiu o poder, a
legenda anuncia: "a salvação".

O visitante, que poderia
impacientar-se tm essa repetição
diária, deve armar-se de coragem se
quiser ver as "informações" até o fim.
Como no rádio, a difusão de noticias
pela tevê é interrompida, cada cinco
minutos, para dar lugar a extratos dos
discursos pronunciados pelo chefe do
Estado, nos dias 4 de outubro e 30 de
novembro, o primeiro na triK*ina das
Nações Unidas e o outro na capital do
Zaire. Kinshasa (cx-Lcopoldville).

No primeiro desses discursos, o
presidente do Zaire, tomando uma
atitude que logo seria seguida por
numerosos líderes africanos, anunciou
o rompimento de relações diplomáticas
com Israel. Do segundo discurso são
lembradas na Europa especialmente
duas frases: "O processamento de todo
o nosso cobre será 100% feito no Zaire
antes de 1980". "No domínio da
comercialização scrà exercido um
controle rigoroso sobre o destino do
nosso cobre".

Mas é preciso lembrar, antes de
tudo. as medidas de africanização da
economia, que atingem muito mais
diretamente, de i "ediato. os zairenses
e os estrangeiros estabelecidos em seus
pais. Tornadas públicas no momento
em que os países ricos tomavam
consciência da sua vulnerabilidade,
essas medidas são capazes de garantir,
conforme se diz em Kinshasa, a"segunda independência" do país.

Parafraseando, sem citá-lo. lorde
Malvern. ex-primeiro-ministro da
Federação das Rodésias e de*
Niassalândia (que dizia que as relações
entre africanos e brancos na Rodésia
lembravam "a associação do cavalo
com o cavaleiro"), o general Mobutu
denuncia, por sua vez, o contrato de"casamento entre o cavalo e o
cavaleiro", pois "apesar de todas as
declarações de amizade e de ternura, o
cavaleiro jamais chegará a carregar o
cavalo nas costas".

As recentes decisões do chefe do
Estado podem classificar-se em três
capítulos: "recuperação" das filiais
zairenses das grandes companhias
belgas; "retomada" dos fundos
comerciais e das propriedades
agrícolas nas mãos de estrangeiros;
controle da comercialização das
matérias-primas e "retomada" (nunca
se pronuncia a palavra"nacionalização") das instalações das
companhias distribuidoras de petróleo.

A "propriedade pessoal" do rei

Depois que a conferência de Berlim
decidiu, em 1885, que o "Estado
independente do Congo" era

í "propriedade pessoal" do rei Leopoldo
II, o soberano belga decretou que todas
as minas e todas as terras devolutas
pertenciam, de direito, ao Estado. Para

['assegurar, a valorização do seu"domínio", concluiu com grupos
financeiros associações sob a forma de

companhias de economia mista, que
foram trantformadat em sociedades
conccttionáriat no começo do século
XX. quando o Congo se tornou colônia
porque o rei decidiu ceder á Bélgica o
que considerava como "tua própria
obra. fruto do teu trabalho". Tratadat
como "auxlliaret da obra colonial", at
tociedadet receberam a plena
propriedade de uma região onde
cobravam impostos, dispunham de
policia, organizavam os transportes, etc.

Essas sociedades foram dissolvidas
em seguida à "meta • redonda
econômica" de 1960. Por isso at
palavras de Mobutu não tinham
fundamento jurídico quando ele
declarou: "A partir de hoje. ponho fim
á existência de todas at tociedadet
concessionárias". De fato. o chefe do
Estado estava se referindo ás

que os invettimentot na África negra
dcvtm v<r amortizado* cm cinco anos
por cauta dot ."riscos poiiticot",
cuntideram até agora o Zaire como um
dos países mais "interessantes". As
import ações de material e produtos
necessários ao bom andamento da
empresa tio integralmente trantferi*
veis após a taxação de 50%; cm cato
de cessão ou liquidação da empresa to-
do d capitar pude ter repatriado.

Depoit da ente de 1967. marcada
pela "revolta dot mercenários",
acreditou-se que as relações entre o
Zaire e at grandes companhias belgas0 -
iam normalizar-se. Dois meses depois
da visita do rei Baldulno a Kinshasa.
em junho de 1970. a Union Miniére du
Haut-Katanga — emanação da Société .
Générale de Belgique •— tomou
iniciativas para reiniciar at atividades
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companhias que surgiram, sob diversas
formas, para conservar os ativos das
que as tinham precedido.

A companhia belga Forminière, por
exemplo, "continua a passar por cima
do Estado zairense 13 anos após a
independência" — explicou o general
Mobutu, graças a uma companhia
filial, que tomou sucessivamente os
nomes de Interfor e Indufor.

Outras decisões vão ser aplicadas
nos domínios que não dependem
exclusivamente das antigas
companhias, mas são considerados
essenciais à atividade conômica do
país. Uma nova companhia — a
Companhia Marítima Zairense — com
capitais inteiramente nacionais, terá o
monopólio das exportações. A
Companhia Nacional de Seguros
(CONAS) terá a exclusividade de todos
os contratos de seguro. Será
encarregada, além disso, do aluguel e
da venda de todos os imóveis, deixando
de existir os agentes imobiliários
instalados por conta própria. Todos os
trabalhos de construção
encomendados pelo Estado' serão
confiados à Empresa Nacional de
Construção (ENC). Os bancos serão o
único setor importante que escapa à
tutela total do Estado.

Vai ser criada uma companhia
zairense para controlar as operações
das companhias estrangeiras que se
beneficiam do código de investimentos
promulgado em 1969. Esse código, que
continua em vigor, contém disposições
bastante liberais, e as grandes
companhias internacionais, que acham

que foi obrigada a cessar no país em
1966. Suas propostas foram rejeitadas
pelo general Mobutu em proveito dos
americanos, japoneses e franceses, cjue
ofereceram condições mais vantajosas".

As firmas belgas de menor
importância se abstiveram de
aproveitar-se do código' de
investimentos zairense. Algumas
empresas já instaladas no Zaire
fizeram apenas os investimentos
necessários para manter-se nos limites
da rentabilidade.

Em 1975 todas as empresas que
tiverem completado mais de cinco anos
de existência no Zaire terão que contar
com zairenses nos cargos de presidente
edediretor-superintendente. Fora isso,
as empresas estrangeiras^ que não são-'
emanações de antigas concessionárias,
que se instalaram no 'Zaire para
exercer atividade industrial, não estão
ameaçadas. Além de alguns
investidores belgas que tiveram a"lucidez de adaptar-se e de
amadurecer com o país", "há grandes
companhias estrangeiras que merecem
felicitações especiais" — declarou o
chefe do Estado, durante sua visita
oficial à Grã-Bretanha, em dezembro,
citando especialmente. ,o grupo
Unilever.

Hoje. os membros dessas grandes
companhias estão inquietos com os
efeitos da "zairização" sobre os
circuitos de distribuição, mas
declaram, com discrição, que "nem
tudo é mau no discurso de 30 de
novembro", dando a entender que são

at companhiat belgas "retrógradas"
que pagará» at despesas da •-.<'¦-,-

Í«*J<» ano — afirma o general
Mobutu — wH trantferimot para a
iklgtca uma soma que varia entre 12 «?
1$ bilhões de francos belgas (cerca de
240 a 300 rmlhães de dólares»,
eveetuandote as eperaçícs sobre
mercadorias, iito é. transfcrénciat
salariais, comittões. despesas de
administração, dividendos e todos os
serviços diversos Chamei várias vezes s>
atenção dos meios belgas para o fato
delet só investirem no Zaire 2 milhões
de dólares belgas por ano. Quem
assiste quem"?

Ot bcl|at que encontrei em
Kinthasanao parecem estar de acordo
com at estatísticas do chefe do Estado
zairense. mas reconhecem "certos
erros" da antiga metrópole, com uma
facilidade ás vezes surpreendente..

Mottrando-te áo mesmo tempo
conciliador e duro. o general Mobutu
diste, no discurso de 30 de nosembro.
após fazer o processo da antiga
metrópole: "Pela 

primeira vez — posso
dizer-lhes vJenemcntc — não somente
mantenho relações quase sentimentais
com a família real belga mas. além
disso, o atual primeiro-ministro da
Bélgica é um dos politicos desse paisde quem eu gosto e que respeito".
Essa dialética faz com que muitos dos
40 mil belgas que ainda vivem no Zaire
pensem no futuro sem demasiada
inquietação.

Em 1972. 17~s das imponações do
Zaire foram de origem belga e S&% das
exportações foram feitas para - antiga
metrópole. Em 1965. essas
porcentagens foram respectivamente
de 33°o e 24~. Se o Zaire é um cliente
menos importante do que antigamente,
tornou-se. no entanto, o principal
fornecedor de matérias-primas desde
que o general Mobutu restabeleceu a
ordem.

A 30 de junho último havia no Zaire
3.792 auxiliares estrangeiros em,
serviço no setor público: os belgas
eram os mais numerosos: 956
professores. 437 conselheiros civis e
180 militares. Segundo alguns de seus
compatriotas, esses auxiliarei belgas
nem sempre são' de um nível
satisfatório: ex-funcionários zairenses.
permanecendo mais pára garantir sua
aposentadoria, .pois a legislação bçjga
não prevê seu aproveitamento no
serviço público se voltarem para a
metrópole.

Depoi* dos belgas, os mais
numerosos são os franceses Iterca de
200 técnicos e 120 professores), os
americanos, os italianos e os ingleses.
Pot último vêm os chineses, com 50
conselheiros agrícolas.

Em 19"2. os auxiliares estrangeiros
eram 4.987. A importante redução
operada em um ano mostra a vontade
do general Mobutu de africanizar o mais"
rapidamente possível os principais
postos da administração. Essa vontade ,
inspirou também as novas medidas no
comércio e na agricultura, as que terão
maior repercussão sobre a população
nos próximos meses.
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Os ricos e o Terceiro Mundo

Uma 
transformação radical das

relações econômicas
inicrnactonais lalsei esteja flnalmenie
se esboçando. No eniamo. a vitória dos
países em desenvolvimento, na
primeira 

"frente"* aberta para por fim
a décadas de exploração, pode ser
enfraquecida por operações
divcrsionistas tentadas pelos
detentores do statu «mo os .uperricos.
As tentativas de divisão dos países
produtores de petróleo e do 3.° Mundo
estão ligadas a uma poüiica conhecida.

Os países ricos, da mesma maneira
que orientaram'o mundo, consciente
ou inconscientemente, para conceitos
de desenvolvimento, opiniões, ou
estratégica* econômicas e sistemas de
•atores inadequados, também fizeram
com que fosse aceito um regime
internacional inigualiiário.

O empobrecimento dos paises do
Terceiro Mundo era consideredo como
uma fatalidade, contra a qual as
palavras dm organismos internacionais
(UNCTAD e outros) ou de organismos
do Terceiro Mundo nada podiam. O
aparecimento de paises. antes doiados
de meios de negociação desiguais, que
podem resistir ás pressões dos super-
ricos (como é o caso dos paises
produtores de petróleo), veio derrubar
a tranqüilidade econômica e
intelectual da sociedade de consumo.
Estas reconhecem hoje as verdades que
o Terceiro Mundo e alguns
economistas procuram fazer entender.

O atual nível de vida dos paises
desenvolvidos é devido principalmente
ao baixo custo das matérias-primas
importadas dos países do Terceiro
Mundo. Os preços relativos dessas
matérias sofreu uma queda de 40%
desde 1947-51 é não aumentaram
desde 1890! f

Os sábios do mundo ocidental, em
vez de se solidarizarem com o Terceiro
Mundo (que com 70% dos
consumidores mundiais subsiste com
apenas 20'" da renda mundial) c de
colocarem os problemas que
permanecem sem solução — má
divisão internacional do trabalho,
fracas e custosas transferências de
tecnologia, eic. — escolheram, em sua
maioria, o campo dos paises
desenvolvidos. A história guardará que
a única tomada de posições que quatro
prêmios Nobel de economia tomaram
foi contra os paises que querem tornar-
se senhores dos preços e quantidades
de sua única fonte de divisas.

A renda dos países .produtores de
petróleo das zonas desérticas é
considerada escandalosa, um fruto
nefasto "dos azares da_geografm". Por
que esse termo não^e empregado em
relação a outra rtfida. constituída pela
abundância de^boas terras a de_chuva
na Europa e nos Estados ünídos?\

Os transtornos da economia
mundial foram imputadas, com
demasiada freqüência. peloV mundo
ocidental aos paises petrolíferos, e
nenhuma pressão moral ou
institucional foi exercida para reduzir
os privilégios dos trustes ou diminuir a
renda fiscal sobre o petróleo. Os países
consumidores sempre taxaram o
petróleo mais fortemente do que os
mais luxuosos produtos. O termo"fabuloso" ou "colossal" não | usado
em relação às grandes companhias
petrolíferas que, ao contrário dos
países produtores, não têm que fazer
passar uma população de um nível de
vida infra-humano para o dos países
desenvolvidos.

Uma campanha de intoxicação em
torno dos efeitos do preço do petróleo
sobre os países em desenvolvimento foi
armada. Manifesta-se uma
solidariedade tocante, ""de repente,
entre o terço da humanidade que
consome 91% do petróleo mundial e o

. Terceiro Mundo que consome apenas
9%. Ora, "a dependência trágica dos
países pobres" (Nixon) existe
essencialmente em relação aos super-
ricos. Por que a alta do petróleo não é
comparada com os lucros das empresas
petrolíferas, com o crescimento dos
meios financeiros dos países
consumidores, ou com a alta- do preço
do trigo, que' quadruplicou, do
cimento. Kq u e t r i p t\c o-u, dos
equipamentos industriais e fhilitares (o
preço dos aviões triplicou)?

Em tempo recorde foi constituído
um banco de desenvolvimento
industrial e agrícola cara a África, com
o capital de 500 milhões de dólares. Ele
fará empréstimos a jurt* bem baixos»
Essa iniciativa é conside-ada
insuficiente por aqueles mesmos que
nunca reclamaram medidas tao
generosas a cada etapa da deterioração
do intercâmbio Internacional.

Uma multidão de tentativas visando
orientar ss estratégia de investimentos
dos exportadores de pctrólto é
orquestrada no sentido dos interesses
da minoria da população mundial.
Aparecem economistas cheios de idéias
engenhosas para apresentar um plano
de conjunto de utilização dos capitais
do petrólce. sobre os quais existe a
suposição, tácita e simplista, de que os
países produtores não os podem
investir cm casa.

• Os famosos 70 bilhões de dólares
podem ser gastos facilmente na
compra de complexos petroquímicos
(20 a 40 milhões de dólares cada um),
de refinarias que permitam ganhar a
batalha da 'transformação (cerca de
200 a 400 milhões de dólares cada
uma. com capacidade para 25 milhões
de toneladas), flotilhas de petroleiros,
usinas de matéria plástica (o plásticc
substituindo o ferro, o vidro e a
madeira), complexos siderúrgicos e
centrais nucleares. Podem ser gastos
também cm prospccçòcs mineiras,
trabalhos de hidrologia e a criação de
abundantes fontes de água
(importação de instalações de
dessalinizaçãoda água do mar através
da utilização da energia do petróleo ou
do sol). Esse dinheiro deve também
financiar o funcionamento dos paises
dos quais o petróleo é o único recurso.

E por que não poderia esse dinheiro
f comprar armas, no momento cm que'os desejos de uma grande camada

política se casa às ameaças
americanas? £ preciso uma grande
dose de hipocrisia para se espantar
com tal atitude da parte dos paises
desenvolvidos, que aumentam cada vez

. mais seu potencial de defesa, e isso na
hora da distensão e do degelo. Como
outro emprego do lucro do petróleo há
certamente a ajuda aos países sem
recursos minerais. Mas, para os que os

iém. a ajuda deve ser no sentido da
organização da retenção para fazer
subirem preços normalmente baixos,

Por que ss países árabes, contra os
quais todos os arques atuais se
vonceniram. nio se tornariam uma
potência tfconómica. financeira,
técnica e militar? Um novo Japão
daqui para o firo do século? Será que o
status de «imigrante nos paísesdesenvolvidos ou o de prestador dr
serviços turísticos em seus paises éum
elemento da "ordem internacional"?

A humanidade se encontra numa
s irada da sua história: ou se pane paraa escalada na confrontação, ou então é
preciso criar um diálogo construtivo
orientado para o estabelecimento de
um mundo solidário que beneficie a
maioria das populações dos diferentes
países do planeta. A escalada na
confrontação pode atingir graus
extremos (ocupação militar e guerras
populares) ou estender-se a outros _
vetores (outras matérias-primas!,
serviços (banco*, seguros, turismo,
etc), recursos humanos de que há
grande procura nos países
desenvolvidos. £ o caminho mais fácil
a seguir.

A construção de uma nova ordem
econômica, baseada não na multiformc
dominação atual mas sobre a melhor
utilização dos meios técnicos, materiais
e humanos, para a promoção de todos,
é mais difícil de organizar. Para
permitir um "dialogo com armas
iguais" é preciso primeiro aceitar o
crescimento dos meios de negociação
dos paises em desenvolvimento. A alta
dos preços do petróleo, aniquilando os
efeitos da "ajuda" reduzida'dada pelos

. paises desenvolvidos aos paises pobres,
vai tornar esses últimos nísis
reivindicamos, quando forem
produtores de matérias-primas."Falta provar que somos pobres".

3 Esta frase, pronunciada pelo
presidente do Zaire, por ocasião de mi.
visita oficial a Abidjã (Costa do
Marfim) não se aplica aos países
possuidores de matérias-primas não
valorizadas atualmente — no plano
dos preços ou na sua transformação cm
produtos acabados ou semiacabados
-* mas aos países que só têm recursos
iiumanos: os 25 paises considerados

pobres,
Essa primeira batalha do petróleo

deserta permitir "degelar" as duas
únicas soluções para o problema do
empobrecimento acelerado dos pahcs
cm desenvolvimento: reformas do
sistema econômico mundial e das"regras" do comércio internacional.

Uma nova divisão internacional deve
poder instaurar-se t panir do aumento
dos meios dos primeiros países do
Terceiro Mundo para chegar à sua
entrada no clube dos países
desenvolvidos: da teria que organizar a
repartição das implantações
industriais segundo as predileçõcs e
potencialidades das diferentes regiões
geográficas. Os países árabes têm
trunfos iinponantes dentro do quadro
da remodelação do mapj industrial
mundial: capitais, energia, espaço que
ainda não conhece os malefícios — e
benefícios — da poluição, uma
população suficiente (100 milhões
atualmente) e apta para a civilização
industrial, após uma formação
especializada facilmente organizável.

Os países em desenvolvimento
deveriam poder beneficiar-se da
transferência de indústrias que
consomem matérias-primas e que
exigem mão-de-obra imigrada (mal
acolhida nos pStses que a recebem) e de
capitais cada vez mais dificilmente
mobilizas-eis pelos paises
desenvolvidos, principalmente a
Europa. Esta e o Japão poderiam
deslocar para o Terceiro Mundo a
siderurgia, a petroquímica, os
fertilizantes, os metais não Terrosos, a
construção naval. etc.

O "conciliábulo" dos super-ricos em
Washington, que representam 75% a
80% do consumo mundial de petróleo,
terá sido o último combate de
ret agu ard^a. sem nenhuma
conseqüência "prática, dos partidários
de uma certa "ordem" econômica
mundial. A única esperança de resolver
os problemas da economia e da
população mundial está na
organização de um mundo solidário a
partir da assembléia geral das Nações
Unidas sobre matérias-primas, cuja
reunião foi pedida pelo presidente
Boumediene. da Argélia. (Alem
Thalath)

*Turquia/Grécia
A disputa pelo petróleo do mar Egeu

Só 
se passaram sete anos desde

que a Grécia e a Turquia
chegaram ao limiar da guerra, e
durante este período tem havido
freqüentes instantes de tensão.

O pior destes tem ocorrido por causa
da disputa de Chipre — e nesse campo

^ tem havido alguns progressos menores
— mas subitamente õ petróleo
começou a surgir como uma ameaça
muito mais imediata para os relações
entre os dois inimigos tradicionais.

Os gregos estiveram exultantes nos
dois últimos meses com a descoberta
de petróleo na ilha de Thassos, ao
nortkdo mar Egeu. Ele será explorável
em l(w6 e o jornal grego Ellinikos
VorraY tem descrito esta descoberta
como "petróleo 

para 20 anos".
Executivos de companhias de

petróleo têm sido mais reservados mas
têm sugerido que a Grécia poderia bem
tornar-se auto-suliciente em produtos
de petróleo, já que as descobertas
indicam que deve existir um grande,
mesmo que fino, campo de petróleo,
estendendo-se pela Grécia até a
Bulgária e Turquia e dando no Egeu.
Como que confirmando esse campo,
têm sido encontradas quantidades
limitadas de petróleo no lado turco da
fronteira da Grécia com a Turquia.

O governo tem feito alarde desta
descoberta, enquanto que os
habitantes da capital nortista de
Salokika, a 90 milhas oeste de Thassos,
começam a imaginar-se assumindo o
papej de milaneses para os romanos de
Atenas. "Nossa fronteira 'econômica
precisa ser fortificada", escreve
recentemente o Ellinikos Varas. "Será

quoçAtenas não compreendeu que a
próxima refinaria de petróleo deve ser
estabelecida aqui 9 e que as fábricas
deveriam'sê-lo no norte"?

Mais importantes ainda têm sido as
conseqüências políticas da descoberta.
Um contrato de 90 milhões de dólares
com a União Soviética para construir
uma central energética movida a turfa
perto do poço de petróleo acaba de ser
cancelado pelo governo grego. A
central estaria a apenas 65 quilômetros
da fronteira búlgaraje o governo estava
aparentemente preocupado em ter
técnicos soviéticos na área, bem como
cm ser molestado pelas contínuas
objecpes de 4 mil famílias gregas cuja
íerra estaria sendo apropriada.

Mais problemática, no entanto, é a
discussão que surgiu agora sobre as
exigências da Turquia de partes do
mar Egeu que a Grécia considera suas.
A exigência surgiu quando o diário
oficial da Turquia concedeu direitos d,e
perfuração à companhia petrolífera
estatal da Turquia em locais perto das
ilhas gregas no nordeste do Egeu,
particularmente Samothraki, Mytilene
e Chios.

A decisão de 1.° de novembro
último já tinha causado preocupação
oficial — como tinha a forma como um
barco turco navegando por fora de
Thassos recusou-se recentemente a sair
quando recebeu ordens de uma
patrulha costeira grega. Todavia, o
assunto só foi revelado ao público há
três semanas, quando o ministro do
Exterior grego, Spyridon Tetenes,
respondeu anunciando que o governo
grego já tinha entrado em
entendimentos com a Turquia. Ele

disse que a Turquia estava "dividindo
o Egeu de forma a não considerar a
soberania dos direitos da Grécia ao
leito do mar".

A Convenção de Genebra de 1958
sobre o assunto dá aos paises direitos a
suas plataformas continentais,
definindo» isto como o mar até uma
profundidade de 200 metros. A Grécia
assinou esta convenção em 1972. A
Turquja não o fez, mas agora parece
estar contando com uma interpretação
da convenção: de que as ilhas não
podem ser levadas em conta na
definição da plataforma continental de
um país. Nenhuma das ilhas gregas a
que se está dando direitos de
perfuração tem águas mais profundas
do que 200 metros entre elas e a
Turquia, enquanto que Chios, por
exemplo, está'a 5 milhas da Turquia
mas a 125 milhas de Atenas.

Deverá ser realizada uma
conferência sobre a Convenção' de
Genebra em junho na Venezuela para
se discutir assuntos como a plataforma
continental e o direito a ela. O governo
turco consultou professores de lei
internacional antes de fazer, suas"concessões" e pode muito bem achar
que na Justiça a Grécia não pode
reclamar todo o Egeu e'que na praticaa Turquia pode contar com um apoio
internacional muito maior do que o
governo gTego atualmente.

Também pode achar, sugeriu úrú4
jornalista de Atenas, que o governo
grego não está em posição parasustentar suas exigências pela força, já
que. por razões políticas internas, a
Grécia provavelmente não quer tomar
a decisão de Mobilizar oficiais da força

de reserva, cuja lealdade ao atual
sistema nio é garantida.

Os jornais de Atenas sabidamente
receberam ordens de nio escrever
editoriais sobre o assunto, embora um
jornal tenha escrito uma siolenta
denúncia da '"perfídia" da Turquia, ao
passo que o tlllinikoí Vorras. falando
de SaJonikâ. dii: "Os professores
turcos e camaradas literatos deveriam
saber bem que. especialmente para a
Turquia, o Egeu e um mar fechado,
um lago grego, c tem sido assim desde
1821 (inicio da guerra de
independência grega)".

Referindo-se a noticias de que os
Estados Unidos pretende situar o
problema na área de interesse da
OTAN. ele escreve: "Seu interesse é
dispensável. Nio há assunto para «ser
discutido. Os direitos dos turcos no
mar Egeu são semelhantes aos seus
direitos no Golfo do México".

Mas até recentemente o principal
problema tem sempre sido «Chipre. Os
gregos ainda não têm certeza se a
palavra de ordem "federação" comida
no programa do novo governo turco e
subsequentes declarações representam
uma mudança na posição da Turquia
(quatro quintos da população de
Chipre são gregos onodoxos e um
quinto turcos muçulmanos). O
ministro do Exterior da Turquia, sr.
Cunes. expressou que a palavra"federação";;estava sendo usada no
scntidQcm que Chipre era um "Estado
inicro-mun.il independente"- e que
lanto a partilha quanto a unificação
da ilha com a Grécia eram ilegais.

Diplomatas observam que esta
repetição da antiga linha turca está de
acordo com a maneira como Aldikacti.
o especialista constitucional da turquia
nas conversações tntercomunais. foi
instruído durante sua recente visita a
Ankara de que líão haveria mudanças
nas instruções anteriores.

Todavia, o ministro do Exterior da
Grécia aparentemente teme que a
conversa sobre federação possa estar
destinada a deixar o caminho aberto
para a partilha de Chipre numa época
futura mais favorável. Na própria ilha
continuam as conversações inter-
comunais. tendo feito algum pro-
gresso comjo acordo a respeito de uma
fórmula complicada sobre cadeias
paralelas do governo local, sob
comissários a serem indicados pelo
presidente (um cipriota grego) e pelo
vice-presidente (um cipriota turco).

Os especialistas constitucionais
grego e turco concordaram em relação
a isto. mas não discutiram, ou foram
autorizados a discutir, até que nível
local os cipnotas turcos, serão
autorizados, a governar a si próprios.
Esta questão tem sido a grande pedra
bloqueando as conversações durante os
últimos seis anos, junto com as'
rejeições do arcebispo Makarios das
exigências feitas pelos cipriotas turcos
como sendo impossíveis e equivalentes
à partilhada ilha.

Problemas sobre educação, direitos
civis e do judiciário foram todos
resolvidos, enquanto que diplomatas
acreditam que pode-se chegar a um
compromisso sobre a composição da
força policial da ilha. Os cipriotas
turcos desejam uma força própria. Os
cipriotas gregos propõem um único
corpo central de polícia com oito
divisões, das quais uma seria
constituída de cipriotas turcos.

Mas não foi feito nenhum progresso
na questão da administração local
pelos cipriotas turcos. Por sugestão do
representante da ONU, os dois lados
apresentaram um relatório escrito de
suas posições em dezembro."Aquela idéia talvez tenha sido um
erro", comenta um diplomata do
Ocidente, "uma vez que os dois lados
endureceram então suas posições, se
for o caso de serem chamados para
negociar nas bases de seus relatórios".

Numa atitude ab erra mente
desafiadora em relação ao arcebispo
Makarios, o sínodo da Igreja grega
acaba de mandar um telegrama a
Anthimos, ex-bispo de Kitium. O
telegrama não apenas reconhece-o
como um bispo canônico, apesar de ter
sido destituído por Makarios nò ano
passado, mas expressa o desejo de que
Anthimos continue sua "luta
eclesiástica sagrada e também nacional
pelo bem da Igreja cipriota e seu
rebanho sofredor". (David Tonge, The
Guardian)
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NOTAS
Egito

De fiéis, mágicos
e céticos

Não 
sou mágico", disse o prcsi-

dente Sadat. a Ali Amim. o novo
editor do influente jornal Al Akram.
Porém os egípcios estão sendo levados
a crer que ele é. Realmente, toda sua
estratégia de negociações da guerra
depende disso. Há muitas raiôcs para
o predecessor de Amin na direção do

¦Al Ahram. Mohamed Haikal. ter
sido destituído de seu importante
cargo, mas a principal foi seus
persistentes palpites sobre essa
estratégia.

Ele era o que se tornou conhecido
como um "cético". Por causa de sua
importância, ele era um perigoso"cético". Existe um número respeitável
de "céticos" no Egito, para nao falar
no mundo Árabe."-muitos que
acreditam junto com Haikal que Sadat
deu muito em troca de muito pouco,
confiou muito mais no outro mágico.
Kissingcr, do que este merecia. Haikal
tornou-se um herói menor em círculos
um tanto não apropriados, incluindo a
esquerda egípcia, que sempre o
considerou um representante da
América, mas agora presta-lhe um
invejoso respeito.

Os fiéis — aqueles que não têm
dúvidas — estão agora numa fase
ascendente. Com o afastamento de
Haikal eles dominam os meios de
comunicação. Suas atitudes variam
passando por graus diferentes de
bajulação. Eles idolatram Sadat. e
nada pode acontecer em nenhum
campo — da histórica travessia do
Canal à importação de peças avulsas
para os guindastes do Cairo — que não
venha de seu nobre e generoso espirito.

O Egito é uma sociedade de slogans.
e o da "recon- trução" está destinado a
ser o maior slogan dos próximos meses.
A prioridade agora é para a reabertura
do canal e restabelecimento das
cidades devastadas peia guerra.

A Atina—rriTaçio econômica

Basta dar uma olhada nas últimas
estatísticas populacionais para se
entender o que significa reconstrução.
O Cairo tem agora mais de 7 milhões
de habitantes — uma nova leva de 500
estabelece-se todos os dias. Deverão ser
construídas 100 mil novas casas por
ano — umas 400 é a média atual.
Cada vez que se visita o Cairo, os
ônibus, incrivelmente cheios, parecem
se arrastar um pouco mais
tropegamente, as insolúveis filas de
carne e de peixe parecem um pouco
maiores e mais turbulentas. A volta de
milhões de refugiados para a zona do
Canal, dizem os habitantes do Cairo,
facilitará certamente a vida dos que
ficam.

Mas a reconstrução está começando
a significar muito mais do que
reabilitação da zona do Canal.
Significará nada menos do que a
revisão de toda a economia e dos
princípios ideológicos nos quais se
baseia — desnasserização econômica
de fato. ê muito surpreendente que o
encarregado seja Òthman Ahmad
Uthman. Ele e um grande magnata, o
Haikal dos negócios, que conseguiu
criar uma lei para si mesmo.
Diferentemente de Haikal ele
sobreviveu vitoriosamente no
socialismo nasserista para tornar-se
um executivo-chave da liberalização
econômica que está em ascensão agora."Deveremos vender o setor público",
era o título de um artigo no Akhbar Al-
Yaum.

E-"=a irreverência anti-socialista não
choca mais. O Egito está em transição
para um novo sistema. £ cedo demais
para se dizer come ficarão as coisas.
Provavelmente será uma mistura
contendo não a liquidação mas
certamente a diluição de todas as
coisas socialistas.

Não-oficialmente, também há uma
reconstrução política e institucional
sendo encaminhada. Ou, talvez, sé

devesse dwcr um revisionlsmo político."Ele convida o rei Idris (rei llbio
destronado por Kadhafl) para o
casamento de sua filha — em seguida
vahemos que o príncipe Fuad tfithu
exilado do falecido Farouk. o último
monarca eglpcioi voltará ao Cairo".

O ressurgimento de um homem
como Ali Amin é indicativa de um
Egito que olha prá trás. a fim de
continuar adiante. Ali e seu irmão'
gêmeo Muttafá foram os pioneiros de
um jornalismo moderno e agressivo, no
estilo americano, com tanto sucesso
que seu jornal Akhhar Al-Yaum tinha
fama de formar e detarer gabinetes.
Eles eram basicamente partidários dn
rei (deposto em 1952), mas fizeram da
revolução sua paz. Foi um
relacionamento difícil, e quando em
1965 o Egito e a América estavam se
dando muito mal. Mustafá foi preso
como suposto agente da CIA.

Agora os dois irmãos lideram os fiéis
a Sadat. Eles o saúdam como o
restaurador das liberdades que Nasser
havia retirado. Ali Amin nao disse na
imprensa que o imortal líder era um
tirano, mas disse que Sadat não era. o
que dá no mesmo. Ele rejeitou minha
opinião de que Sadat estava sendo
transformado num novo deus. uN6s da
imprensa fizemos isso com este
predecessor e ele nos destruiu". Ele
encara como seu papel influenciar
Sadat mais além na direção liberal que
ele parece estar tomando.

Os jornais, mesmo depois do
relaxamento das medidas de controle,
ainda devem seguir a política geral que
é ostensivamente determinada pela
União Socialista Árabe, único partido
político do Egito, mas na realidade o é
pelo presidente do partido, o próprio
Sadat.

Alguns escritores acreditam que a
suspensão das medidas de controle dos
jornais nao passa'' de uma farsa sem
sumido. "Temo", disse um deles, "que
esses advogados da liberdade queiram
monopolizá-las para si mesmos". No
entanto Ali Amin está cheio de
impecáveis sentimentos liberais. "£.
certo que depois de 20 anos de
inabilidade se leve algum tempo para
aprender a andar novamente, mas
vocês começarão a notar mudanças
daqui a uns dois meses".

Ele quer retirar os jornais existentes
da dependência*m relação ao partido
governamental e torná-los propriedade
de seus funcionários. E ele deseja ver
jornais de propriedade privada
competindo com .os jornais já
existentes — existem rumores de que
seu irmão vai abrir um chamado 6 de
outubro.

Não há dúvidas de- que a
reconstrução econômica e política atrai
os egípcios, no entanto também não há
dúvidas de que sem uma "paz
honrosa" ela não pode manter o slogan
da "reconstrução".

Há um limite para as concessões que
Sadat pode fazer agora para conseguir
a "paz honrosa" no futuro. "Algumas
vezes eu penso que se, para testar sua
sinceridade, os israelenses pedissem a
Sadat para demolir não apenas os
mísseis mas o Cairo também, ele
consideraria seriamente o assunto",
disse um dos céticos.

Sadat ainda insiste em esconder do
seu povo muito do que ele já conhece
muito bem. Os jornais só falam da
retirada dos israelenses — não dizem
nada sobre o semelhante recuo egípcio.

É estranho que a promessa de
liberdade de discussão seja precedida
pelo afastamento de um homem que
estava tentando exercitá-la. A
abordagem da paz feita pelo mágico —
como diz Haikal — 'é essênciaImVnu
não democrática.

Se a mágica falhar rio, « v v
apelar novamente para seus soldadas.
Os céticos, conquistando a voz de
decisão, vão exigi-lo — e, se as novas
liberdades significam alguma coisa.

eles poderio fuMo abertamente. A
reconstrução torna a batalha mais
difícil, por raiões pskulóglcas e
materiais, mas Sadat nlo pode deixar
que se torne impossltel. E %¦ b de
outubro é prova suficiente de que ele
não deixará (Dasld lllrst. The
Guardian)

Vietnã:
esforço
de reconstrução

OBureau 
Político do Vietnã

do Norte tomou uma súbita
decisão: restringir, pelo menos
temporariamente, todos os
movimentos militares na Indochina em
favor da reconstrução econômica. Esta
foi a mensagem que os especialistas
ocidentais deduziram a partir da
retórica que envolveu a recém->
concluída sessão da Assembléia*
Nacional.

Enquanto a maioria dos discursos
redamava a manutenção do apoio á
luta que se desenvolve no Vietnã do
Sul. também ficou evidente que os
planos militares foram amplamente

.restringidos. A voz do ministro da
Defesa, general Nguyen Vo Giap. não
foi sequei ouvida na Assembléia.
Acredita-se que isso significa que a
máquina militar de Hanói será
mantida apenas o suficiente para dar
continuidade à luta tal como se
desenvolve atualmente. Este nível de
atividade — que se destina a minar a
força militar, política e econômica do
governo de Saigon — só seria
intensificado se uma situação difícil
para o regime pró-americano criasse
condições efetivas para um avanço
fácil.

O líder do partido. Le Duan,
provavelmente influenciado pela
Rússia c pela China;-conseguiu ou
impôs ao Bureau Político uma
aceitação do plano que tirará do
Vietnã do Sul os frutos da paz,
enquanto Hanói prossegue com a"renovação socialista" no norte do
pais. Aparentemente, devido às ironias
próprias da Indochina, Hanói ratificou
o ponto de vista de Thieu, que sempre
afirmou que os acordos de cessar-fogo
assinados em Paris levariam a uma
situação na qual não haveria "nem
guerra nem paz"., ,,¦

A mudança de. prioridades, da
guerra para a reconstrução socialista,
foi claramente indicada no discurso
proferido na Assembléia pelo vice-
primeiro-ministro Le Thanh Nghi.
principal teórico de economia do
partido revolucionário e há muito
tempo responsável pelas negociações
de ajuda internacional com os países
comunistas. A essência do discurso foi
obviamente incorporada no orçamento
do Estado e no- "plano estatal" de
1974 adotado pela Assembléia popular.

Se bem que a Assembléia Nacional
seja um organismo praticamente
ratificador das decisões partidárias, ela
ém freqüentemente utilizada como
plataforma para importantes
comunicados e revelações públicas. O
seu funcionamento é preciosamente
orientado e os discursos importantes
são transmitidos pela Rádio Hanói de
forma "integral e são também
publicados pelos órgãos de imprensa
militares e partidários. Isso significa
que, já que foi tão amplamente
divulgado, o discurso de Nghi traduz a"linha do partido".

Apesar de uma certa retórica, o
discurso deixa claro para a população
que a tarefa de reconstrução é agora a
principal. Além disso, menciona uma,
longa lista de prioridades e, na
Assembléia, geralmente essas coisas'
são muito bem pesadas, refletidas. Em
duas partes importantes do informe,
Nghi mencionou cm último lugar as
prioridades do., esforços militares
tanto no Vietnã do Sul como no

• Camboja, se bem que tenha prometido
o contínuo apoio de Hanói a essas lutas
le ihertação.

período necessário para a
reconstrução foi publieamenfe
.ncncióhadoem 1.973 por um membrodo
Comitê Central. Hoang Ouoc Viet. que... . s*admitiu que se levaria três anos para
que o nível da produção voltasse ao que

era em l%4. ano anterior à maciça
intervenção americana na guerra

Outros informes dignos de crédito
partiram de fontes individuais e falam
de um continuo e amplo deslocamento
no esforço de reconstrução, que até
aqui se centralizou no funcionamento
das ferrovias e rodovias, Em muitos
projetos de reconstrução, por exemplei,
os operários especializados trabalham
apenas umas poucas horas por més
devido à escassez de combustíveis. I*
avarias nos equipamentos pesados e
outras dificuldades semelhantes que
impedem uma centralização
apropriada do esforço nacional.
(Goargt McArtbssr, The Guardian)

Estados {Unidos:
modificando o
comportamento
dos prisioneiros

O 
governo norte-americano plane-
ja continuar o seu criticado

programa de experiências sobre"modificações no comportamento"
com os internos de algumas prisões
federais, apesar da interrupção de um
dos programas mais controvertidos no
inicio do més de fevereiro passado.

Isto ficou claro numa recente sessão
parlamentar sobre planos de pesquisa
com prisioneiros: está sendo
construído um amplo centro de
pesquisas na Carolina do Norte para
abrigar 200 prisioneiros considerados' de alta pcrkulosidade que possibilitará
a continuação do esforço para atingir o
ponto de "ruptura" na alteração da
personalidade de alguns dos
prisioneiros mais violentos e perigosos.

O programa de modificação do
comportam elt to que foi

japecificamente atacado por grupos
que lutam pelas liberdades civis no ano"passado, 

e que interrompeu seus
Trabalhos no inicio do mês de fevereiro,
foi o chamado TRTE (Treinamento de
Reabilitação e Tratamento Especial)
realizado no centro médico federal em
Springfiels. Missouri.

Ali. um grupo 
"dos 

prisioneiros mais
violentos de prisões federais dos
Estados Unidos, foram colocados em
total isolamento e submetidos a uma
prolongada série de experiências
supostamente psiquiátricas .—
algumas humilhantes, algumas
extremamente dolorosas, algumas
envolvendo a utilização de drogas.

As experiências destinavam-se a ver
se os homens mudariam de "inúteis

prisioneiros" que eram para"membros úteis da sociedade".
O programa TRTE foi

aparentemente um fracasso: apenas
um dos prisioneiros drogados pelos
Lxperimentadores foi solto nas ruas e
considerado um" "sucesso" pelos
cientistas; outros nove .também foram
considerados "sucessos moderados"
pois foram devolvidos às celas de onde
tinham sido tirados.

No início do mês de fevereiro o
Bureau Federal de Prisões anunciou
que estava interrompendo o programa
TRTE e devolvendo os submetidos
para seus antigos guardiães. Poucos
dias depois a Law Enforcement
Assistance Administration (um
organismo federal que cuida da
observância da lei) anunciava em
Washington que não forneceria mais '
linheiro para nenhum futuro projeto
relacionado com modificação de
comportamento.

Todavia, o clr.. Martin Groder,
diretor do Centro Federal de Pesquisas
Corretivas, em Butner, Carolina do
Norte, deixou bem claro que os
programas do tipo TRTE vão
continuar, tanto em seu ainda
incompleto centro como noutros
.•stabclecimentos nos -sistemas
presidiários federal e estadual.

Ele deu alguns detalhes do
programa de seu centro de pesquisa:
rie Vogar;'. 2(X> prisioneiros por ano de
centros federais no Icj. dos Estados
Unidos. Estes homens serã.>. disse ele,
voluntários pois terão que assinar uni
formulário de consentimento
permitindo que sejam transferidos
para seus cuidados. lum.il;ldo> :io
centro do J.r. Groder. os internos
passai ao por ünt dos ires tipos de

"programacio" 
p» lógica ourante

até dois anos,
Nenhum dos pr»**amas propostos

pelo dr. Groder; semelhante ao
modelo de progr») 4o TRTE, que
basicamente amou? ¦¦ m internos em
ambientes coereiii. . e quando o
comportamento e um deles
melhorava era "j miado" com a
diminuição gradai! dos terrores.

De acordo cor u sr. Norman
Carlson. diretor«: reau Federal de
Prisões: 'Nao nsideramos o
programa TRTE fracasso, e deve
ser esclarecido qtk pesquisas sobre
inovações deste *. • continuarão".

Portugal:
sem solução
militar possível

Um 
novo livro, intitulado Por"

tugal <• o Futwn. de autoria do
general Antônio S; ola. recentemente
indicado para a .hcfiaadjunta do
Estado-Maior e ex governador militar
da Guiné-Bissau. provavelmente
dividirá a opinião pública portuguesa c.,
causará sensação entre os observadorev
da política de Portugal para as colônias
africanas.

No livro o general Spinola diz que
não há solução militar possível para os
territórios ultramarinos e defende a
criação de uma federação de Estados
portugueses.

O seu plano para uma República
Federativa de Portugal, composta
geograficamente de Estados
autônomos separados, não é novo e. de
fato. tem sidq persistentemente
defendido pelos principais oponentes
do regime, inclusive o general Morton
de Matos, candidato democrata às
eleições presidenciais de 1949, e o
general Humberto Delgado, líder anti-
salazarista que propôs um piano
semelhante num livro publicído em
Londres em 1963.

Mas o general Spinola faz parte de
uma geração de generais surgida a

(^partir do inicio da guerra nas colônias
africanas em 1961. e seus pontos de
vista têm agora o peso da autoridade e
do prestigio de que desfruta entre a ala
liberal (cada vez mais forte) do regime
no pais em geral.

Da mesma forma que o general••Delgado. Spinola é um admirador do
falecido general De Gaulle e,
igualmente, sonha com ser capaz de
resolver a "questão ultramarina"
sugerindo aos seus compatriotas a
idéia de uma independência nominal
para os territórios africanos dentro da"união" portuguesa. Há indícios de
que Portugal se encontra agora mais
acessível a esses pontos de vista, jâ que
muitos portugueses estão começando a
duvidar da capacidade portuguesa em
liquidar com a atividade de guerrilhas
em três frentes simultâneas.

A outra tese fundamental do general *
Spinola — a de que não há solução
militar possível para a "questão
ultramarina" — também não é nova.
já que, na época em que a revolta foi
desencadeada em Angola, em 1961. o
então ministro da Defesa, general
Botelho Moniz. e o grupo militar que
tentou derrubar o dr. Salazar fizeram
ItlltlWV ..*. V ...4. ,»(,.• .!. N

argumentos do general Spinola são
fortalecidos por sua considerável
experiência na Guiné-Bissau durante
cinco anos cruciais que terminaram em
1973.

Próximo do final do seu mandato, o
governador Spinola tentou acelerar o
processo de "africanização" na Guiné-
Bissau. Essa política baseava-se nas
esperanças que tinha de poder realizar
negociações pacíficas com o falecido
Amílcar Cabral (assassinado no ano
passado), ex-ííder do PAIGC (Partido
Africano para a Independência da
Guiné e Cabo Verde), homem educado
na metrópole.

Todavia, o esquema gerai Ac
Spinola. que visa manter o' controle
português sobre as políticas financeira,
de defesa e exterior dos 1'u'u.ros'
Estados federados autônomos,
provavelmente será comparada ao
atual sistetu.! em vieor ira. Uv:ca do

..:;: eovertit de .'olotios
nanteria. por controle

Sul. pele qu-.tl
porríijiuc.ios i
rem«
i Antônio de I

de I isbo.i, .'. sua doiuinaV.to.
dr hc t.a nv. i)
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Japão

5.250 vezes Hiroshima

Apesar 
aas freqüentes declara'

ções «Iihjiv no Japão sobre os
; ertgi v do poder atômico — este pais
foi a única vitima no mundo de um
ataque nuclear — os círculos dirigentes
locais parecem dispostos a ser os
primeiros a utilizar perigosos
explosivos atômicos com fins "civis". O
projeto nuclear consiste em abrir um
canal de 100 quilômetros de extensão
através da península da Tailândia, no
istmo de Kra. que uniria o sul do mar.,
da China com o oceano Indico, os

Srincipais 
apoios deste projeto estão no

apão — cujos ^círculos dirigentes
querem contar cóm uma rota mais
curta, que lhes assegure a passagem
dos tanques petroleiros que •-'- do
Oriente Médio — c os Estados Unidos,
interessados num fádl acesso para sua
Marinha de guerra para o oceano
Indico.

O projeto propõe remover 2.800
milhões de metros cúbicos de terra —
28 sezes mais do que se esigiu para
construir o Canal de Suez e 16 sezes
mais do que o extraído para construir o
Canal do Panamá.

K.Y. Cho«. um cidadão chinês
nascido em Formosa, presidente da
:•-..:, U:í Refínihg Company. tinha

obtido autorização do governo da
Tailândia para realizar os estudos
prelirrinare* do projeto cm setembro
de 1972. Desde então, sem dúvida, o
plano praticamente foi
internacionalizado e entre os
financiadores estão os laboratórios
Lrgence üvermore. cujo presidente é
Edwartf Teller (o pai da bomba de
hidrogênio nos Estados Unidos), o
Hudson i.istitute de Nova York,
dirigido pelo futurólogo Herman
Kahn. a companhia industrial io
irabalho. da França, e a firma
comercial japonesa Nissho-Iwai. Em
1973 realizaram-se três reuniões
internacionais para analisar o projeto:
cm março em Oakland. Califórnia, em
abri' em Paris c em julho em Tóquio.
Em setembro Cho» apresentou um
informe preliminar de 600 páginas ao
governo da Tailândia.

As acusações que vinculam o
governo japonês com este projeto se
baseiam na participação da corporação
financeira para o comércio e a

. indústria (instituição bancária oficial) e
o Japão Industrial Location Center —
entidade integrada pelos mais
importantes consórcios privados do
país e supervisionada pelo Ministéric
da Indústria e Comercio Exterior.
Deiegados do Ministério das Relações
Exteriores e uá Indústria e Comércio
txierior participaram come•'observadores" da reunião,
empresarial realizada em julho de 1973

em Tóquio
O governo norfe-americano também

participa do projeto. Entre os
promotores 

"taiiandeses" do plano
figuram o general Ed»in F, Black, ei*
comandante do corpo militar de
assessores norte-americanos na
Tailândia, que agora atuarta neste pais
como agente da Central Intelligcnce
Agcncs. O volumoso informe técnies*
apresentado ao governo tailandés cm
setembro passado se baseava, além
disso, em dados recoletados na sua
maior parte pelo corpo de engenheiros
do Exército norte-americano.

Desde quando as tropas britânicas
se retiraram de toda a região situada a
teste do Canal de Suez, os Estados
Unidos redobraram suas gestões para
expandir sua influência econômica na
Malásia com o objetivo de converter
este pais numa região militar apta a
reparar o avanço dos norte-americanos
até o oceano Indico. A construção do
Canal de Kra diminuirá a rota da
Marinha norte-americana até o Indico
em 500 quilômetros, facilitando a
dominação militar norte-americana em
áreas que englobavam desde o sul do
mar da China até a região do golfo,
onde o conflito entre os Estados
Unidos e a União Soviética se
intensificou nos últimos meses.

A participação japonesa no projeto
se justifica pela absoluta dependência
deste pais em relação ao petróleo do
Oriente Médio. Até agora esse petróleo
atravessa o estreito da Malásia, o que
supõe dois problemas maiores para o
Japão: 1) os direitos de passagem por-
este estreito não estão garantidos, na
medida em que tanto a Indonésia como
a Malásia reclamam sua soberania
sobre a região; 2) o estreito da Malásia
não permite a passagem de tanques
com mais de 200 mil toneladas de
porte, quando já começam a navegar
os superpetrolciros de 400 mil
toneladas. Além do significado
econômico do projeto, tanto o governo
do Japão quanto os grandes círculos
empresariais que financiam a
construção do canal já esboçaram
importantes planos para construir
centros industriais sobre ambas as
margens do curso de água, uma vez
completada a obra. Os pianos incluem
-> construção de plantas "ara o
enriquecimento ae urânio e centrais
atômicas para a produção de energia
elétrica.

Em termos econômicos, a utilização
de bombas atômicas para abrir o Canal
de Kra resultaria altamente

* competitiva: calculou-se que,
utilizando explosivos convencionais, se
necessitaria de 14 anos de trabalho e 11

mil milhões de dólares, enquanto que
com* bomb\s atômicas o mesmo
trabalho reali/arseia em 12 anos e
com uma inversão de '<>*> milnõet de
dosarei.

A obra de engenharia projetada
ctige escavar 4*,S quilômetros de terra
«mu- P«j isto se planeja csplodir I Jo
nombas atômicas de 0J megatons
cada uma. A potência total atômica
deflagrada — se se cumprirem estes
planos — seria então equivalente a 105
megatons, de 5.52o bombas atômicas
como a que arrasou Hiroshima em
1945. Estima-se que 215 mil pessoas —
40 por cento da população atual da
área — deverão ser evacuadas da área
vizinha de Kra e calcula-se que a
nuvem radioativa da explosões chegará
a Sumatra — região densamente
povoada da Indonésia — em ?6 horas,
uma área muito mais «tensa do
sudeste asiático estaria exposta à
disseminação radioativa durante
quatro anos a partir da primeira
explosão atômica.

Ao revelar o conteúdo deste plano o
deputado Okada sublinhou a co-
responsabilidade do governo japonês
neste projeto. As afirmações do
primeiro-ministro Tanaka e membros
de seu Gabinete, segundo os quais o
projeto do Canal de Kra é um
programa estritamente privado, o
deputado socialista opôs a participação
de representantes do governo na
reunião de Tóquio realizada em juiho.
Simultaneamente, a associação
japonesa contra as bombas atômicas e
de hidrogênio (Gcnsuikin) lançou uma
declaração opondo-se ao projeto.

A utilização eventual de explosivos
nucleares, ademais, violaria o tratado
contra a proliferação de bombas
atômicas e as explosões nucleares na
atmosfera, firmado pelos Estados
Unidos e pela Rússia c a que aderiram
tanto o governo do Japão como o da
Tailândia.

O deputado Okada. finalmente,
explicou ao autor desta nota que os
Estados Unidos estão analisando a
possibilidade de utilizar explosivos
nucleares não somente para o projeto
do Canal de Kra. mas também para o
plano de abrir um segundo Canal do
Panamá, para o desenvolvimento de
jazidas de gás natural na América
Latina e em outros quatro projetos."Esta é outra corrente da diplomacia
atômica dos Estados Unidos", advertiu
o deputado. "As revelações do
parlamentar Okada Haruo
constituíram um severo impacto sobre
a opinião pública japonesa, que havia
sido mantida à margem do projeto do
Canal de Kra durante dois anos".
(Jamakawa Akio, Interpress Service)

Ambiente
A terra dos homens

Nos 
próximos anos é provável

que você venha a ouvir falar cada
vez mais de uma nova organização
chamada UNEP, cuja missão é.
literalmente, salvar o mundo.

UNEP é a sigla para United Nations
Environment Program (Programa das
Nações Unidas para o Meio-
Ambiente). Ela representa um esforço
decisivo de 140 nações, inclusive as
grandes potências como os Estados
Unidos, a União Soviética e a China,
assim como outros países que não são
membros das Nações Unidas."Esta é a primeira vez que as nações
do mundo, atuando juntas,
reconheceram que alguma coisa está
errada na maneira com que o homem
vem manipulando o seu meio-
ambiente", diz Maurice F. Strong, um
canrdense de 44 anos que é o primeiro
diretor-executivo da UNEP.

Strong diz que a geração atual pode
ter o poder de decidir se o homem é
capaz de conseguir o tipo de .mudanças
necessárias das formas de
comportamento para assegurar uma

.ida próspera e sadia sobre o planeta."Não quero dizer que a catástrofe, se
é que haverá alguma, vai ocorrer na
atual geração", diz ele. "Mas podemos
ser aqueles a decidir se estão sendo
tomados os passos necessários para
evitá-la".

Strong e seus conselheiros científicos
acreditam que a poluição, a
contaminação e o fracasso em usar
adequadamente os nossos recursos —
especialmente nos países altamente
industrializados como os Estados
Unidos — são ameaças claras â vida tal
como nós a conhecemos."Também não quero dizer que ela
acontecerá de uma vez,
abruptamente", acrescenta. "Muito
antes de um col pso total é provável
que ocorram catástrofes limitadas —
•-.ecas regionais, áreas de fomer colapso
das cidades nos países em
desenvolvimento. Alguns exemplos
desses casos já foram presenciados".

Alguns desses "limites últimos" ou
pontos de estrangulamento ecológico
são:

• A terra e a camada de sola
superior. Em várias regiões todas as
terras aráveis já estão sendo cultivadas.
Em outras áreas ein que é possível
expandir o cultivo, . o mesmo é
impedido pelos altos custos, pela
tecnologia inadequada ou pelo clima
desfavorável. Milhões de acres de solo
produtivo estão anualmente se
transformando em desertos pela ação
erosiva e outros fatores.

Água. Praticamente todos os:
países do munto têm problemas com o
abas1 .'cimento de água.

Fontes de energia. No final do séculr
as reservas mundiais de petróleo e gás
natural esta.ão se aproximando do
esgotamento. A energia nuclear é a
principal alternativa possível, mas a
sua utilização apresenta problemas.

Alimentos. A população mundial
deverá dobrar até o final do século..
Será difícil dobrar também a atual
produção mundial de alimentos para
satisfazer as necessidades futuras.

• CUnsa. As atividades do honvem
e«crêem um impacto sobre o dtma e
desem ser estudadas cuidadosamente
para que seja conhecida a sua ttaia
influencia.
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Muitas substancias notas
fabricadas pelo homem tio
esiremameate tôsieas e deveriam ser
controladas. A UNBP planeja compilai
um registro internacional das
substâncias químicas toiicas.

a Os oreanot. Os oceanos tio
indispensiveis à vida. mas a crescente
poluição prosocada pelas atividades
humanas podem colocá-los sob uma
carga eicessiva. impossível de sei
sustentada. A UNEP procurará tratai
não apenas da poluição dos mares mas
também da dos rios que neles
desaguam.

Independentemente da cooperação
que ot gostrnot de todo o mundo
possam dar aoo programa ecológico da
ONU. observa Strong. o sucesso do
mesmo dependerá do comportamento
e atitudes dos cidadãos ornados,"At pessoas comuns são a chave do
problema". dí# ele "At 

pessoas nio
poluem ou despcdKam recursos de
forma deliberada, propinai: elas
procedem involuntariamente,
inconscientemente. Temot que
mostrar-lhes as conseqüências das suas
açòcv Os Estados Unidos, apenas para
o funcionamento dos seus aparelhos de
ar condicionado, utilizam mais energia
do que a República Popular da China
em todas as suas atividades. Em 40
anos os l vi -• '• - Unidos passaram de
maior exportador mundial de produtos
derivados do petróleo para o maior
importador mundial dos mesmo
produtos. (Herbert Kupfcrberg.
Washington Postl

-XADREZ
Pôquer de tempo no xadrez

Leonord Barden

Os 
grandes mestres soviéticos com*

pletaram a eliminação de seus
oponentes nas quartas de final pelo
campeonato mundial com Pctrosian
derrotando Ponisch por 3 a 2. depois
do húngaro ter-se recuperado de 0 a 2
para 2 a 2. As semifinais, que devem
começar por volta de 15 de abril, são
Spassky x Karpos c Pctrosian x
Kortchnoi. sendo este último encontro
uma reprise da tediosa semifinal de
1971. que Pctrosian ganhou por 1 a 0.
Mais importante é que seguramente o
desafiante de Bobbv Fischer cm 1975
sirá da URSS. c os torcedores
soviéticos tém um ano para saborear a
visão de uma revanche de Reykjavik.

Kortchnoi e seu adversário
derrotado. Mccking. são ambos
grandes peritos num jogo de pôquer
com o controle de tempo, cujo
expoente supremo era Rcshcvsky nos
seus bons tempos. Não é uma técnica
que eu recomende aos leitores para
aplicar cm seu clube: para usá-la com
êxito é preciso ser um jogador de
relâmpagos com autoconfiança,
experiência, reflexos rápidos, nervos
for»es e um julgamento instintivo de
quantos segundos restam para a
Dandeirinha cair. O ioeador de póquei
de tempo reage a uma posição igual oi
inferior atraindo seu adversário a uma
briga pelo tempo, com os erros e as
jogadas emotivas conseqüentes.
Naturalmente o adversário deve ficar
fora da corrida pelo tempo, se puder,
mas na prática essa escassez de tempo
tende a ser contagiosa c mútua. Na
décima partida do encontro Mecking-
Kortchnoi, Kortchnoi liderando por 2
a 1 depois do brasileiro ter reagido e
saído do placar de 2 a 0, ambos os
grandes mestres encaminharam-se
instintivamente para um pôquer de
tempo. Na altura do lance 22, só
restava a cada um alguns minutos para
atingir o controle de tempo no lance
40. A partida de pôquer, e a
classificação para as semifinais, ficou
decidida quando Mecking deixou que
as torres de Kortchnoi penetrassem
pelo centro. A partida é interessante,
apesar de longe da perfeição por
padrões de um campeonato mundial.

Victor Kortchnoi (URSS) —
Henrique Mecking (Brasil)

Décima terceira partida do encontro,
1974

Defesa Benoni Moderna

1 P4D C3BR 2 C3BR P4B 3 P5D
P3R 4 P4B PxP 5 PxP P3D 6 C3B
P3CR 7 P4R B2C 8 R?R 0—0 9 0—O
T1R 10 C2D CD2D 11 D2B C4R
11...C4T !2BxC PxB é o plano com o
qual Fischer derrotou Spassky na'
terceira partida de Reykjavik e que o
pôs a caminho do título mundial, mas
seu inconveniente é 13 P4TD seguido
de C-1D-3R e levando o cavalo de 2D
para 4BD. Gligoric venceu dois
grandes mestres com esta manobra de
cavalo (ver esta coluna, Opinião n.°
18), de modo que logicamente Mecking
reverte agora a um plano anterior de
Fischer, visando trazer seus cavalos às
casas negras, avançadas 4R e 5BR e
avançar o PCR para ameaçar o rei

branco.
12 P3CD Kortchnoi também tem

uma idéia nova; ele procura ganhar um
tempo sobre a variante normal
omitindo P4TD,

12... P4CR 13 B2C P5C 14 TRIR
C4T 15 CID C5BR 16 BSC T1B I?
C3R D4C 18 C5B? O primeiro de uma
série de lapsos que mostram a tensão
causada pelo placar. As brancas
deveriam proteger seu rei com 18
BI BR. depois jogar 02DMB (seria
melhor ainda se o bispo tivesse ido
para 1BR no lance 16).

18...BxC 19 PsB CI4RI6D? Perdendo
o ganho fácil de um peão 19...C6B-+-
20 CxC PxC 21 P3C BxB 22 DxB
DxPB.

20 BxC BxB 21 TD1D B5D 22 C4R
DxP 23 C3C D4C 24 BxP+ R1T 25
DSB D3T? Optando pelo pôquer de
tempo. 25...DxD 26 BxD CxPD 27 BxP
i provavelmente uma posição
empatada, com bispos de cores
opostas.

26 DxPC! CxPC? Sc 26...RxB 2"
C5B retoma a peça. O melhor era 26...
CxPD 27 B5B. mas Mecking está
confiando na coluna aberta CR...

27 RxC DxB 28 T7R TlCR 29 D4B
B4R 30 D3B T2C 31 TxPC D7B 32
T1R R1C 33 T4R T1BR ... que acaba
revclando-se uma auto-estrada para a
orre de Kortchnoi.

34 T4CR! DxPT 35 C5K lxT+ 36
DxT+ R2T 37 D5T+ 'R1C 38 C6T +
R2C 39 CxP TlCR? 40 CxB-f? As
brancas ganham de qualquer jeito,
mas qual foi a última vez que um
grande mestre perdeu mate em um? Só
consigo me lembrar de Gligoric-Book.
1948.

40...R3B4 41 C4C+ TxC+ 42 DxT
Abandonam. N

Problema N.° 63
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Jogam as brancas, que tém
apenas uma torre e peão contra o
dama negra, mas podem empatar a'
partida. Como fazê-lo? (estudo de
final por Boné)

Solução do N.° 62
Posição das peças: 8 — 3rd3 — 8

— 3PlblR — 2T5 — 8 — 3B4 — 8.
1 P5C. Se l...CxP 2 PxC, ou se RxC

2 P6R, ou se D2CD 2 CxP, ou se D3C 2
C7C, ou se C2R 2 C7C, ou se C3C 2.
CxP.
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Umo litronKo ••olidod* (A toporoto
teolil-j C0'l0S CoSlQrtedQ f<jilO«a
fc_»M.i 243 poo> OS 30 00
Vioftm o litloo (Jowrooy Io Ufian)
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rá pouco tempo seria praticamente
impossível imaginar que yma tese

de doutorado em antropologia pudesse
se transformar em um bett seller que
tendesse cerca de SOO mil csemplares
em alguns meies. Mas foi o que
aconteceu com o misterioso
antropólogo (peruano? brasileiro?)
Carlos Castaneda. autor de uma tese
para a Universidade de Califórnia que
foi parar na capa da revista Time. após
se tornar leitor* obrigatória no*
círculos underground norte*

Nau c difícil imaginar as raiòes do
aparentemente estranho fenômeno.
The Teachings of Dom Juan lOs
Ensinamentos de Dom Juan .
traduzido scnsacionalistkamente para
o português como A Erva do Diabo)
parece com tudo menos com uma tese
universitária nos moldes tradicionais.
Nos meios acadêmicos europeus, as
teses universitárias se caracterizam
sobretudo pelo caráter sistemático e
raramente trazem referência à vida
pessoal de seu autor. Dizer de uma tese
que ela lembra um romance, por
exemplo, seria um modo pouco sut:l de
aplastrá-la. E no entanto o primeiro
impulso com relação ao relato que
Carlos Castaneda faz do seu encontro
com Dom Juan. um velho Índio Yaqui.
de Sonora, no México, é compara-lo a
um romance.

O debate em torno da veracidade
desse relato — e mesmo da existência
de Dom Juan ¦— foi aberto pelo próprio
lime. em sua edição de 5 de março de
1973. A revista encontrara uma série
de mentiras na história que o
escorregadio Castaneda — que entre
outras coisas permitia apenas que se
fotografasse partes do seu rosto —
contara a sua repórter, durante a
entrevista que tiveram no apartamento
do antropólogo, em Los Angeles. Ele
disse, por exemplo, que nascera em
São Paulo, no Brasil, e que sua mãe
morrera quando ele tinha apenas seis
anos. As investigações da revista
mostraram que Castaneda era peruano
c que sua mãe morrera quando já tinha
24 anos.

Confrontado com esses fatos, o
antropólogo saiu-se de um modo
bastante coerente para alguém que
passara um período de 10 anos ás
voltas com feitiçarias e plantas que
produziam estranhos efeitos:
argumentou que os sentimentos -das
pessoas em relação a suas mães não
dependiam de coisas como o tempo.
Despreocupado com respeito a esse
tipo de fatos, mostrava-se por sua vez
apreensivo com o excesso de
popularidade — "Eu não quero ver
Anthony Quinn no papel de Dom
Juan" — e firmemente convencido de
que levaria os ensinamentos esotéricos
de Dom Juan às últimas con-
seqüências. "Eu vou me tornar um
feiticeiro, isto é certo. Só a morte pode
me impedir", declarou Castaneda.

Como revelasse um extremo
desprezo por meros fatos objetivos,
ficou mais ou menos claro que seria
mais do que possível que as suas
mentiras se estendessem até os seus
escritos. Opinião corroborada, por'exemplo, pelo chefe do departamento
de etnografia do Museu Nacional de
Antropologia do México, Jesus Ochoa,
que declarou acreditar que o trabalho
de Castaneda tinha uma alta por-centagem de imaginação.

é evidente que opiniões de etnólogos
pouco ou nada influenciariam no
consumo dos livros de Carlos
Castaneda. (Depois de A Erva do
Diabo, ele publicaria Uma Estranha
Realidade e Viagem a l.xtlqn.) Eles
rapidamente deixaram os gruposligados apenas à onda de magia e
misticismo para conquistar o públicode um modo geral, por uma razão
bastante simples: foram lançados
exatamente no momento em que a
razão, como a forma por excelência do

Os ensinamentos de Carlos Castaneda
t
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homem resolver os seus problemas, se
tornava mais e mais deotrpditaHa nos
hstados Unidos. Uma busca confusa e
desregrada já existia há anos em torno
do zcn-budismo, da arte indiana e de
toda a tradição esotérica ocidental e
oriental. O próprio profeta dos tempos
psicodélicos, Timothy Leary, já tinha
acontecido.

Critica ao racionaliimo

Não era surpresa portanto que os
livros de um antropólogo que par-
ticipara de uma experiência mística e
não racional fizessem sucesso. E
tivessem ainda mais chances de
conquistar o grande público, graças ao
aval de autoridade científica que lhe*
era outorgado — afinal A Erva do
Diabo não fora aceito como tese de
loutorado? Assim, unindo uma
técnica narrativa de ficção — a história
do processo de inciação de um jovem
cientista nas artes mágicas dos
indígenas — a uma pretensão
científica, os ensinamentos de Dom
Juan teriam, quase que forçosamente
de se transformar em best seller, pelo
jnenos nos Estados Unidos.

A tese de The Teachings of Dom
Juan, porém, não é suficientemente
revolucionária para promover intensos
debates entre pessoas que tenham
vagos conMctmentos de antiopologia
ou saibam üni pouco a. respeito do
pensamento mítico dos povos ditos
primitivos. A descrição do que seria
uma forma não racional de
conhecimento e a crítica implícita que
Castaneda parece fazer ao
racionalismo ocidental, que teria
inibido consideravelmente nossas
faculdades perceptivas, são
descobertas que não podem ser
comparadas com justiça à invenção da
pólvora. Mesmo porque até um an-
tropólogo que criou um sistema tão
rigoroso formalmente como Lévi-

Strauss já tinha dito que "a linguagem
e a civilização cientifica contribuíram
para empobrecer a percepção e priva-
Ia de suas implicações afetivas estéticas
e mágicas, e para tomar o pensamento
esquemático (1)".

Ò que Lévi-Strauss e provavelmente
nenhum outro antropólogo teria
coragem de anunciar é que se trans-
formaria, custasse o que custasse, err.
feiticeiro. Nem teria coragem para
ignorar dois mil anos de pensamento
lógico-abstrato e sair em busca de
poderes mentais que teriam sido
perdidos durante a evolução do
pensamento racional. Não que seja
sumariamente ridículo querer
conhecer a sabedoria dos povos"primitivos", ou que se possa negar
todo e qualquer valor ao pensamento
mítico. O próprio Lévi-Strauss
demonstrou a lógica cerrada que rege o
pensamento mítico e o equívoco que o
Ocidente cometia em considerá-lo
destituído de qualquer organização
formal. Além disso, poetas modernos
como o francês Antonin Artaud (2)
encontraram no mesmo México e nas
mesmas plantas de Castaneda
elementos que consideraram fun-
damentais para a compreensão da arte.

Méritos literários

Mas se, do ponto de vista científico,
a obra de Castaneda não parece das
mais irrepreensíveis — a
sistematização que se pode encontrar
no final de A Erva do Diabo
provavelmente não convence a um
especialista — do ponto de vista
literário ela tem méritos indiscutíveis.
Castaneda sabe levar o relato a seu
clímax e não seria forçado comparar A
Er\'a do Diabo ao famoso Lobo da

II) Les Structures Elementaires de Ia
Parente, Ed, PUF — Paris.

Estepe, do escritor alemão Herman
Hesse. Em auibos a trama se desen-
volve em torno da progressiva e
dolorosa iniciação do personagem,
obrigado não só a abandonar os seus
antigos esquemas de pensamento como
a passar por experiências que o deixam
a um passo da loucura. O fascínio do
personagem Dom Juan —¦ exista ele de
fato em algum ponto obscuro do
México, como sustenta o antropólogo,
ou não — também é indiscutível. Como
antropólogo, o dever do autor talvez
fosse o de tentar separar no velho índio
aquilo que era realmente sabedoria
acumulada ao longo de gerações, e
conservada viva por um homem in-
teligente. e a ingênua superstição que
muitas vezes demonstra. Mas sem
dúvida, do ponto de vista fíccional, foi
importante manter o personagem
como um todo enigmático, teatral e
quase impenetrável,

i-

Novo herói ,

O segundo livro de Castaneda, Uma
Estranha Realidade IA Separa te
Reulityl. poderia ser uma tentativa de
sistematizar com mais rigor os en-
sinamentos de Dom Juan. Ao invés
disso, o livro aproxima-se ainda mais
de um romance. Logo nas primeiras
páginas o leitor fica sabendo que lera a
continuação, com passagens repetidas
inclusive, de .4 En-a do Diabo. E é
possível que se sinta desanimado com a
perspectiva cie seguir acompanhando
as peripécias desse antropólogo que
nem adota uma atitude científica
coerente nem se mostra capaz de
penetrar inteiramente na sabedoria do
velho índio feiticeiro.

Mas em Uma Estranha Realidade
Dom Juan se revela ainda mais in-
teressante: assemelha-se por seus
paradoxos e sutilezas a um mestre
zen-budista. (Não teria o misterioso
Castaneda lido muno a literatura zer* e

taolsta h<4e bastante difundida nos
Estados Unidos?) Há momentos em
que o relacionamento entre o mesjre¦ u ü. iuani e o aprendi* (CaitaiWdal
reproduz Iklmcnie t* que se estabelece
um mosteiros «n: o mestre tentando,
por meio dos K*>an% lespeeie de
uur • c pâradoiaisi. Hrrar o discípulo
de seus eondiaonamcmat logkm e da
simo que o bom senso lhe impôs da
sida.

A estranha.realidade de que fala o
esenior-antropâiojfo é aquela que se
pode contemplar aprenderão a "ser",
no sentido que Dum Juan dá a essa
palavra. "Ver" seria muito mais do
qut ornar ¦¦¦¦¦¦¦¦* capacidade de atingir"estfdos nào comuns" que trans>
formaria por completo nossa relação
com o mundo. Para se chegar a "ter"
— objetivo final na sida de um
feiticeiro — é necessário uma
disciplina rigorosa e oposta à tradição
racionalista. Uma verdadeira luta.
durante a qua! o pobre Castaneda se
comporta muitas vezes como uma
criança amedrontada.

A impressão quase inevitável que se
tem ao abrtr VtagtatÁ Jxtlan iJoumey

r<< Ixtluni icrtciro e ^timo litr» vohrc
os encontros de Carjbf Castaneda com
Dom Juan. é a de 40c o autor en-
contrara um tema que fez sucesso e
então nào queria abandoná-lo. Ele
insiste im espremê-lo atê a última gota
numa lenta operação que se prolonga
ao longo de 24? páginas. O livro é uma
retomada de muitas passagens de A
I. -.a do Diabo e Uma Estranha
Realidade, as quais pretende
aprofundar ou pelo menos tornar mais
detalhadas.

O que sustenta Viagem a Ixtlan
como uma nc-tela (?) razoavelmente* agradável é a habilidade de Castaneda
como escritor, uma vez que as suas
ambições cientificas parecem ter
parado timidamente no final de seu
primeiro livro. Mas mesmo essa
habilidade não é suficiente para
transformar os seus livros naquilo que
eles talvez pretendam ser: o relato das
aventuras de um novo tipo de herói
mitológico, uma espécie de Fausto da
moderna sociedade indostrial. com a
coragem de enfrentar o próprio
demônio — aqui representado pela
loucura das plantas alucinógenas —
em troca do saber. Essa tarefa até certo
ponto bastante ambiciosa exigiria, no
entanto, um Thomas Mann para
realizá-la. Talvez Castaneda esteja
mais próximo de ser uma espécie de
James Bond às voltas como os perigos
do mundo interior.

Como o espião inglês. Carlos
Castaneda não se caracteriza
precisamente pela inteligência. A sua
posição com respeito a Dom Juan e
sobretudo às plantas que era obrigado
a ingerir revelam uma espantosa
ingenuidade intelectual e falta de rigor.
Um poeta, o belga Henri Michaux 13).
cujo ofício não exige á primeira vista o
rigor científico que se espera de um
antropólogo, foi bastante mais con-
sequente. Relatando as suas
experiências, embora menos
truculentas do que as do peruano (ou
brasileiro?). Michaux demonstra uma
atitude reflexiva que torna o seu
depoimento muito mais esclarecedor
do que o de Castaneda. E muito menos
sujeito a interpretações fantasistas.

No Brasil, a julgar pela sofreguidão
com que foram lançados, num curto
espaço de tempo, os três livros de
Castaneda, pode-se prever um sucesso
semelhante ao que ocorreu nos Estados
Unidos. Em meio à onda de "exor-
cistas" e "b<rbés de Rosemary", os
livros de^/Castaneda são até
sofisticações de consumo e não deixam
de criar uma certa expectativa. Em sua
entrevista ao Time, o antropólogo
avisara que se transformaria cer-
tamente num feiticeiro. Não se sabe ao
certo como interpretar essa frase.
Talvez não haja outra solução senão a
de esperar pacientemente pela trans-
forjnação. (Ronaldo Brito)

12) Antonin Artaud (1896-1948) era
ligado ao movimento surrealista. O
livro em que descreve sua viagem ao
México c Les ¦ Tarahumaras, Ed.
Arbaléte, Paris.
I.V Ver Conaissance p.ir les Gouffres,
Ed. Gallimanl. !%l. L'Infin: Tur;
btilent. Ed, Mercure de Frunce. l%4:
Les Grands Épreuves de L'Hsprit. /:"./.
Gallimanl. 4%9; Misérable Miracle.
Ed. Gullimard. /<>7:.
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fffMira uma sei e uma boa sei
JE#"-> hasta uma vaquinha —

andando na estradinha e essa saquinha
— muu que andava na estradinha
encontrou um menintnho bonltinho
chamado nenezinho patinho".

De forma bastante adequada. Jovcc
começou Retraio do Artista com uma
história para ninar crianças em
linguagem infantil, Mas o processo por
que aprendemos a falar ("nós" refere*
se a todos os seres humanos falando
todas as línguas da Terra) é con<
sidcrasclmente mais comples© do que
a linguagem infantil. Entre as noções
erradas sobre linguagem infantil esiá a
de que representa uma maneira ins-
tinttsa. "natural", das crianças
comcsarem a falar, e que é uma
imitação adulta da fala infantil. A
verdade 6 que a linguagem infantil é
simplesmente uma variante da
linguagem adulta, ensinada às crianças
por adubos, os quais, então, após uns
poucos anos. encorajariam as
cnanças a deixar de usá-la.

O dado realmente fascinante sobre
linguagem infantil é a universalidade
de sua forma e de seu conteúdo
lingüístico, como se demonstra airavés
de uma comparação da forma dessa
fala em seis línguas completamente
diferentes: inglês dos Estados Unidos,
espanhol, árabe falado na Síria,
marathi na índia, gilyak na Sibéria c
comanche índio na América do Norte.
Os vocabulários reais da linguagem
infantil nessas seis línguas sao ecr-
lamente diferenies: entretanto, as
palavras revelam surpreendentes
similaridades cm características
lingüísticas. Todas 

"as 
seis línguas

simplificam grupos de consoantes
(como os falantes de inglês quando
substituem stomach por tummv (2):

/// Peter Farb é lingüista e tem vários
livros publicados, entre os quais Man's
Rise to Civilization. Ecology. The Face
of North America »• Word Play: What
Happens When Pcople Talk.
(2) Argumentar que eles assim o fazem
pf>dc parecer refletir os pontos de vista
deJean Piaget e da Escola de Genebra.
Trabalho psicolinguistico recente sobre
aquisição da linguagem está sendo
pesquisado longe de simples regras e
análises e mais perto do interesse de
Piaget na relação entre cognição e sua
expressão lingüística. O obstáculo
fundamental para uma maior
influência da escola de Piaget sobre os
americanos foi. acredito, que os
psicólogos da linha de Piaget estudam
a linguagem como parte da atividade
cognitiva total da criança — incluindo
percepções de tempo, número, formas,
atividades lógicas tais_ como
classificação e outras — e não como
entidade em si mesma. A escola de
Piaget propõe que o desenvolvimento
cognitivo proceda de si mesmo durante
a interação da criança com o ambiente,
e é seguida pelo desenvolvimento
lingüístico, mas este desenvolvimento,
geralmente, nao tem um efeito sobre a
cognição. Contudo, o próximo passo na

pesquisa sobre aquisição de linguagem
pode ser influenciado em larga escala
por Piaget. Embora não tenha
proposto explicitamente uma teoria da
aquisição da linguagem, outros têm
tentado delinear como poderia ser essa

'teoria- Ver, por exemplo. A Possible
Theorv Acquisition Within the General
Framework of Piaget's Developmental

¦Theory por H. Sinclair de Swart em
Studies in Cognitive Development.
editado por D. Elkind e J. Flavell
(Oxford üniversity Press. 1969, págs.
326-336). '

A lógica do tatibltate
Peter Farb (l),Thc New York Rcvncwof Books

elas reduplicam silabas (mi*ml).
alteram palavras de maneira con«
sistente para formar diminutisos
(carrinho, bolzinhe). eliminam
pronomes ("papai quer" em sez de "eu

quero"): em muitas das línguas cortam
sílabas não acentuadas (é quando, em
inglês. gõod-bw se toma byt ou byt-
byr). A existência de tais similaridades
cm línguas muitíssimo diferentes em
extensos aspectos sugere que adultos
sem aprendizado das outras teriam
chegado quase às mesmas fórmulas
lingüísticas.

Está'se tornando também claro que
iodas as crianças atravessam fases na
aprendizagem da fala. In*
dependentemente da língua da
comunidade cm que nasceram, e que
essas fases nada têm a ver com idéias
tradicionais sobre "linguagem in-
faniil". A Psicolingulstica tem
recolhido muita» provas de que as
crianças falantes de inglês de todas as
origens étnicas c classes sócio-
econômicas atravessam fases sur-
preendeniemente similares de
desenvolvimento nesse aprendizado:
além disso, estas fases parecem ser as
mesmas para crianças cujas línguas
nativas representam mais de 30 línguas
de famílias lingüísticas muito
diferentes.

Não admira que o recente
crescimento de interesse sobre
aquisição inicial da lingua nativa tenha
sido extraordinário, começando há uns
15 anos e crescendo rapidamente nos
últimos cinco anos. Como escreve
Roger Brown (3):

"Em todo o mundo as primeiras
sentenças de crianças pequenas estão
sendo esmeradamente registradas em
fita magnética, transcritas e analisadas
como se fossem as últimas palavras de
grandes sábios. O que é destino sur-
preendente para expressões
semelhantes a 'o cachorrinho'. "mais

leite' e 'jogar bola'".
As capacidades intelectuais dos

bebês e crianças pequenas são
naturalmente muito limitadas. Porém,
começando com cerca de um ano e
meio de idade, num período de menos
de quatro anos. todas as crianças,
limitadas ou inteligentes, dominam
muitas das estruturas extremamente
complexas de sua língua — e o fazem
antes mesmo de entrar na chamada
escola primária. Os pais podem excitar
e encorajar as crianças muito jovens a
falar, mas sua influência é desprezível
para levar a criança a um trabalho
substancialmente melhor ou pior na
produção da gramática da língua.
Uma criança não fala muito mais cedo
ou mais tarde enj função do apoio ou
negligência da família: e quando
finalmente começa, a falar, o faz.de
uma forma fixa semelhante à das
crianças em geral. Os pais de classe
média pensam que influenciam a fala
de suas crianças, mas isso é verdade
apenas no que se refere_a correções na
pronúncia e a eliminação de palavras-
tabu. Numerosas observações
revelaram que os pais quase nunca
corrigem os erros em sintaxe (e, de
fato. não parecem mesmo estar cientes
da maior parte deles).

A maneira complexa e fascinante
pela qual aprendemos a falar está
sendo compreeendida cada vez melhor,
em grande parte, em razão do trabalho

Íioneirodc 
Roger Brown em Harvard e

)an Slobin M> e Suian Ervin 15) em
Hetkclcy e dos numerosos estudantes
que influenciaram, O tapeto inicial
para uma nova abordagem da
aquisiçàí» da linguagem seio há cerea
de 15 anos. de idéias levadas
adiante por Noam Chomsky do
Massachusscts Instituie of Technology
(MIT) mais tarde elaboradas por ele c
seuv colegas em discussões sobre

gramática iransformacional. Não é
hora de vermos os prós c os contras das
Feições de Chomsky quanto a muitos
aspectos da linguagem mas enfatizar
aqueles pomos específicos que. In-
dcpcndentcmenic de serem ver-
dadeiros ou não. têm uma influência
liberadora na Psicolingulstica.

Com uma brevidade vfbe esperamos
não atentatória quer a Chomsky quer a
seus detratores, tesumiremos os pomos
de visia chomskyanos que se referem
particularmente à aquisição da
linguagem pela criança.

Chomsky argumentou que um bebê
é dotado de uma capacidade inaia de
adquirir uma linguagem, a que ouve a
seu redor, assim como possui uma
capacidade inata para aprender a
andar. Este código para linguagem
torna todas as crianças extraor-
dinariamente criativas cm produzir c
compreender sentenças que nunca
tinham ouvido anteriormente, e isto é

particularmente óbvio quando as

primeiras construções da criança são
examinadas. Nenhuma criança poderia
lembrar todas as sentenças que ouve
cm sua lingua nativa (c. de fato. o
número de tais sentenças é
teoricamente infinito). Em vez disso,
adquire regras gramaticais para a
criação de sentenças, que lhes per-
mitem produzir uma infinita variedade
de tentativas de emissão de vocábulos
em sua língua nativa, sendo que quase
nenhum deles ouvidos anteriormente.

Um aviso: o termo "regras" deve ser
bem compreendido. Chomsky e os

psicolinguistas não disseram que os
falantes, adultos ou crianças, poderiam
estabelecer explicitas (e extraor-
dinariamente complexas) regras da

gramática de sua linguagem. De fato,
ninguém pode — se por outra razão
não for senão pela inabilidade dos
lingüistas descobrirem até agora as
regras completas e adequadas para
qualquer linguagem. O fato im-
portanto é que desde o tempo de nossas
primeiras sentenças falamos como se
compreendêssemos essas regras.
Mostre a uma criança pequena um
retrato de uma criatura imaginária e
diga-lhe que se chama "zilim": então
mostre-lhe um outro quadro com duas

cnaiur«s iguais á primeira e ela sai
chamá-la sem hesitação dots "zilins".

uma clara indiraçãu de que possui uma
regra para produzir plurais em por*
luguêv. mesmo que ela possivelmente
não tivesse oustdo pres lamente a
imaginada palasra 

"ztSin" Da mesma
maneira, adultos seguem regras as
mais complexas, mesmo que nenhum
adulto, com exceção dos lingüistas,
possa articuladas.

O Impulso de Chomsky

Enquanto a gramática trans-
formacional de Chomsky deu o im-
pulso para o trabalho de Brown e
Slobin. e em menor extensão ao de
Ervin-Tripp. os lingüistas trans-
formacionais. contudo, atacaram a
metodologia da pesquisa
psicolingulstica.

A discussão tem a ver essen-
cialmente com a questão de com-
petência versus performance
(desempenho), uma distinção vista
mais claramente im analogia com a
aritmética. O fato de que alguém tenha
captado e internalizado regras para
multiplicação (competência) não
significa que esse alguém produzirá
respostas corretas para os problemas
{performance). Tal distinção torna-se
mesmo mais clara no caso das
crianças, cuja performance icm
probabilidade de resultar numa taxa
excepcionalmente alta de erros de
multiplicação.

Chomsky percebe, da mesma
maneira, que a linguagem infantil é cm
grande parte composta de
manifestações gaguejadas.
desajustadas e não gramaticais, c que
tal performance é quase inútil para o
lingüista — que procura chegar a um
discernimento da competência d3
criança. A posição de Chomsky. que
expôs com considerável lógica, tem
muito a recomendá-la — exceto que
Brown. Slobin. Ervin-Tripp c outros
tiveram extraordinários insights a
respeito estudando performance. E por
outro lado os lingüistas trans-
formacionais não tem oferecido uma
metodologia alternativa que tenha sido'
produtiva.

13) A First Language: The Early Stages
(Uma Primeira Linguagem: Os
Estágios Iniciais). Roger Brown. ed.
Haiyard— Estados Unidos. 437 págs..
15 dólares.
14) Psycholinguistics (Psicolingulstica).
Dan l. Slobin. ed. Scolt. Foresman —
Estados Unidos. 148 págs.. 3,40
dólares.
(5) Language Acquisition^ and
Communicative Choice (Aquisição da
Linguagem e Escolha Comunicativa).
SusatiM. Ervin-Tripp. ed. Stanford —
Estados Unidos. 39.8 págs.. 10,95

. dólares.

De Castelo a Geisel
continuação da página 5

Internamente, nosso dever primeiro
é o de defender a democracia contra os
seus inimigos ostensivos ou ocultos,
internos ou externos, empreendendo a
obra de restauração e consolidação das
instituições democráticas, adotando
soluções adequadas à nossa realidade,
restituindo ao povo o direito de

Ts"c"oiher livremente os seus
representantes, que temporariamente
lhe foi retirado por necessidade
inarredável da ordem revolucionária,
instaurando, enfim, o saneamento dos

costumes políticos de conformidade
com osprincípios e diretrizes em torno
dos quais se irmanaram o povo e as
Forças Armadas em março de' 1964.

No campo social, competirá ao
Governo da Revolução, em sua
segunda fase, manter-se per-
manentemente voltado para os
problemas essencialmente humanos
que poderíamos sintetizar neste
trinômio: saúde, educação e nível
digno de vida.

As doenças, a subnutrição, a in-
digência, enfim, o modo sub-humano
de se viver por falta de recursos, por
falta de habitação, por falta de

assistência, são chagas que corroem
nosso organismo social^ e devem
merecer a maior atenção, o mais
decidido empenho na execução das
soluções 'mais aconselháveis, mais
capazes de curar males, real e
efetivamente.

Eis porque envidaremos todos os
esforços no sentido de realizar o
desenvolvimento na base do homem
como ser livre, como pessoa humana,
na sua dignidade de filho do mesmo
Deus. Desenvolvimento econômico e
desenvolvimento social, desen-
volvimento global que não se limita à

continua na página 20
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Os psicolinguistas foram en-

corajados a fazer pesquisa sobre a
aprendizagem de fala com uma
descoberta que parece lugar-comum
para o não especialista. A descoberta
foi. simplesmente, que crianças,
mesmo muito pequenas, pretendem
dar significado ao que dizem (os
primeiros estudos ignoraram as
considerações semânticas em favor de
abstrações sintáticas). No tempo em
que a maior parte dos bebês alcança o
fim do primeiro ano. os pais nor-
malmente identificam no seu balbuciar
o aparecimento repentino de
ocorrências inteligíveis, formadas de
uma só palavra. Estas são tec-
nicamente conhecidas como "fala

holofrástica". na qual uma só palavra é
colocada no lugar de uma sentença
inteira e complicada. Um bebê ten-
tando emitir a palavra 

"bola" pode
significar (dependendo da situação
particular da fala) "Eu vejo a bola".
"Dê-me a bola", "Eu perdi a bola" ou
qualquer outra coisa. Um pouco
depois, lá pela metade do segundo ano,
a criança coloca duas palavras juntas
para formar sentenças primitivas, tais
como "mais leite", "dá brinquedo","papai, nenê caiu", "tá dodói".
Estudos recentes mostram que mesmo
nesta fase inicial a criança está usando
¦linguagem no sentido basicamente
humano de pretender comunicar
significados que ultrapassam a mera
denominação ou descrição de acon-
tecimentos. Todos os pais sabem que a
criança está, de fato, afirmando a
existência de relações particulares no
seu meio-ambiente. Ela compreende,
¦por exemplo, as relações semânticas
íentre um agente (tal como uma coisa
que bate) e um objeto (a coisa em que o
agente bate), relações que em inglês
são expressas freqüentemente por uma
palavra de ordem. Isso pode ser
demonstrado por seu comportamento

diferente em relação è ordem Faça
seu caminhão bater no carro e a
•*dem "Faca seu carro bater no
caminha©". Ambas §s ordens en-
«etsem as mesmas palasras e ação. mas
a mudança na ordem das palasras
dcttnc que btinqucdu í o agente
taquele que bate) e qual é o objeto (•
ç»»na rm que se bate)

Um lato verdadeiramente espantoso
que emerge dos estudos de
cruzamentos lingüísticos na fala das
crianças é a similaridade no seu
progresso em todos os lugares do
mundo, A expressão da criança falante
de inglês, na função de pedido, como
cf» mort milk tmah leite), tem uma
função similar c uma forma lingüística
similar quando usadas por alemães. •
russos, finlandeses, nativos de Samoa.
África Oriental, e por ouiras crianças
em estágios equivalentes de aquisição
de suas línguas nativas. De fato. um
simples conjunto de 18 relações pa-
ra praticamente todas as tentativas
de cnunciação por crianças muito
pequenas falando inglês e outras
línguas tem sido estudado com
finalidades comparativas. Estas
relações incluem o nominativo (aquela
bola), o possessivo (papaizinho
querido), locativo (vá para casa),
itribuiivo (bola grande) e outras.

Mesmo neste primeiro estágio, as
crianças falando línguas não
relacionadas tendem a falar sobre as
mesmas coisas — tais como localização
dos objetos, descrição de uma situação,
ou uma expressão de pedido — c quase
sobre eles mesmos ou sobre relações
sociais. Quase todas as suas produções
são nemes c verbos, nunca artigos ou
preposições; usam uma forma inicial
de negação que enfatiza a não-
existência antes da rejeição ou da
negativa absoluta. Aparentemente, as
similaridades na fala incipiente nas
muitas linguagens estudadas refletem
a espécie de crescimento cognitivo que
as crianças em todo o mundo têm sobre
sua idade. As crianças que estão
começando a falar simplesmente
expressam o que já sabem: primeiro
elas pensam, depois elas falam.

A criança que está começando a
falar logo produz sentenças de mais de
duas palavras. A transição de duas
palavras para tentativas de enunciação
maiores podem realmente ser
detectadas quando uma criança
começa uma pequena sentença, então
faz uma pausa e acrescenta palavras
para criar uma sentença maior como
em "Quer brinquedo". E hesitações

adiante indicam a compreensão pela
criança das relações gramaticais: uma
criança que diz "fica de pé"... 

"gato

fica de pé"... 
"gato fica de pé

(hesitação) mesa" desajeitadamente
ofereceu uma visão do sistema
gramatical que começou a adquirir.

Suas repetições e hesitações revelam
que inconscientemente analisou esta
sentença em seus constituintes
hierárquicos. Sabe a diferença: a entre
o sujeito (gato) e o predicado (fica de
pé... mesa). Sua hesitação antes de
"mesa" indica que em seguida dividiu
o predicado no verbo (fica de pé) em
locativo (mesa). A criança pode
gaguejar, hesitar, dizer coisas tolas ou
inteligentes, mas sempre operando em
seus próprios princípios gramaticais.
Mesmo que sua fala nesses anos iniciais
se desvie da fala adulta, o faz de uma
maneira regular e sistemática. A
conclusão é inevitável: que tais ten-
tativas de enunciação são construções
criativas que resultam da análise
preliminar feita pela criança em sua
língua nativa.

Um discernimento posterior dos
processos de aquisição da linguagem
diz respeito a verbos irregulares. Os
pais sabem que as crianças flexionam
incorretamente o passado dos verbos
irregulares como se fossem regularçs,
produzindo formas como "fazeu" ou
"dizeu" e que continuam a fazê-lo nas
escolas primárias. Este fenômeno,
conhecido como "regularização", tem
também sido notado entre crianças que
falam muitas outras línguas. A
explicação corrente costuma ser que as
crianças simplesmente estendem as
formas regulares para o passado. A
real conseqüência dos
acontecimentos, contudo, é mais
complicada do que isso.

continua na pogina ao lodo
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No ínkío at criança* usam os vetVn
irregulire* corretamente: diiem"disse" e 

"te*' 
Mas quando teu

«Mohnrtmentodegramíihía ¦••<- eipande
e €t*mcçam a aprender »t passados de
muitos ttrhot rettulares ->«¦•" andar e
trincar, elas substituem at formas
«orretat pelas incorretas.
Aparentemrnte o forem porque a
preponderância de format regularvt
lhes permite discernir uma regra
para pastados: elas então "super'
regulariram" a regra para
inconscientemente aplicada tio
amplamente quanto possível.
vhegando até a eliminar de seu
vocabulário as formas correias (disse,
(e/l que ames conheciam. Como Slobin
comenta. "Nada s<? pode fa«r senâi»
fkar impressionado com a grande
prupcnsàu da% crianças para
generalizar, farer analogias, procurar
rcgulartdadcs—em simesc. procurar e
criar ordem em sua linguagem".

Nada mais tenho feito do que sugerir
que a Psicolinguistiea em
desenvolvimento è um eampo em que
estão sendo efetuadas importantes

Íiesquisas. 
com implicaçoet em

inguagem. desenvolvimento infantil,
mente, personalidade, nosso
conhecimento do mundo a nosso redor
c muitas outras coisas. Por exemp'o. a
criança em crescimento melhora
sensivelmente sua gramática,
aproximando-se cada vez mais da
forma adulta. Pareceria sensato que a

Começando com cerca de
um ano e meio de idade,
num período de menos

de quatro anos, todas as
crianças, limitadas ou
inteligentes, dominam
muitas das estruturas

extremamente complexas
de sua língua

aprovação ou desaprovação dos pais
encorajaria inevitavelmente a criança a
mover-se cm direção a sentenças mais
bem formadas — mas a evidência não
sustenta esta sensata conclusão. O que
então impele a criança a colocar de
lado. um após outro, e em seqüência.
os níveis infantis da fala até que
finalmente a forma adulta seja
alcançada? Para uma resposta a uma
pergunta dessas é preciso ir até as
raízes do processo da mente. Além
disso, uma resposta iria bastante longe,
definindo o que é exclusivamente
humano. Nas várias épocas os seres
humanos foram definidos como
animais fazedores de instrumentos,
animais sociais ou"' animais
brincalhões, mas todas essas definições
toram solapauas quando os
behavioristas descobriram
comportamento equivalente nos
animais. A unicidade dos seres
humanos precisa agora ser definida em
fujjção da linguagem — e este
comportamento começa com as
primeiras palavras do engatinhante e
desamparado bebê.

Todos os três livros comentados são
trabalhos valiosos sobre este assunto,
embora por razões completamente

, diferentes. Em apenas 148 páginasSlobin apresentou brilhantemente um
resumo claro da situação da
linguagem, mas não se limitando a esse
assunto; seu livro pode ser consultado
por qualquer leitor mesmo os sem
orientação neste assunto muito
complexo, é bom ter os principais
ensaios de Ervin-Tripp reunidos em
um só livro. No mínimo porquemostram as interessantes questões que. podem ser/ levantadas na pesquisa
psicolinguísrica. tais como o modo pelo
qual crianças bilíngües lidam com os
dados para adquirir duas linguagens.
O volume de Brown está escrito no
estilo marcante dos principais
trabalhos pioneiros do gênero, mas é
de tal complexidade que requer quaseuma espécie de estudo talmúdico.
Estudo e paciência, porém,
recompensados: é um livro interessante
sobre um novo campo do
conhecimento humano.

It

O »»• *>»<• do romanc* A Pedra do
Re*no intui* ttittra • *: w% ptrnatt
onde foiam puNuadas • -.**. m
imtuai tiMti mentrmentt, o nome «V¦-'* -'• •¦ '••-••' • ¦<*A*.td ¦¦i dramaturgos
hfautrtrw. Afiam* Suassuna Cuma
¦""¦'í"'-.n lahri /<•.•:<• •.;.. 0
rt/ífom iW Qhmpm nrlantou a&**a
duas das mau importantes peçat de
Suassuna, O Santo e a Porca e O
Catam?nio Suspeitos®,

Oicairo 
de Suassuna se debate

enire o realismo e a imaginação,
entre a verdade social e a verdade
religiosa. E procura ser uma tiniese
entre a atvimtlaçàu critica de uma
cultura clássica, sobretudo a comédia
grecolatina e os clássicos do teatro
espanhol e protugues. e uma cultura
popular brasileira autêntica, o
romanceiro nordestino

Suassuna nasceu em 192" v> Paraíba
e pastou sua infância no sertão de
Pernambuco. Estudou a cultura
ocidental na Faculdade de Direito e
batalhou nas primeiras lutas do Teatro
do Estudante de Pernambuco. Suas
primeiras peças procuram conciliar
í .: •¦- de'Vega Caldcr6n e Gil Vicente
com a realidade do nordeste brasileiro
Escreveu sua primeira peça em l°A7.

Suassuna somente se tomou um
autor de repercussão nacional 10 anos
depois, quando O Auto da Com-
padecida — com uma estrutura
elaborada a partir dos autos religiosos
medievais — foi apresentada no Rio
pelo Teatro do Adolescente do Recife,
num festival de amadores. Lembro a
noite de estréia: uma platéia perplexa,
a grande maioria fascinada pelo que
parecia ser o nascimento de um ver-
dadeiro teatro popular nacional, uma
minoria até revoltada diante do vigor e

Teatro
Fábulas nordestinas

da aparente falta de respeito de uma
>,<'•>** popular qo* vigorosamente
destruía a ilusio de criar um teatro
brasileiro a partir da coloni/ada
aculturação de testas estrangeiros

O Auto da Compttdtiida tUou um
parâmetro inalienável no teatro
nacional e alcançou depoit estraor*
dinária rcpercuttào no esicrtor? en<
cenada em todo o Brasil por grapos
amadores e profissionais.' •< encçnada
e traduzida em alemão, inglês, frantés.
italiano, espanhol, polonês, (checo,
brandes, finlandês c hebraico. A
verdade é que llcamov •¦•:•¦¦. á etpera
de novos textos de Suattuna e i'»-" loi
o ano em que. sem atingir o nivcl de
seu maior êxito, escreveu lambem O
Santo r a Porca (inspirado numa peça
de Flauto, a mesma que seniu de
ponto de partida para 0 Avarento de
MoliêrcJ e O Casamento Suspritoso.

Como se autodeflne. através de um
personagem, no final de O Casamento
Suspritoso. Suassuna é um moralista
incorrigivcl. E seu teatro traduz uma
tisio religiosa, católica, mas nem por
isso isenta de indagação c critica a uma
estrutura social fechada. Condenar
comportamentos "eternos" c"universais" do homem, sem iden-
tificá-los com uma situação histórica
determinada, é o objetivo e a limitada
conclusão de sua apreensão da
realidade. O que não invalida, mas
diminui, o vigor popular e polêmico de
suas obras.

Em O Casamento Suspritoso
Suassuna se detém num moralismo

"edificante", mat primário, não
solucionado dentro da estrutura da
obra. mat anifkialmenie imposto no
tinal. quando os personagens se
penitenciam diante do publico pelos
crimes de lusória e cobiça. Já em O
Santo *> a Porca Suassuna consegue dar
ao (exio. ainda que esquemádco. um
significado maiv amplo, na medida em
que ¦!'-'.:./ na temática ceniral uma
;oniribu»çâo mait pettoal e mait forte.
O tema k o mesmo de Flauto e de
Molicre. o homem alienado à posse do
dinheiro (e í preciso acentuar que o
dinheiro i o tema que motiva as
situações das duas peças}, só que o
dinheiro guardado pdo avarento não
vale mais nada. há muitos anos está
fora de circulação.

Assim, o personagem está perplexo
diante do vazio: será que isso tem
sentido? será que tudo tem sentido? A
fábula -.'¦.:;a 

que o avarento foi
traido, Na introdução do texto de
Suassuna. José Lauréndo de Melo
acentua, com precisão, que Suassuna
gostaria de crer cm Deus como as
crianças, mas crê com angústia, fervor
e perguntas. O próprio Suassuna
afirma, apresentando o texto, que a
vida é uma traição continua, que a
única salda para seu personagem, no
impasse em que se encontra, é o
caminho de Deus. que ele havia
seguido num primeiro impulso, mas do
qual depois havia se desviado aos
poucos, pela idolatria do dinheiro, da
segurança e do poder. Para Suassuna,
esta é a conclusão moral da peça. a

«á 
algo de errado nu quarto onde

Jack Lcmmon executa seu
ritual matinal, no começo de Sonhos dn
Passado fSave the Tigerí. A impressão
é a de que o personagem. Harry Stoncr,
está numa suíte de hotel e não em sua
própria casa. Os indícios de que
naquele ambiente luxuosamente frio e
impessoal o sr. e a sra. Stoncr moram,
e fazem amor. são dados pela aparição
de uma parafernália eletrônica in-
crementada demais Uape-deck. rádio.
TV com controle remoto) para fazer
parte do serviço de um hotel.
Casualmente ou não. toda a seqüência
de abertura expressa, em seus vários
níveis de leitura (sobretudo o indiciai-
decorativo, reflexo perfeito da vida
artificial e perdulária do casal Stoner),
as limitações e as pequenas virtudes de
um certo tipo de cinema popular.

De saída, possibilita a Jack Lemmon
exercitar-se num solo em que se tornou
mestre às custas de repetidas per-
formances. Nenhum ator de cinema
levanta de uma cama, toma banho,
escova os dentes ou simula uma gripe
com tanta convicção e justa dose de
realismo como ele. Enquanto a câmara
limita-se a registrar a pantomina
perfeita de Lemmon, o filme mantém-
se a- um nível elevado de en-
tretenimento. A entrada de um
segundo personagem, a sra. Stoner,
não altera o equilíbrio do espetáculo.
Nos surpreendemos/sem dúvida, com
a sua emersão dos lençóis (afinal,
acreditávamos que Harry estivesse
sozinho num quarto de hotel), mas a
atriz Patrícia Smith, como de resto todo
o elenco, não destoa do irrepreensível
diapasão orientado por Lemmon.
Quando, porém, Save the Tiger deixa
de lado os sortilégios da pura
gestualidade e se põe a pensar (e, o que
é pior, a pensar em voz alta), os rugidos
do tigre ficam insuportáveis.
Aparentemente não há a menor
necessidade de Harry acionar toda a
sua maquinaria eletrônica antes do
breakfast, mas ele o faz porque só
assim o diretor John G. Avildsen
conseguirá situá-lo historicamente,
topograficamente e socialmente.

• Nos velhos filmes americanos os
meios de difusão viviam incrivelmente
à mercê dos acontecimentos engen-
drados pelos atores. Se um criminoso
em fuga ligasse o rádio era certo que
um locutor interrompia a música para
dar alguma notícia a respeito da fuga.
Quantas manchetes de jornais não '
foram desperdiçadas com notícias

CINEMA
Um tigre sem salvação

sobre casamentos, divórcios e mortes
que. normalmente, na "vida real",
mereceriam apenas uma modesta nota
nas páginas internas? Nos anos 60. os

•meios de difusão passaram a ter uma
nova. mas ainda subalterna, serventia
cinematográfica: em vez de senir
(informando) aos personagens, eles
agora servem à platéia, £ através deles
que os cineastas reforçam ar-
tificialmente os seus recados ou situam
ideologicamente os seus filmes.

Por isso é que sempre que um
personagem liga à TV- ou o rádio" a
informação veiculada (noriciosa ou
musical) "significa" alguma coisa.
Nada a objetar em se tratando de um
filme em que tudo está sob controle do
cineasta, ou. como dirá Pasolini, em se
tratando de um "filme de poesia".
Jean-Luc não fez outra coisa senão
dotar de "significações" as mensagens
mais banais dos rádios, dos televisores
e dos jornais em seus filmes. Foi o
Cinema de Autor soprado da Europa
que alterou o modo de usar os meios de
difusão no cinema americano dos anos
60. Esse novo modo, no entanto, entra
quase sempre em conflito com a índole
intuitiva e^ as tradições elípticas do

cinema tradicional americano —
conflito este que nenhum cineasta (o
Anhur Penn de Mickey One e Bonnie
and Clyde e o John Boorman de Pòint
llTank chegaram perto) conseguiu
ainda'solucionar. E não há nada mais
insuportável do que interrupções
intelectuais lou intelectualizadas)
numa conversa simples (ou simplória)
como de hábito costumam ser os filmes
americanos.

A seqüência introdutória de Save the
Tiger estremece em sua sólida con-
sistência behaviorista justamente ao
apelar para o recurso pouco sutil da
expletiva por vias eletrônrtas. Harry
Stoner tem de ligar seus aparelhos
audiovisuais para que a platéia fique
sabendo que: 1) Los Angeles é um
inferno de poluição e 2) Harry é um
fanático saudosista da música popular
do passado. Nenhuma dessas in-
formações, porém, se mostram tão
urgentes a ponto de justificar sua
forçada, ou pelo menos apressada,
transmissão (a primeira pelo noticiário
meteorológico da TV, a segunda pela
execução de um pasticho de Benny
üoodman) a menos de 15 minutos dos
letreiros de apresentação. Como o
filme não se caracteriza exatamente

tida. uma aventura cotidiana diflcil.
nao tem sentido tem Ikus A peçatermina, ê verdade, n^ms indagação
Mat a resposta do autue aparece
nítida. Deixando de lado o com-
ponamenio moral de seu personagem.resta, inesperadamente, uma con-
clusáu que revisa, a partir de sua srsão
de mundo, o tema clássico, I a
parábola materialista de Pfauío passa
para o eampo saiio da metafísica,

O Santo v a Porca contudo guarda
uma sitalidade como (ema social,
popular. Nela Suatsuna revela um
domínio tivo do teatro, criando
situaçôc* e personagens com dever)-
soltura, com domínio veguro de seu
material. Em O Casamento Suspritoso.
isso acuniecv igualmente mas com um
resultado mais pobre, apesar do
fasri nb dos doit pcrviiugcnv centrais.
Canção e Gatpar. que repetem (e não
há nada de errado nisso, como
quiseram ter alguns crilicusi a dupla
Io*o Grilo — Chico de A Compadecida.

Suassuna se define como um autor
realista: á maneira da nossa
maravilhosa literatura popular, que
transfigura a vida com a imaginação
para ter fid à vida. A proptnta de seu
teatro é antiilusiontsta embora acabe
prisioneiro de um outro tipo de
ilusionismo, no teu significado.

£ evidente a qualidade vupcriur de O
Santo e a Porca cumo texto teatral,
proposta e significado critico. Mas.
mesmo assim, em ambas as peças
Suassuna consegue — ainda que a
estrutura da comédia clássica nao lhe
permita a liberdade fornecida pela
estrutura aberta do auto medieval,
como aconteceu com A Compadecida
— propor um teatro que. segundo a
fórmula clássica da sátira greco-
romana, através do riso castiga os
costumes. (Andréa Sarti)

pela sutileza, as apressadas confissões
le nostalgia de Harry por antigos

craques de beisebol e pdos arranjos de
Goodman c Charlie Christian soam
ainda mais perfuntórios no final,
quando, mais uma vez. / CVxn'f Cet
Started (que "significa" a im-
possibilidade de um recomeço, em
todos os sentidos, para o personagem)
inunda a trilha sonora com sua
respeitável carga emocional.

_ Se é dificil simpatizar com um filme
tão sublinhado e esquemático. mais
complicado ainda é acreditar — e
estimar — em Harry Stonner.
Estratagemas, contudo, não faltam.
Jack Lemmon é um intérprete en-
volvente. capaz portanto de nos
despertar compaixão por um homem
de negócios atormentado por • lem-
brancas da II Guerra, pela falência
iminente dos seus negócios e pelo medo
de envelhecer e de não entender mais o
que está acontecendo ao seu redor.
Quando lhe perguntam a idade, ele
responde com evasivas humorísticas.
Esse Peter Pan contemporâneo do
complexo Vietnã-Watergate-Spiro
Agnew daria um belo e trágico per-
sonagem se o seu autor, o produtor e
roteirista Steve Shagan, fivesse uma
sensibilidade menos deformada pelos
maus filmes (Movidos pelo ódio, O
Homem do Prego) que tentou copiar ou
pela dramaturgia urbana (o Odets de
A wake and Sing. quase todas as peças
de Arthur Miller) que não soube
atualizar. (Sérgio Auguto)
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Entrevista com Thomas Farkas (o produtor de "O Pieapau Amarelo")

Documentando como vivem os brasileiros

Recentemente 
lançado no Kio

• Sio !'->•• '' Piwpau Amarela
ili é produzido ; i Tnomat Farkat e
dirigido por Geraldo Sarno, Estes dois
nomes já haviam tido vistos
anteriormente nas mesmas funções
pelos espectadores que tiveram acesso
a importantes documentários de curta
e média metragens sobre a sida e as
tradições no nordeste do Brasil, como
por etcmplo Virumundo. Vim Cariri.
Jornal do Sertão. Vítalino 'Lampião,
Na serdade O Pieapau Amarelo é o
primeiro longa-mciragcm produzido
por Farkas. Húngaro de 50 anos que
chegou ao Brasil com quatro, ele
considera o documentário sua
principal atividade como produtor e.
eventualmente, fotógrafo.

Produtor da térie A Condição
Brasileira — cerca de 20
documentários de vários diretores (2)
que. segundo Farkas. procuram
mostrar "como vive o homem do
Brasil" — ele fala em entrevista a
Getúiio Dutra Bittencourt, para
Oplnlio. dat dificuldades,
principalmente de ordem técnica e de
comercialização, da produção desse
tipo de filmes. Mas para Farkas essas
dificuldades são também fonte de
experiência e os problemas de
comercialização, pelo menos quanto à
situação pessoal de Farkas. são
compensados com sua loja de
aparelhagem fotográfica cm São Paulo
c as auias de fotojornalismo e
lelcjornalismo que dá na Escola de
Comunicações da Universidade de São
Paulo (USP).

Pergunta — Sua entrada no
mercado dos filmes de longa-mctragem
é o final dos documentários da série A
Condição Brasileira?

Thomas harkas — Não. Foi baseado
no nosso interesse em continuar os
documentários que vim procurar
recursos no mercado do longa-
metragem.

P. — Em quanto tempo você calcula
o retorno de seu investimento — I
milhão de cruzeiros — no Pieapau?

T.F. — Isso é muito variável. Se o
filme for bem. ele retorna em um ano.
se for mal retorna em três ou quatro
anos. Mas certamente vai retornar,
pois teve um orçamento caro. porém
realista. A trajetória comercial
depende de fatores alheios • ao
produtor. Eu não posso escolher o-.
circuito de cinemas exato que quero, as
datas que quero. Como está é a
primeira experiência, a gente não
acertou 100 por cento em todas as
coisas que fez, é evidente.

P. — Quais as principais
dificuldades que você tevCna produção
do Pieapau?

T.F. — At dificuldades tio at de um
produtor ctpcrienic na área do curta-
metragem que. quando chega no
longa metragem, encontra-te com ot
problemas de uma produção muito
complicada, com muitos figurantet,
montes de coisas a serem feitas, o sitio
todo reformado num lugar longe, falta
de alojamentos, deficiências de
transportes... Não vou dizer que a
chuva também atrapalhou, claro,
porque ai a culpa nào é da produção.

P. — Qual a origem dos
docu ntittu.i da «'.-¦• A Condição
Brasileira?

T.F. — Esses filmes tio um projeto
muito antigo meu — do inicio dos anos
60 — de mostrar como vive o homem
no Brasil. Em 63. 64. começaram a
surgir os amigos com quem
conseguimos armar as produções. A
intenção era mostrar como vive o
homem do norte, do nordeste, quais
tão os problemas dele. Porque nós
conhecemos muito pouco do brasileiro.
O cara do Kio Grande do Sul não
conhece nada do vaqueiro nordestino,
eles não se comparam. Não existiam
filmes que comparassem aspectos dos
vaqueiros de diferentes regiões, nem as
diferenças de fala. de usos. de
costumes. Em geral, os filmes mostram
São Paulo como a grande ilusão do
progresso, do tecnicismo. de prédios,
usinas c fábricas. São filmes de
propaganda, não são filmes que
exploram uma realidade mais
consistente. E nós nos propusemos a
fazer os filmes que completariam, por
exemplo, a visão do lean Manzon.
Enquanto o Jean Manzon mostra um
lado, nós queríamos a visão de dentro '

para fora, queríamos mostrar o que o
homem faz. O que o homem faz é
maravilhoso c cie não se reconhece-nas
fábricas e nas usinas, exclusivamente.

E esse trabalho é uma
documentação para o futuro, porque
essas coisas estão em mudança
contínua: o que você encontra no
interior hoje, daqui a dois anos você
não encontra mais. A estrada ou os
produtos industriais já modificaram
tudo. Condições primitivas de
sobrevivência estão em fase, de
desaparecimento. Então, tudo isto a
gente queria documentar. Fazer uns
100 ou 200 filmes, para o professor vir
aqui e dizer: "Olha, eu vou dar aula
sobre problemas brasileiros, quero
mostrar como é á cultura da banana, a
cultura da carnaúba, como vive o
homem da pesca". E ele leva três ou
quatro filmes, leva para a classe,
projeta e discute com os alunos. Sim,
discutir será preciso, porque eles não
são filmes técnicos, que descrevem
simplesmente um processo. Estes,
filmes não são uma aula. são um ponto
de vista de autor, subjetivados. Por
enquanto há 20 prontos — quero fazer

outros 20 filmes logo mais — feitos por
cinco ou seis cineastas diferentes.

P. — llâ sete ou <>.'•• ano* *oci
reuniu quatro i/o{ documentário* —
Escola de Samba. Subterrâneos do
Futebol. Viramundo .- Memória do
Cangaço — num tonga-mrtrugem.
para comercializa-Ias. Sao deu certo?

T.F. — Sim. foram os quatro
primeiros, produzidot entre l%4 c
1966 e rcunidot em //rw»i7 Verdade.
Nào deu ceno. o filme loi muito mal
lançado. Tive falta de tone: a firma
que lançou não preparou nada.
Ouando socé entra na pane comercial,
termina a proposta cultural. Você tem
que pegar o seu filme, que neste
momento tira uma lata de goiabada, e
comercializar como %c comercializa
uma lata de goiabada. Você tem de
saber como i que se comercializa isso.
Nós estamos aprendendo agora.
Estamos apanhando, mas vamos
aprender.

P. — Sua idéia original era vender
esses documentários para
universidade* e emissora* de televisão?

T.F. — Sim. Entretanto, com as
emissoras de TV. no final dos
entendimentos nada se concretizava.
As pessoas achavam que as imagens
eram muito violentas, que não
refletiam o desenvolvimento industrial
adequado, e ficavam com medo. Mas
iodos os 20 documentários têm censura
livre, não vejo motivo nenhum para
problemas. Houve receio de
desagradar cenas áreas, o que não tem
fundamento. Por exemplo, um dos
filmes mostra um matadouro
primitivo. Pois a gente poderia
contrapor a essas imagens outras de
uma moderna indústria de carnes,
obtendo contrastes interessantes. O
Brasil é um país cheio de contrastes. A
TV Globo apresentou hâ pouco um
deles. Frei Damião. remontado e
reduzido pelo Paulo Gil. Pode ser que
outras se interessem ainda.

P. — A mesma Globo produziu
alguns filmes, dirigidos por Guga e
Maurice Capovilla. com roteiros de
JeaifClaude Bernadet. Ela não teria
interesse em comprar a sua série?

T.F. — ê que eles pfeTerem fazer os
filmes. Aliás, todas as televisões do
mundo preferem fazer os filmes com
suas equipes, ou co-produzir. e só em
última instância comprar. Querem ter
o controle da elaboração.

P. — E a
universidades?

venda para as

T.F. — Nós não temos uma máquina
distribuidora, que contate as

De Castelo a Geisel
continuação da página 18

elevação dos índices de produção, ao
aumento das riquezas, mas que visem
prioritariamente a integração social e
econômica do povo, dando-lhe acesso
aos bens essenciais da vida, sem
discriminações.

A revolução se projetará, sobre o
futuro, se conseguir realizar de
maneira eficiente esses propósitos, que
visam a ensejar a plenitude da
democracia e a desenvolver a cons-
ciência cívica de nossa população,
tornando-a sadia e instruída e
proporcionando-lhe, » custe os
sacrifícios que custar, o pão do espírito
e o pão da vida. (...)

Sociais também são os problemas
trabalhistas.

Neste setor, há que incentivar a vida
sindical como expressão autêntica da
democracia social, preservando e
aperfeiçoando os direitos sociais,
estimulando a sindicalização e a

garantia de sua autonomia dentro das
fronteiras da representação
profissional, assegurando o direito de
voto a todos os trabalhadores para
eleição dos dirigentes dos seus órgãos
de classe, dirigentes que sejam a
legítima expressão dos reais interesses
de cada classe e não profissionais da
agitação ou da subversão, que mais
defendem suas ambições políticas do
que os direitos dos trabalhadores.

É indispensável, por outro lado, a
participação dos trabalhadores e
empregadores no planejamento e na
execução das medidas que visem ao
bem-estar social.

É de ver neste seior que o Governo
continua atento aos desdobramentos
dos problemas salariais , e procura
assegurar, a par do salário mínimo
real, um salário de produtividade,
mantendo-se constantemente vigilante
para que os direitos e as justas
reivindicações dos que iabutam nos
campos, nas cidades não sejam
sacrificados ostensiva ou
astuciosamente. (...)

No campo militar, há de animar no
novo Governo o propósito de-persistir
no reaparelhamento e na remodelação
de nossas Forças Armadas, de sorte a
que, mais eficiente e menos onerosas,,
se conservem inteiramente dedicadas
às suas tarefas profissionais, coesas e
unidas no cumprimento de sua nobre e
alta missão de preservarem a nossa
segurança interna e externa, livres do
labéu injusto e infamante de um
suposto militarismo que jamais
caracterizou as nossas Forças de Terra,
Tvlar e Ar. (...)

Da reforma agrária muito se tem
dito. Preciso é, porém, que se in-'tensifique a sua efetivação suprimindo-
se o latifúndio improdutivo, in-
centivaiido-.se. a pequrna e média
propriedades, distribuindo-se as terras
devolutas e as desapropriadas,
procedendo-se, porém,- sem
demagogia, atues cpm atendimento
das condições peculiares de cada
região do País e visando-se. acima de
tudo, ás condições humanas dos
trabalhadores rurais. (...)

universidades eficientemente. Talvez
«gora. através dos cineclubes. com ctia
Federação de Cineclubes que vai se
desenvolvendo, talvez per ai dé para
projetar ot filmes, Nesta altura, já nio
é mait o dinheiro, é a divulgação, Eles
dio algum dinheiro, é certo, de
aluguel Parece-me que no ano pattado
pingaram 10 mil cruzeiros.

P. — Uma lei criando reterxa de
mrreado para o filme brasileira na
televisão pôde modificar esse
panorama?

T.F. — Depende do tipo de filme
brasileiro. Sc for do tipo nmela. como
as que já fazem agora, não muda nada.
Eu estou falando dos documentários,
nio dos longa-metragem de ficção. A
menos que a lei obrigue a exibição dos
documentários. Al. se a legislação for
bem feita, as televisões faraó alguns e
comprarão outros. E neste cato é mait
barato comprar. Infelizmente, esse tipo
de legislação ainda não foi possível
aplicar na televisão, só no cinema. E é
um caminho, porque toda a televisão
estrangeira se baseia nos
documentários. O mercado de trabalho
é bom e pode ser alargado. O Globo-
Shell, que socé citou, é o inicio desta
pottibilidade. Com a TV JB entrando,
e a TV Cultura também te
interessando, aos poucos a coisa vai
tender para isso.

P. — Em média, quanto cuttou cada
documentário?

T.F. — Creio que de 15 a 20 mil
cruzeiros. Alguns têm 10 minutos de
duração, outros têm 40. Atualmente
custariam o dobro, ou o triplo. E só um
ou outro se pagou, porque custou
muito barato. São os que foram
filmados em apenas um dia ou dois.
Essçs se pagaram. Naquele tempo, não
havia o prêmio do INC — Instituto
Nacional do Cinema — que
conseguimos agora: cada filme de
classificação especial recebe 15 mil
cruzeiros. De um ou outro o Instituto
me comprou os direitos de
contratipagem (direito de extrair
cópias do negativo, que o INC
posteriormente distribui entre escolas).
Mas o Instituto deveria comprar todos
os filmes.

P. — A solução seria a compra dos
curta-metragem pelo INC?

T.F. — A solução seria o INC dar
classificação especial a todos os curta-
metragem, que representariam 50
salários mínimos (hoje. 15 mil
cruzeiros), e ao mesmo tempo comprar
os direitos de contratipagem —
pagando mais 10 mil cruzeiros — para
totalizar 25 mil cruzeiros por cada
filme. Aí estariam todos pagos. No
momento, a legislação exige que os
filmes que concorrem à classificação
especial nào ultrapassem 10 minutos
de projeção e todos precisam ser feitos
em 35mm. Acho que a lei não deve
especificar esses detalhes inadequados.
Mas, por trás disso, há outros
interesses, que a gente sabe quais são.
Enfim, já são coisas pessoais, que aqui
não interessam.

£ a exibição nas cuirmas?

T.F, — Sio rtibidos nos cinemas
apenas os filmes com classificação
especial, que não passam de 15 por
ano. Os outros "documentários" sio
{Umes qu«,,.,i paga para eiibir. como
publicidade. Eu faço um filme tobre
um prédio e quero mottrá-io, Vou ao
esibidor. peço os cinemas tais e tais c
pago 20 mil cruzeiros. Recebo 100 mil
cruzeiros da conttrutora do prédio e
pronto. E como a inserção de um
anúncio. Estamos tentando separar
uma coisa da outra, esses anúncios
disfarçados do documentário cultural.
O que queremos é uma lei que obrigue
a programação de qualquer longa-
metragem, nacional ou estrangeiro, a
incluir também a exibição de um
cuna-metragem cultural.

/'. — K os casos de pequeno*
pntdutares que acabam vendendo seus
curta-metragem aos exihidores. a
perco de banana''

T.F. — Isso é proibido por lei. mas
existe uma lei maior, chamada lei da
oferta eda procura. Um diretor faz um
filme que lhe custa 10 mil cruzeiros,
está apenado. atrapalhado, encontra
um exibidor que lhe oferece 6 mil. Ele
vende. Acontece. Não te pode impedir
o cara. tem dinheiro e precisando, de
sender. As vezes vendem pelo preço da
cópia. Acredito que essa época já
passou. Os filmes produzidos nessa
base já foram absorvidos. Acredito que
vamos entrar numa fase de exibir os
nossos filmes 365 dias por ano.

P. — A que você atribui a resistência
dos exihidores contra os curta-
metragem no Brasil?

T.F. — Ah. são muitos fatores. Um.
porque os curta-metragem ocupam um
tempo de exibição, que atualmente eles
vendem. Outro é que a remuneração
do produtor é feita pelo exibidor. que
paga uma importância, calculada
sobre a número de cadeiras da cinema.
Sc a lei atual fosse levada a ferro e
fogo. os curta-metragem de
classificação especial seriam rentáveis.
Não há. por enquanto, uma
fiscalização eficiente, nem mesmo para
constatar se o filme foi exibido: às
vezes o exibidor paga a percentagem
legal e não exibe o filme.

P. — Você conseguiu comercializar
individualmente os documentários de
A Condição Brasileira?

T.F. — Apenas três — Casa de
Farinha, Um Engenho e A Mão do
Homem — justamente os únicos que
têm a classificação especial do INC.
Mas são muito mal comercializados, o
dinheiro que entra é ridículo.
Enquanto não houver um mecanismo
bom de distribuição, não vou
comercializar nenhum deles.

(Il Ver Opinião n.° 67.
(2) Constam da série A Condição
Brasileira: Casa de Farinha, Viva
Cariri, Um Engenho. Padre Cícero,
Viramundo, Jornal do Sertão, Os
Imaginários. Cantoria,
Vítalino Lampião (direção de Geraldo
Sarnol; Memória de Cangaço. Frei
Damião. Jaramantaia, A Mão do
Homem, Vaquejada, Erva Bruxa, A
Morte do Boi (direção de Paulo Gil
Soares); Visão de Juazeiro (direção de
Eduardo Escorei): Beste. O Rastejador
(direção de Sérgio Muni:)
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Envie junto com este cupom 160 cruzeiros no
caso da assinatura anual e 80 cruzeiros no caso de ser

semestral. Ou 40 dólares se a assinatura
for anual para o exterior e 20 dólares se for

semestral. O pagamento pode ser feito por cheque
ou valo posta! e deve ser enviado para
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