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GU/UtDIAN
Iflta New Tark

Acho 
saudável discutir estensa e pu*

blicamente sírios pontos da cm-
lerencii do publicitário Mauro Salles
teita no último dia S de setembro na
Escola Superior de Guerra, cm torno
do tema Comuiiirecõr» Sociais t9
Realidade Brasileira. Ele afirmou,
por csemplô. que 

"ê extraordinário o
dcsenvolvitnento da mMia impressa,
dos jornais e das resistas, em nosso
pais". Disse que 

"as agências de
propaganda sio empresas in-
dependentes", que os homens dessas
agências sio geralmente especialistas
que 

"sabem todos eles sua missão
econômica e social", basicamente
orientada, segundo dc para a tarefa
do "alargamento do mercado interno
L.X para a gradual eliminação dessa
massa imensa que ainda hoje vive à
margem, apoiada apenas em uma
economia de subsistência". Isso tudo
depois de exposições laterais em que
revelou a "verdadeira face" da recente
experiência de nacionalização da
imprensa peruana, esboçou os sinais de
uma grave crise nas organizações de
TV da Inglaterra e França (estatais e.
portanto a seu ver. precárias), e ainda
elogiou uma recente melhoria que teria
existido no nível cultural da televisão
brasileira.

£ possível defender com propriedade
pontos de vista e exposições com-
pletamente opostas ás do conferencista
em todos esses pontos e. para ficar em
um deles, por exempla eu diria que os
grandes jornais brasileiros têm vèn-
dagens mu ito baixas (entre 60 e 120 mil
exemplares em dias comuns) o que os
deixa numa posição incrivelmente ruim
quando comparado com as tiragens
diárias dos jornais de paises desen-
volvidos lAsahiShimbum. Japão — 6 a
7 milhões. The Sesv York Times. I
milhão. Le Monde._ 600 mil. The. Los
Angeles Times. 1 milhão/ e ainda
péssima quando comparada com a
Argentina. jLa Sacion, 300 mil; El
Clarin, 400' mil), por exempla

Quero entretanto discutir apenas
outra afirmação do sr. Mauro Salles. a
meu ver mau importante e essen-
cialmente mais equivocada: a de que a
distribuição de verbas de publicidade
na imprensa brasileira é feita através
de critérios de "bases técnicas", e que
os anunciantes têm trabalhado a favor
da existência no Brasil de urna im-
prensa economicamente livre, e livre
em termos políticos. Minha conclusão
é oposta: os anúncios não são
distribuídos em função de parâmetros
técnicos — ou seja. apenas a quan-
tidade e 6 tipo de leitores que a
publicação atinge — mas sim em
função também da linha editorial,
política, da publicação; ou seja. os
anunciantes não têm ajudado a
estabelecer no Brasil uma imprensa
nacional, brasileira, livre, in-
dependente. Eu não afirmo que o
anunciante chega com o anúncio e
obriga o diretor a publicar deter-
minado tipo de matéria política Me
retiro a uma influeência tácita mas
também rigorosamente eficiente que è
a de sò anunciar, mesmo entre
publicações de igual vendagem, nas
revistas e jornais que tenham a mesma
visão do processo político que o
anunciante.

A discussão, em termos teóricos,
poderia ir longe. O caso dos diários,
por exemplo, é complicado porque
neles há vários tipos* de anunciantes
representando grupos diversos, que
podem ter pretensões também diversas
em relação à forma de condução do
processo político do país.

Mesmo nesse caso eu acho fun-
damental lembrar que: 1) os anun-
ciantes de O Estado de São Paula por
exemplo, podem ser classificados na
sua imensa maioria, na classe dos
proprietários de casas, apartamentos,
carros e empresas, grandes ou
pequenas; 2) um jornal como O
Estado de São Paulo, de uma quinta-
feire comum como a do dia 15 de
agosto, por exemplo, pesava 575
gramas, custava só em papel, cerca de
2 cruzeiros (o papel canadense está a

fl) editor do semanário Opinião.

4.14 vrurctrtev o quilo, o Klabin a 3.12
cruieiros. e o Etiado de Sào Paulo ê
feito com uma mistura dos d«»is). E era
vendido em banca a apenas 1.20;
Ji Desses fatos se pode deduzir que o
leitor paga pouco do custo de seu
jornal, que ê financiado basicamente
petos anunciantes, que pertencem U
camadas dos mais altos níveis dc renda
da sociedade.•

No caso das revistas de informaçàa
onde os anunciantes sào geralmente
empresas, que podem ser separadas
para efeitos poltkos em nacionais
privadas, estatais c estrangeiras, a
minha-srondusâo pode ser vista mais
facilmente. O exempla que eu tive de
analisar há algumas semanas, para um
ciclo de debates na Associação
Brasileira de Imprensa, parece-me
auti>explicativo o caso dos n.° 93 de
Optou». 309 de Veja. e Visão datada
de 5 de agosta edições que estavam
nas bancas numa mesma semana de
agosto passada

Os números essenciais dessas
edições, em iclação ao seu tamanha
influência e receita de publicidade (2):

o Opinião: cerca de 240 laudas de
texto, uma tiragem de 35 mil exem*
plares. Receita de publicidade: menos
de / mrV cruzeiros. Público atingido
(contando três leitores por exemplar).
60 mil pessoas. Anunciante*.: Editoras
Saga e Par. e Terra e quatro teatros
cariocas — todos empresas nacionais.

• VuJ.i cerca de 250 laudas de
texto, uma tiragem de cerca de 100 mil
exemplares, uma receita de
publicidade, a preços da tabela, de
ordem de / milhão de cruzeiros:
público atingido. (3 leitores por
exemplar) 300 mil leitores. Anun-
ciantes. (distribuição em cruzeiros):
73% de firmas estrangeiras ou
nacionais associadas a estrangeiras:

12) Os números são aproximados
porque há descontos diversos nos
preços dos anúncios e as publicações
consideram seus dados econômicos
confidenciais.

23% de firmas privadas nacionais e
independentes e 4*"« de firmas estatais,
a Veja: cerca de 300 laudas de teato.
tiragem da ordem de 180 mil exem*
plares: receita de publicidade, a preços
de tabela, da ordem de 1.4 milhão de
cruieiros: publico atingida da ordem
de 540 mil pessoas: anunciantes
(distribuição em cruieiros): 76% de
firmas.'estrangeiras ou nacionais
associadas a estrangeiros: 15% de
firmas privadas nacionais' In-
dependentes e 9% dc firmas estatais.

Seria muito saudável que o
publicitário Mauro Salles. preocupado
em explicar ao público da Escola
Superior de Guerra como a
propaganda contribui para formar
uma imprensa politicamente in-
dependente, meditasse sobre os efeitos
desses números. O que significa, em
relação à independência política das
revistas gerais de informação e aná-
lisc brasileiras, o fato de o total
da publicidade destinada a eles ser
cm cerca de 75% proveniente de
empresas estrangeiras ou de nacionais
associadas com estrangeiros? Por que
um jornal como Opinião — cujo
público não é numericamente assim
lão desproporcionadamente menor .que
o de Veja ou Visão (3) nem quali-
(ativamente pior — «em mais de mil
vezes menos cruzeiros de -publicidade
que estas publicações? Seria uma obra
tio acaso ou teria algo a ver com o fato
desse jornal defender para o pais um
desenvolvimento economicamente
independente — e especificamente por
ter Opinião sempre criticado deter-
minadas formas de atuação das em-
presas estrangeiras, justamente os
grandes anunciantes?

(3) Embora o total da tiragem dt
Opinião seja três vezes, inferior ao da
Visão e quase quatro da de Veja. as
vendas em bancas são mais próximas.
Opinião vendeu em média por semana.
22 mil jornais no ano passada Visão
¦menos dé 10' niil e Veja, cerca de 70
mil

OS ANUNCtANTES OA
quattfooeaoi

seu capital, os mesmos da adição

VEJA &• SM
aftyafnaa
Ia tia Vitelo

Total de páginas de anúncio:
56 (sobra 132 páginas)

Total presumível de arrecadação com publicidade:
1,4 milhão da cruzeiros

ANUNCIANTES

• Empresas estatais: Petrobrás. Banco do Brasil. Vala do Rio Doce e Banco
da Crédito Real da Minas Garais.
Publicidade paga pela grupo: 140 mil cruieiros.
e Empresas privadas nacionais: Brasilit, Mac Imóveis, Importrknico S. A.,
Associação Brasileira de Indústr.ia Farmacêutica. Associação Brasileira de
Empresas da Táxi Aéreo. Veplan Residências, Tekno S. A., Tabocow. Kartro
S. A.. Grupo Katu e Plano Nocional de Treinamento de Executivos.
Publicidade paga pelo grupa: 220 mil cruzeiros.

. e Empresas privadas estrangeiras eu nacionais associadas: Souza Cruz
(British American Tobaco Ltd. — Inglaterra), Phillips (Phillips, Holonda),
Yoshiko Co., Ltd. (Japão). Santisfa (Grupo Bunge Born, com sede na
Argentina, embora americano). Olivetti (ING. O. Olivetti e Co. SPA. Itália).
Volkswagen do Brasil (Volkswagenwerke AG. Alemanha), Esso Brasileira
da Petróleo (Exxon Corp.. USA), Grupo Banco da Londres (Bank of London
in South America, Inglaterra), Banco Brascan de Investimento S. A. (Brascan
Ltd., Canada), Grupo Novo Rio (associado com o Intra Bank S. A. L„ Líbano),
General Motors do Brasil (General Motors Corp., USA), Martino Rossi
(Martine Rossi SPA, Itália), Grupo Basf (Alemanha). Bosch (Robert Bosch
GmbH, Alemanha), Grupo Sul America de Seguros (Chase Manhattan Corp.,
USA). Simens S. A. (Siemens AG, Alemanha), Pelikan (Alemanha), Air
France (Compagnie Nationole Air France, França),—Bardai (Bordo!
Monufacturing Co., USA). Adriano Ramos Pinto (Portugal). Shell (Royal
Outch Shell, onglo-holandesa). Crefisul (associado ao The First National City
Bank of New York., USA). Chrysler do Brasil (Chrysler Corp.. USA). Howker
Siddelay Aviotion (Inglaterra), Grupo União de Bancos (Banco Português do
Atlântico, Portugal), Massey Fergusson do Brasil S. A. (Massey Fergusson
Ltda., Canadá). Minnolta Cornara Co. Ltda. (Japão), A. T. Cross Export Corp.
(USA). Hotéis Sheraton (ITT, USA), General Motors (General Motors, USA),
CBD Phonogrom (Phillips, Alemanha), Teac Co. (Teac Co., Japão). Xerox
(Xerox Corp., USA). Bic (Bic S. A., França), Swizz Bank Corp. (Suiça), Skoll
(Brascan, Canadá) e Hermes Fabric Farm. (Alemanha)
Publicidade paga pele grupo: 1.040 mil cruzeiros.

PORCENTUAIS SOME O FATURAMENTO COM PUBLICIDADE:
Firmes estrangeiras ou nacionais associadas: 76 %

Firmas nocionais privadas: 15%
f irmos estatais: 9%

PALAVRAS

Do tkcjKt-sidcntc do Banco de
Boston. Jcrnejf Moros. em entrevista
eoletjsa concedida cm Porto Alegre,
onde se realtrau o I Seminário Latino
americano de Promoçio á Esportaç*».
no fim do mês passado;

a "Ouando se pensa no grande
número dc pessoas que passam fome
cm várias panes do mundo, enuuanio
em outras, como nos Estados Unidos.
existem recursos dc sobra, é dc se
perguntar se o capitalismo vai bem.
Eu. como 100% capitalista, digo que
vai mal. Nosso conceito sobre o futuro
do mundo pane da base de que o
sistema capitalista nio está acom-
panhando o ritmo dos tempos e das
sociedades modernas. As idéias de
Adam Smith e Lord Keynes já não
resultam apropriadas para a época
atual".

a "ê necessário haver modificações,
como por eacmplo. a definição pelo
Estado, em conjunto com as empresas
e os trabalhadores, sobre quais são as
prioridades para a sociedade. O Estado
deve definir melhor as regras do jogo.
para que as atividades empresariais
projetem, programem e trabalhem com
conceitos a longo prazo"

• "Penso, senhores, que a sociedade
vai evoluir favoravelmente. mas_ é
necessário refletir sobre os objetivo*, do
sistema c sua adequação às
necessidades do futuro. Não tenho
dúvida de que a empresa se acerca dc
uma nova era, o que chamaria dc
capitalismo social, onde a empresa
trabalhará para o bem estar coletivo, a
longo prazo, em vez de querer apenas
maximizar os lucros a curto prazo"

a "O Banco de Boston defende essas
posições por razões simples: é uma
questão de sobrevivência. Se levan-
tarmos a idéia do desenvolvimento a
longo prazo, de um capitalismo do tipo
social, estamos querendo colher frutos
por muito tempo e não a curto prazo.
Mas não podemos seguir sozinhos.
Precisamos da ajuda de todos. Creio
que há obrigações maiores do que
ganhar dinheiro".

e Do secretário de Saúde de Minas
Gerais. Fernando Veloso. sobre a
incidência de meningite no Estado,
responsável pela morte de 31 pessoas
em Belo Horizonte, apenas nos 20
primeiros dias dc agosto: "Não há
epidemia; apenas um surto episódico"

• Do coordenador do grupo-tarefa
de combate à meningite em Minas,
professor José Pinto Machado, sobre o
mesmo assunto: "Não estou fazendo
apologia do subdesenvolvimento. Mas
os brasileiros, ao se deslocarem do
interior, Hxando-.se nos limites das
grandes metrópoles, vão adquirindo
natural e paulatinamente — pelo
contato constante com diversos tipos
de bactérias e vírus — uma resistência
maior aos surtos epidêmicos. Muito
mais do que nos países desenvolvidos,
onde as epidemias provocam uma
mortandade maior".

e Do arcebispo de Salvador, d.
Avelar Brandão Vitela, um dos can-
didatos à presidência da Confederação
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).
e atual vice-presidente da entidade; ao
jornal O Estado de São Paulo sobre o
discurso pronunciado pelo general
Ernesto Geisel diante das lideranças
regionais da ARENA: "Não há outro
caminho mais adequado para atingir a
distensão".

e Do senador Nelson Carneiro, do
MDB carioca, em discurso pronun-
ciado no Senado, sobre a necessidade
de restabelecimento das garantias do
Poder Judiciário: "Dez longos anos de
arbítrio parecem bastante para que
devolva aos magistrados as garantias
que os cercam nos países civilizados, e
que são suas desde o projeto de cons-
tituiçao -Io Império do Brasil"
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EVIDÊNCIAS
Á campanha

Parece 
definitivamente acertada

• candidatura de dom Avelar
Brandão Vilela, cardeal-arcebitpo de
Salvador. a presidência da Conferência
Nacional dos Hitpoi «Io Brasil (CNBBi.
em novembro próiimo Seu nome
encabeça uma chapa de II nomev.
lançada através de uma carta dirigida
a todos os bitpm do palt. por dom
Luciano Duarte, arcebitpo de Aracaju
— presidente do Movimento de
Educação de Bate. membro dt»
Conselho Federal dc Educação, e ei*
integrante da atual presidência da
CNBB. conhecido por mai poiiçòei
moderadat."Um 

grupo de bispos, do qual faço
parte", «h/ dom Luciano cm tua carta,
datada dc 31 de julho panado, 

"no
sentido de evitar diipervão de votos, e
desejando, dentro de ma perspectiva, o
bem sempre maior de nossa Con*
ferência. tomou a iniciativa de
organuar uma liua de candidatoi aos
postos para oi quaii serão feitai as
eleições dc novembro".

A candidatura de dom Avelar, um
bispo de grande capacidade para o
diálogo, mas nem sempre apreciado no
seio do episcopado porque o con-
sideram muito personalista, tem sido
encarada por algumas pessoas ligadas
i Igreja como um tanto prematura.
Além do maii. seu lançamento an*
tecipado por carta, sem prévia consulta
das várias tendências existentes na
hierarquia, parece ter contribuído
também para desgastá-la. apesar do
prestigio desfrutado por dom Avelar
desde que ocupou — por duas vezes
consecutivas — a presidência do
Conselho Episcopal Latino-Americano
(CELAM).

De outro lado. sé fortalece a idéia de
reeleição do atual presidente da CNBB.
dom Aloisio Lorschcidcr. ou apenas a
permanência de dom Ivo Lorscheider,
seu primo, numa chapa que seria
encabeçada pelo cardeal-arccbispo de
São Paulo, dom Paulo Evaristo Arns.
Setores da CNBB. no entanto,
desmentem que haja qualquer outra
chapa além da apresentada por dom
Luciano Duarte.

Â reconciliação

O 
governador Rondon Pacheco en-
viou à Assembléia Legislativa de

Minas, um projeto aumentando em
mais de 80% os salários dos detetives,
escrivães, peritos, motoristas, médicos
e outras classes da Polícia Civil do
Estado. O funcionalismo teve, até
agora, um aumento salarial que soma
37%: em 1972. no segundo ano do
governo de„JRçmdj)jnJ_bouve um
aumento de 20% e em 1973 um abono
de 12% e, finalmente, em julho deste
ano. mais 5% de aumento.

Pelo projeto, o mais baixo cargo na
Policia Civil, o de carcereiro, será
remunerado na base de 700 cruzeiros
mensais.

Para o deputado arenista Jesus
Trindade (ex-delegado de Polícia), o
aumento para os policiais era mais do
que necessário "uma vez que a Polícia
vem sendo sacrificada. Isto, acrescenta
o ex-delegado, compromete a própria
atuação da Polícia, que fica sem
condições de executar um bom ser-
viço". E conclui: "se a PM já teve um
aumento semelhante (80%) em março
deste ano e os delegados foram
aumentados desde janeiro (100%),
porque, então, não dar também para o
resto dos policiais o mesmo aumento"?

A Declar. '. r w: r i
Sao Paulo

de Sao Bernardo r<
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>k tipo de problemas enfren*
iam hoje M 160 mil metalúrgicos

de~Sào Bernardo e Diadema, onde te
concentram at grandes industriai
auiomobilKiicat que ve intialaram m»
paii a partir do lim da ttécada^de
vtnquenia? E o que pode fa/er porílet
<• teu tindicato?

O I Congretto tloi Mctalúrgtcot de
Sâo Bernartlo c Diadema, realizado no
final da icman» panada, pretendeu
responder a estai perguntai, reunindo,
para um ciclo de conferénciat. duai
centenas de metalúrgicos na tede de
•ei» lindicato.

A maioria pertencia at cmpretai
auiomobilliticai. refletindo a própria*
distribuição doi trabalhadores do vetor
em São Bernardo, onde "0 mil
metalúrgicos estão vinculados a Ford.
a Volktwatfcn. j Mcrccdez Benz e *
Chrysler.

Quase t«»doi com carro próprio c
uma renda mcnial cnire mil e duzentos
c doit mil cruzeiros, eles represem
tavam a faixa especializada e de nivcl
tle vida maii satisfat«')rio da clasic:
eram ferramenteiros. operadores de
máquinas, fixadores, encanadores e
mandriladores. A porcentagem de
ajudantes — os operários não
especializados — era ínfima, ainda que
representem a maioria absoluta dos
metalúrgicos paulistas.

Foi. enfim, a elite da classe que se
mostrou disposta a perder um fim-dc-
semana de lazer na discussão de seus
problemas. Estes podem ser em
principio resumidos no paradoxo
incluído em uma longa declaração de
cinco Itens aprovada no final do en-
contro: "O nosso propalado salário
mais alto. segundo estamos ciente, é
apenas aparente, se confrontado com
os salários percebidos pelos mesmos
trabalhadores das mesmas empresas
localizadas, em outros países, quando
visto em função de nossa
produtividade, do aumento do ritmo de
trabalho e da extensão da jornada
diária que é uma constante dentro de
São Bernardo".

Em outras palavras, os metalúrgicos
de São Bernardo querem que as suas
relações com as empresas se dêem nos
mesmos níveis mantidos em seus países
de origem. Explica o presidente do
Sindicato. Paulo Vidal Neto, um dos
principais artífices do Congresso e de
muitas das iniciativas atuais dos
metalúrgicos paulistas: 

"As indústrias
instaladas em São Bernardo, aplicando
métodos modernos de trabalho, com
conseqüentes reflexos na
produtividade do trabalhador, tor-
nando-a muito mais alta do que a
média nacional, demonstraram uma
alta rentabilidade aa longo dos anos:
em 1972, por exemplo, seu lucro foi de
48% sobre o capital investido; e em
1973, foi de 59%. Os empregados,

¦porém, não-senfiram--e»st*s--fefleJK)s-,-...
Falando sobre o Sindicalismo em

São Bernardo do Campo, sua
Estrutura e Convenção Coletiva de
Trabalha' Vidal. um dos dois con-
ferencistas (o outro foi Almir
Pazzianoto Pinto, um veterano ad-
vogado de entidades sindicais que
tratou às Direito Coletivo de Trabalho)
acredita que a estrutura do sindicato e
o relacionamento empregado-empresa
deveriam seguir também o exemplo de
seus modelos originais". O primeiro
passo para isso seria o fortalecimento do
sindicato e de nosso poder de
barganha". "Hoje o que impera é a
preocupação com o assistencialismo.
afastando-se o sindicato de suas
funções e pagando por isso um preço
alto: o descrédito do trabalhador".

Para os metalúrgicos, por isso, cinco
providências, encaixadas na
Declaração de São Bernardo, aprovada
por unanimidade no final do encontro,
sâo fundamentais:

1)0 reconhecimento da liberdade
sindical nos moldes existentes em
grande quantidade de países, com a
conseqüente revogação das restrições
contidas na Consolidação das Leis do
Trabalho:

2) A formulação de uma lei básica
do trabalho encerrando os direitos
principais, fundamentais e comuns a
todos os trabalhadores que vivam de
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Paulo Vidal Neto, presidente Jo Sindicw.o
dos Metalúrgicos de São Bernardo

salários, em regime de emprego, a
partir das condições mínimas hoje
asseguradas:

3) A total liberdade para o
exercício do direito a contratação
coletiva de trabalho que atenda às
peculiaridades regionais e
profissionais:4) A implantação e manutenção
dos Cursos de Capacitação Sindical
destinados a todos os associados,
englobando toda e qualquer atividade
de que possa influenciar positivamente
a vida do sindicato e dos trabalhadores
em geral;

;— 5) A realização de reuniões
mensais, sem caráter deliberativo, nas
quais serão esclarecidos assuntos
atuais de interesse do trabalhador
neluindo-se palestras e debates com a

--participação--de -personalidades do
mundo econômico, social e político do
país.

Um novo
estilo de

sindicalismo

Odesavisado 
que conversasse

com Paulo Vidal Neto. presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos de São
Bernardo do Campo, dificilmente
poderia supor que estivesse em
presença de um líder sindical de
trabalhadores. VidaL 32 unos. vasto
bigode, maneiras refinadas — de fala
fácil e ágil com uma cultura rara em
seu meio — é um dos mais destacados
entre os dirigentes sindicais que
surgiram na Grande São Paulo na
segunda metade da década de sessenta,
considerado como o responsável pelo
crescimento do patrimônio de sua
entidade que. em 1969 era de apenas
250 mil cruzeiros e em 1974 chegou a
oito bilhões.

Se é verdade que o crescimento do
patrimônio de um sindicato não pode

ser considerado como um valor ab-
soluto na análise da atuação de sua
diretoria, não se pode negar que a
Paulo VidaL por nutro lado. é
atribuída unia atividade"pelo menos
original na defesa do interesse dos seus
associados e que talvez se caracterize,
para muitos, como das mais eficientes'
nos tempos que correm. O que não o
livra das criticas de setores que en-
caram a atividade sindical de forma
um pouco mais extensa do que a que
ele defende.

Em termos de visão político-sindical.
Vidal divide em dois pontos os
problemas enfrentados pelo seu sin-
dicato: D O tipo de indústria: 2) A
falta total de assistência oficiai seja no
campo de trubalha seja no camp<j
assistência!
Em relação ao primeiro ponto, o

presidente dos metalúrgicos de São
Bernardo diz que sua gestão tentou e
continua tentando relacionar-se com as
empresas "sem conchavos e conluios e
com respeito mútuo, discutindo á luz
da verdade definida pelos fatos e não
pelas estatísticas". Mas reconhece que
isso é difícil quase impossível porque"naturalmente as empresas modernas
instaladas em São Bernardo exercem
influência muito grande sobre as
tradicionais, sendo que nem sempre a
orientação que seguem são tomadas no
pais". Sa verdade, segundo Vidal. não
há dispositivos que assegurem a
igualdade de condições de força entre
as grandes indústrias automobilísticas
e os trabalhadores a elas vinculados. E
ele acrescenta: "Sa impossibilidade da
mudança desse quadro, a curto prazo,
a diretoria do sindicato vem
procurando conscientizar o
trabalhador para a distinção que existe
entre o homem se subordinar a
máquina, no processo produtivo, e ser
subordinado pela máquina, num
processo que beneficia apenas às
empresas. Bem como para sua par-
licipação no desenvolvimento
econômico nacional uma necessidade
maior de todo bom brasileiro. Além
disso, procuramos mostrar-lhe a
existência de um processo de con-
centração de renda nas mãos de unia

mmnrm nem sempre brasileira
Quanto a% tmdtrmt de trabalha

Vidal mirnde que at indusinat
modernas tém iuhurdtnado o
ttúbalhadur de turma .<;.... a um
salema prudulim cupA determinantes
logem uo controle de qualquer
sistemática legal Alega-se", diz ele.

uur ha uma /•**¦< ¦¦••¦¦¦ . • prt*luilsa
Iwieudu em estudai de lemptti e
motimentos, Fturetanio. nào ha
nenhuma '¦><-.. pnse campo, que
iria íonhrcida pelm irabalhadoret.
im-lo sindicato e, ucrrditami*s. pelo
.'¦"•"i'< e, sobretudo pela lei".
Segundo VidaL ene interna produtivo
iuhordina ot trabalhadores a um
processo do qual ele participa abrindo
mão inclusive, das suas necessidades
lisioltigica.

So campo asfiitcnaal Vidal
lamenta a latia de uma melhor
t siruiuru governamental que acabou
P>tr prttduzir duas distorções: li o
wrgimenlo de uma rede privada de
assistência mais ¦¦':.!.. para o lucro:
2l a necessidade de os sindicatos se
• ntrrgarrm a tarefa assistencial. para
não deixar ao desamparo o
trabalhador, o que acaba atastandfro
de suas reais funções.

L'm dos maiores obstáculos que ele
sè à atuação no sindicato é o lata de
que em uma entidade cuja
representação global inclui mais de Wi
mil associados apenas 25 mil estejam
integrados no quadro associativo."A'ão ha. no meu entender, condições
de garantir a representatividade do
órgão", diz ele. "principalmente

fxirque grande pane desses 25 mil se
associou por motivos apenas
assistenciais". Mas o maior obstáculo,
do qual essa pequena integração na
verdade, seria resultado, estaria na
distância que a estrutura sindical
brasileira mantém do princípio de que
o sindicato deve ser o órgão
representante da classe. "Assim
sendo", diz VidaL "caracteriza-se a
necessidade de criar um sindicalismo
compatível com os anseios de seus
representados nos moldes em que eles
determinarem ".

Filho de camponeses pobres, como
ele próprio se define. Vidal freqüentou
apenas o curso, primário, não podendo
continuar os estudos por falta de
condições financeiras. Começou a
trabalhar aos 11 anos como empregado
de uma indústria de calcados. Ao
mesmo tempo fazia bicos como
engraxate após o expediente. Aos 25
anos chegou á operário especializado
na função de mand rilador
trabalhando na Molins do Brasil em
São Bernardo. Sua característica
principal em toda a carreira, foi a de
ser um "inconformado e reivindicador
de direitos", atitudes que. se por um
lado lhe custaram a perda de em-
pregos, por outro, provavelmente,
foram determinantes em orientá-lo
para a atividade sindical durante o
ano de 1963.

Sempre reiterando sua "in-
dependência" em relação a todas as
correntes políticas que
tradicionalmente se entrecruzam na
estrutura sindical brasileira. Vidal
conquistou seu primeiro cargo na
diretoria dos Metalúrgicos de São
Bernardo, em 1967. como segundo
secretária "Em fins de 1968". diz ele."estive a ponto de abandonar o sin-
dicato, em função do caos de ordem
]x>Ulica. moral e econômica que
reinava nele. Prevaleciam apenas os
interesses poli tico-ideológicos,
pessoais, de grupos, nunca
efetivamente o do trabalhador".
Apesar disso, ele encabeçou uma das
chapas que concorreram à eleição de
I9ti9. tendo vencido renhidamente a
disputa, "contra 

praticamente rodas as
correntes que se uniranfiia oposição",
sendo novamente reeleito' cm 1972.

Essa sua independência em relação as
correntes políticas, manifesta-se.
também, em termos de atuaçãtt
pessoal, tendo-lhe valido a caruc-
terização de "uni 

pouco ditatorial" por
parle dos que convivem com ele. £
verdade, porém, que mais do que
nunca a atuação do sindicato, em todo
os níveis, está centralizada nele.



¦tímmiae. "• do éê lf?d

INPS

Fim das filas?
Plano Nadonal de Saàde

Em 
Junho dc 1972. o enfio se-

cretárto de Aufruêacts Medica do
Ministério do Trabalho. Arotdo
•v-iorerra. aprovou oa nvracipiot gerais
destinados • orientar ¦ prtstsçáo dot
venriço» de proteção c recuperação da
saúde na área do teguro social.
Reafirmava • -seguinte estratégia:

o Oi serviços madlco-hospitaJam
deverão ter prestados prtor-ltartomente
nas próprias iastituições da
PicvMlcncia Soei ai.

o Oi serviços poderio subsidiaria*
mente ser prestados através de con*
vênios. contratos ou protocofoi.

o Tab contratos c convênios deverão
ser firmados atribuindo-se prioridade
aot serviços pdblicos federais,
estaduais e municipais, seguindo-se.

pela ordem, os sindicatos e as ms-
rnuições filantrópicas ou de caridade.

o Como última hipótese, exauridas
as tentes mencionadas, os contratos e
convênios poderio ser celebrados com
organismos particulares com
finalidade lucrativa.

o A remuneração médica deverá ser
mediante pagamento mensal, em
substituição ao pagamento por
unidade de serviço.

No dia 5 último, essa estratégia
sofreu uma transformação aparen-
temente radical, com a aprovação do
Plano de Pronta Ação (PPA) pelo
ministro da Previdência e Assistência
Social. Luis Gonzaga do Nascimento e
Silva. Para tornar os serviços de saúde
da Previdência Social "mais acessíveis,
de imediato, aos beneficiários", o novo
plano estabelece que as empresas,
mediante convênios assinados com o
INPS. manterão serviço próprio ou
contratado para o atendimento de seus
empregados em caso de doença e para
a prática da medicina preventiva. E
reserva os estabelecimentos próprios
da Previdência Social,"precipuamente. à prestação de
assistência hospitalar de alta
especialização e à pesquisa e aper-
feiçoamento".

A reabilitação de um fracasso?

A primeira vista, o novo plano
pretende resolver alguns dos graves
problemas da assistência médica no
pais, como as filas matinais às portasde seus postos de saúde e a
precariedade do atendimento
hospitalar. No entanto, há um certo
ceticismo quanto ao seu êxito. "Trata*
se de uma reedição — com algumas
modificações —• do fracassado Plano
Nacional de Saúde, apresentado em
1968. quando era ministro da Saúde o
sr. Leonel Miranda", disse, no dia 8
passado ao Jornal do Brasil o médico
Gerson Rodrigues do Lago, presidente
da Associação Médica do Estado da
Guanabara (AMEG).

Suas dúvidas se devem, em parte, A
estreita vinculação dos atuais
assessores do ministro Nascimento
Silva com o ministro Leonel Miranda,
quando do lançamento do malogrado
Plano Nacional de Saúde. Godofredo
Carneiro Leão, atual secretário-geral
do Ministério da Previdência, por
exempla era, em 1968. um dileto
assessor do Ministro da Saúde, tendo
subscrito o documento oficial quedivulgou o PNS. Thomaz Russel
Raposo de Almeida, outro colaborador
do ministro Nascimento Silva e atual
diretor-presidente da SORTEC (firma
especializada em prestar serviços
médicos aos órgãos oficiais), colaborou
na preparação do PNS. tendo sido.
também, responsável pelo Plano de
Saúde do Amazonas, que o governador
João Walter classificou de um fracasso.
Raposo de Almeida foi ainda o autor
do plano da "Rio-Interclínica", 

grupomédico que presta serviços a empresas
em convênio com o INPS e que tem
como presidente-proprietário o ex-
ministro da Saúde Raimundo de
Moura Brito.

As críticas maiores, no entanto, se
relacionam com a própria estratégia

determinada para a asiittlncla
médica. Ê o caso, por exemplo, do item
2 do novo plano que ressalva qut os
hospitais próprios do INPS. cm
número de 33e com um total de 9.700
leitos, passarão a ser destinados "à
prestação dt assistência -hospitalar de
alta cspecialixaçio c à pesquisa t
aperfeiçoamento". Para alguns
médicos, isso significa, cm outras
palavras, que os serviços mais onerosos
ficarão a cargo da ntvtrJuncia» dos
seus -hospitais próprios, enquanto ai
práticas mais simples <t mais
lucrativas), ficarão por conta do setor
privado — os grupos médicos, as
cooperativas, as sociedades anônimas
de capital aberta Dessa forma, uma
cirurgia cardíaca ou dc estômago, quenormalmente exige a presença de três a
quatro médicos altamente

Justificados, 
duas ou mais en-

ermeiras. dois anestesistas.
equipamentos de custo muito elevado,
ficará com os hospitais da
Prevalência: enquanto as operações de
hérnia, amfdalas. cirurgia das varizes
dos membros inferiores, que
dispensam todo esse pessoal e
equipamento, serio feitas pelas casas
de saúde particulares.

Por outro lado. a recomendação do
novo plano para que sejam in-
crementados os convênios do INPS
com as empresas (no sentido de
manterem serviço próprio ou con-
tratado para o atendimento de seus
empregados em caso de doença) fez
ressurgir uma antiga polêmica sobre o
chamado problema da mercantilizaçâo
da medicina. Por esses conventos,
organizações de prestação de
assistência médica privadas rscebem
por empregado uma importância
equivalente a 5% do maior salário
mínimo vigente no pais. que o INPS
devolve ás empresas que prestam
assistência médica aos empregados.
Em contrapartida, na vigência.- do
convênio o INPS se desobriga do
atendimento dos beneficiários por ele
abrangidos e os atendimentos médicos
eventualmente realizados pelo Ins-
tituto são cobrados da empresa.

Vinculação perigou

Para alguns dirigentes sindicais esse
sistema não satisfaz aos empregados."Por pior que seja", disse recen-
temente à revista Visão o presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos de São
Paulo, Joaquim dos Santos Andrade,"o INPS é ainda melhor que o
chamado sistema de medicina em
grupo, cujo maior defeito é a estreita
vinculação entre o empregador e a
empresa de serviços médicos".
Segundo ele, "conhecendo o estado de
saúde de seus empregados, graças às
informações recebidas da firma que
presta assistência, o empregador pode

demitir os portadores de doenças mais
complicadas, como as que exigem
tratamento cirúrgico". "Isso beneficia
também — conclui Andrade — a
própria organização médica, que se
livra das despesas de operação".

Na verdade, os convênios entre o
INPS e empresas médico-hospitalares
particulares surgem, principalmente,
devido à grande carência de hospitais
públicos, "insignificantes face às
necessidades dos segurados", segundo
um dirigente sindical. "Em 

parte,nossa organização floresce graças à
ineficiência do INPS", completa o
brigadeiro-médico Fernando
Rodrigues dos Santos, presidente da
Golden Cross, uma das principais
empresas de prestação de serviços
médicos. Ele acha que os convênios
reduzem a massa de segurados do
INPS. ajudando assim o atendimento
dos doentes de empresas "que não têm'
condições de manter serviço médico
próprio". -'

é certo que os critérios de
seletividade demonstrados nos con-

ventos r-ealbados até hoje entre o INPS
c empresas hospitalares privadas
indicam outras motivos menos nobres

So 
interesse peta saúde humana.

sua maioria, os convênios
celebrados o foram com as grandesempresas — que pagam os melhore»
salários e overecem rnelbom condições
de trabalho — deixando à margem a»
pequenas empresas, onde o nível de
saúde dos empregados* é muito
precária Na Guanabara, por exemplo,
das 86.190 empresas filiadas ao INPS.
em 1970. 122 mantinham convento, o
que representara apenas 0.14 do total,
mas possuíam 90.443 empregados, o
que significava 6.8% dos segurados do
Estado, que somavam mais de 3
milhões. Assim, as empresas em
¦convênio — as grandes empresas —
possuíam, em média. 740 empregados,
ao -passo que a média na Guanabara
era de menos de 16 empregados porempresa

Essa seletividade poderia ser
comprovada também pelo valor médio
das aposentadorias pagas pelo INPS na
Guanabara, em 1969: da ordem de CrS
229.00. enquanto os segurados vin*
culados às empresas em convênio
tiveram uma aposentadoria com o
valor médio de CrS 624.00. Da mesma
forma, a aposentadoria média e a
média do auxf Ito-doença dos segurados
das empresas em convento, era. pelomenos, três vezes mais elevada do quea aposentadoria e o auxilio-doença do
segurado comum do INPS.

Subtração de recorsoa

Assim, com essa orientação, os
convênios representariam para seus
opositores não uma "economia 

paracobrir os casos de alto custo", como
defendem os técnicos do Instituto, mas
uma subtração de recursos escassos
destinados aos segurados de menor
nível de renda. "Além disso", diz um
médico ligado á AMEG, "quando essa
massa de segurados das grandesempresas, envelhece e se aposenta, com
maiores e mais onerosas exigências de
assistência médica, as respon-
sabilidades deixam de ser das em-
presas e passam para o INPS. Nesse
ponto o PPA se apresenta muito
coerente: sempre que custa mais, pagao INPS; sempre que o lucro é mais.
recebe o setor privado representado
pelos grupos médicos, as cooperativas
assistenciais e os estabelecimentos
particulares".

Esses mesmos críticos asseguram
que dentro da perspectiva de fortalecer
as empresas médico-hospitalares
privadas o novo plano é também
coerente ao estabelecer no seu item 9.
que "na 

prestação de assistência
hospitalar, quando o beneficiário
escolher instalações diferentes
daquelas que lhe são oferecidas pelaPrevidência Social, ficarão sob sua
responsabilidade o pagamento do
sobrepreço das instalações utilizadas e
a complementação dos honorários do
médico que o assistir". "Em termos
práticos", dizem eles, "isso significará
que as casas de saúde, sempre que
procuradas pelos beneficiários da
Previdência, poderão informar que não
dispõem de vagas em suas enfermarias,
mas somente em quartos. Se o
segurado não tiver meios necessários
para o pagamento de uma sobretaxa,
um sobrepreço. para a casa de saúde e
para o médico, terá de ficar na fila de
espera de uma vaga nas "instalações
que lhe são oferecidas pelo INPS"."Essa fila", concluem, "será. sem
dúvida, muito maior e mais desumana
do que as atuais filas do INPS.>)is a
eventual falta de hospitalizaçao, no
momento, depende da falta de leito,
enquanto no regime do Plano de
Pronta Ação o segurado espera,
embora haja disponibilidade de
leitos".

Terras

A disputa
pelas

fazendas
imperiais

cuidadosamente, o luis de
Vhfoate Azul. cirJadestaha de 30
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Minas, aates dc anunciar
puMicamcate sua decisão de anular
um longo e ramoroso prorusan de
divisão c demarcação de terras* tratou
de ssssanrir junto à Secretaria de

devomtas e. portanto, do dseatnto da
comestame". dista a Rural Mtoas em
açio contsetatória.

Em prindpto. a decisão do jub de
Monte Azul parece ter provocado um

ai
aparato de segurança da PoMcia
Militar, para garantir sua decisão, £
qut a extensa região de 85 mil
alqueires (duas vetes o tamanho da
Guanabara), mais conhecida como o
VabdoJalba.ocupertaporcercade 10
mil goasntt, é um constante toco de
tensão entra 3 mil possssras, grileiros e
grandes empresas agropecuárias que
disputam, entre st as vexes dt forma
vioíenta. a peste de cada palmo das
terras tidas como das mal» ferieis do
Estado. E corno a anulação do processo
leva automaticasaente n contestação
dos atuab títulos de profw-kdade o juiz
temia que sua decisão provocasse uma
nova onda de violência na legião.

O processo do Jafba (10 volumes
cada um com mab de 300 páginas) foi
anulado sob a alegação de que a
maioria dos títulos de propriedade são
de origem duvidou e, portanto,
irregulares. Segundo ele. vários títulos
de propriedade foram emitidos em
negociatas dentro dos diversos car-
tortos da região, um deles, inclusive,
pertencente ao fazendeiro e escrivão
Pauto Augusto de Oliveira, atualmente
preso em Belo Horizonte, acusado de
fraude no registro de terras e de
homicídio. Oliveira é um dos grandes
proprietários do Jafba. possuindo
títulos de propriedade, emitidos por
seu cartório, de mais de mil alqueires
de terra.

Aa fazendas Imperiais

O processo começou em 1952,
quando a primeira reclamação judicial
entrou na Justiça, encaminhada porAvelino de Freitas Barbosa e outros
colonos. Eles se declaravam os
legítimos donos de toda a gleba
compreendida pelas antigas fazendas
imperiais de Ramalhudos e
Mártires. De 1952 até hoje,
aproximadamente 4 mil pessoas en-
traram na Justiça reclamando direitos
de posses, inclusive a Rural Minas,
empresa do governo estadual, que
pretende utilizar as terras para realizar
grandes projetos agropecuários
semelhantes ao do' Jafba — projeto
criado na gestão do então secretário da
Agricultura, Alysson Paulinelli, em 200
mil hectares de terras devolutas do
governo mineiro, com investimento de
grandes empresas agro-industriais.

As origens das terras em disputa são
duas: parte delas eram antigas terras
devolutas que foram sendo ocupadas,
aos poucos, por colonos e posseiros.Muito deles chegaram a legitimar os
títulos de propriedade: outros, só
começaram a se preocupar com isso
quando grandes proprietários, grileirose jagunços, com a conivência de alguns
cartórios da região, começaram a
expulsar os antigos ocupantes. A outra
parte, a mais disputada, é constituída
por um bolsão dentro das antigas
fazendas de Ramalhudos e
Mártires e que, segundo os
posseiros, foram adquiridas por eles
aos herdeiros do seu antigo dono.

Embora já há algum tempo viessem
ocorrendo choques entre posseiros e
grileiros, a situação das terras se
complicou mais ainda quando o
governo do Estado, através da Rural
Minas começou a exigir a anulação do
processo de demarcação das terras,
alegando que elas eram devolutas e queos títulos de propriedade eram
ilegítimos. "A ação dé divisão e
demarcação da referida fazenda não
procede, porque as suas terras são

to o jub frito <
õ que a Rural Minas queria: anulou o-processo, dando-lhe -aportuaidade de
coniiderar as terras devolutas, e.
portanto, propriedade do Estado. No
entanto, o jub alterna qut tato nio
acontecerá. Alega, -NKtusive. que a

KctoiiiventartodoMtigodonodMdas (de ISSO) constitui um golpe
nas ¦pretensões da Rural Minas, ou petomenos provará que grande pene das
terras nio sio devolutas. Ele já
anunciou, -também, que pretendeexaminar caso por caso, os mulos de
propriedadt, determinando uma"devassa nos cartórios dt registro
civil", que forneceram os diversos
títulos de propriedade.

Minas — 1
Adoçando

a boca
dopotro

Itaniar Franco,
candidato oV» MDB

ao Senado,
e seu provérbio

dd|k|ào confunda a introspecção
•^ mineira com apatia" — previne

o ex-prefeito de Jub de Fora, Itamar
Franco, candidato do MDB de Minas
ao Senado. "Aqui não há d calor
pernambucano nem a explosão de vida
dos pampas. Mas na hora da decisão, o
mineiro mostra a sua cepa: adoça a
boca do potro para melhor açoitar-lhe
as ancas".

Desde que deixou a prefeitura
municipal da segunda maior cidade de
Minas para lançar-se á aventura do
Senado, Itamar de Mello Franco — ex-
petebista, cuja carreira politica se
divide em duas vitórias eleitorais,
ambas para prefeito, e duas derrotas,
para vereador e vice-prefeito, sempre
em Jub de Fora — vem cumprindo
pelo menos a primeira parte de seu
provérbio: adoçar a boca do potro.

Fugindo" das radicalizações
delicadas, segue com prudência as
linhas traçadas em nível nacional peto
oposição em sua plataforma eleitoral:
defende a criação de uma Constituinte
para o pais ("sem uma nova Cons-
tituição, o 'modelo político brasileiro'
não poderá legitimar-se"); e serve, com
bons modos, o trivial variado do
partido — os problemas do custo de
vida, da desvalorização salarial e da
restauração das liberdades
democráticas.

Sobre o discurso de advertência do
general Ernesto Geisel em relação ao
atual momento político, Itamar preferelembrar-se de "trechos animadores".
("Há vários que indicam um firme
propósito de promover a descom-
pressão, de que a nação tanto aspira".)
E sobre a participação do futuro
governador Aureliano Chaves na
campanha arenista, prefere ignorar
suas possíveis influências compulsórias
no eleitorado. ("Tenho certeza que
como de hábito, as autoridades em-
prestarão ao próximo pleito os con-
sagrados exemplos de moderação e
decoro".)

Para cumprir a segunda parte da
profecia, ele conta principalmente com
três coisas: 1) o eleitorado da zona da
mata do Estado, a começar por sua
cidade, Juiz de Fora; 2) o eleitorado
urbano em geral, sobretudo o de Belo
Horizonte; e 3) os quatro anos de
desgaste eleitoral que pesam sobre o
governo depois da administração
pródiga em erros e antipatias do atual
governador Rondon Pacheco.

Não parece muita coisa na tortuosa
política mineira que particularmente
sofre até hoje' a presença fan-
tasmagórica dos extintos Partido

continua na página ao lado
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Social Democrático (PSD) e União
Democrática Nacional (UDNl Foi cm
grande pane por respeito a eles que o
ei pesMdbta Tancredo Neves, agora
no MDB. «capou da candidatura ao
Senado, optando por uma cômoda
reeleição para a Cimara dos
Deputados. E lambem por causa deles,
udenistas e pessedivtav da ARENA
entraram mar* uma ser em acordo
para garantir a vitoria de seu can*
didato. o ei-pcstcdista José Augusto, a
despeito de tua obscura indicio
eleitoral.

Nu contai de Itamar — quesacrificou seu mandato de prefeito
para assumir a incomoda regra-trés de
Tancredo — talvez entrem fatores
semelhantes: de um lado. algumas
bases pcssedislas descontentes com a
indicação de Aureliano Chaves (um ex*
udenbta) para governador, nio se
mobilizariam o suficiente para a
campanha ao Senado; de outro,
algumas bases udenistas. descontentes
com o veto imposto i candidatura de
Bonifácio de Andrade, um cx-udenista.
para o Senado, estariam dispostos a
cristianizar em algumas regiões o
candidato escolhido do partido.

Evidentemente essas dissidências
brancas, se acontecerem, sequer
abalarão a forca obtida pela ARENA
com a satisfação simultânea de in*
teresses pessedistas e udenistas. Resta,
por isso. ao candidato do MDB
acreditar na difícil penetração da
mensagem oposicionista nas áreas
rurais de uma economia fortemente
dependente do poder público. "Todos

ot indícios mostram que a nossa
penetração no campo tem sido sur*
precndcnic. Onde houver um
trabalhador lúcido, uma professora,um empresário responsável, um jovem,o MDB terá ouvido", garantiu cie.
confiante, em entrevista a Lols, Ber*
nardet. de ""

f. possível que essas esperanças nio
te realizem — o que apenat reforçará
ot esforços positivos de Itamar. lor*
nando*o um exemplo às avessas dot
oposicionistas maranhenses, que oito
anos depois da criação do MDB. nâo
conseguiram produzir um voluntário
para concorrer ao Senado em seu
Estado.

Minas — 2

O sonho
persistente

de Pedro
Aleixo

A /proliferação de organizações
partidárias em' sua grande maioria
frágeis e inauiênticas, mercadejanda
muitas seu apoio no balcão da
barganha política, interesseira e
personalista — e assistimos a isto
repetidas vezes no período anterior a
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eevoktcào de 6«f — A sem dúvida,
nefasta ao pais". (Do general Ernesto
Geisel para at lideranças regionais da
ARENA, no mét passado).

Algumas 
semana* antes do con*

lundente pronunciamento do
general Ernesto Gcitel. esclarecendo.
de uma vez por ítalas, a posiçio oficial
do governo em rclaçio a formação de
novos partidos, um curioso acidente
agitou a tumultuada convenção da
ARENA mineira: o candidato a
deputado federal. Orlando Vaz Filho.
tentou colocar em votação uma
proposta para que a ARENA mineira
incluísse entre as tuat bandeirat
eleitorais a defesa do pluripartidaris-ma •

Particularmente, dividida por
profundas lutas entre ot grupos
remanescentes dos ex*partidos (PSD.
UDN e PR) — a idéia de formaçio de
novos partidos pareceria, dentro da
ARENA mineira, no mínimo, con*
traproducente. No entanto, a
inexplicável atitude do candidato
arenista foi explicada quando alguns
deputados descobriram suas ligações
com o ex*presidenie da República,
professor Pedro Aleixo. ainda dedicado
à tarefa de formar um terceiro partido
dentro do pais: o PDR — Partido
Democrático Republicano.

Se antes Aleixo já se queixava de
dificuldades de alistar o número
necessário de eleitores para a formação
de seu partido, depois do pronun*ciamentodo general Geisel. esta tarefa
se tornou, certamente, muito
mais árdua para o velho professor
de Direita (I)

Aleixo. que discorda das (in-
lerpretações que comumente se têm

dado I fala presidencial e. se recusa a
comentada) continua etperançoto de
que o PDR senha, um dia. te tornar
uma realidade: em sua luxuosa
residência, em Belo Horizonte, ele
anunciou aue o PDR participará dat
próiimat eleições de novembro através
de uma campanha com anúncios,
manifestos, cédulas eleitorais c todos
ot ingredientes necessários à boa
propaganda eleitoral. Seu objetivo é
conseguir durante as eleições,
aproximadamente. 900 mil novat
assinaturas de eleitores apoiando a
formaçio do PDR. "O 

pleito eleitoral
de novembro, é uma oportunidade
muito grande aue o PDR nio pode
perder' explica Aleixo. "Con*
seguiremos o mais difícil o eleitor com
seu dtulo na mia e todos ot dedos
necessários para a subscrição no
partido. Ficaremos a uns cem metros
das cabinet. oferecendo aos eleitores
aue nio estio satisfeito com os par*
tidos atuais, a oportunidade de um
partido diferente, que por nio ter as
vinculações e obrigações dos outros
dok. Está aberto a quantos' quiserem
participar da vida democrática c
estiverem dispostos a procurar no voto
popular, c não em outros meios, o
apoio para suas idéias".

A campanha eleitoral do PDR
deverá, segundo o ex-vice-presidente.
alcançar de forma mais maciça, cerca
de 12 Estados da federação, onde ele
deverá também entrar, ainda em
outubro, nos respectivos Tribunais
Regionais Eleitorais, com as subs-
criçõc* já conseguidas até hoje.

Entre os planos do PDR. consta,
também, uma ampliação de sua
comissão executiva nacional de sete

para 15 membros. O Diário Oficial da
Justiça publicou em Brasília, uma
copia do manifesto do panido assinado
por mait de duzentat pessoas — entre
elas o general Carlos Luis Guedes, ei*
comandante da IV Regiio Militar de
Juiz de Fora c um dot principais ar*
liculadorcs do Movimento de 1964 —
solicitando a tua ampliação

Aleixo — que cm janeiro de 73. em
entrevista a Opinião, prometia a
participação de teu panido nat
eleições de novembro—adia mais uma
vez seu sonho, mas garante ao
eleitorado que nas eleições municipais
de 1976. poderá optar enfim pelo teu
PDR. "Estamos empenhados em
superar todas as dificuldade*, piracumprirmos os requisitos legais de
formação de partido* até o primeirosemestre de 75. quando expira o prazode um ano que nos foi dado".

Estamos convencidos de que a
formaçio do PDR. como dissemos no
manifesto programa, corresponde aos
anseios de ponderáveis correntes da
opinião pública brasileira".

(D Um dos requisitos legais necessários
para a formação de um panido
político, i- a subscrição de 5% do
eleitorado nacional que votou nas
últimas eleições Atualmente seriam
necessárias I milhão e 200 mil
assinaturas distribuídas num minimo
de sele Estados onde o partido em
formação deve obter em cada um deles
sete por cento do apoio do eleitorado.
Nas subscrições devem constar o nome
do inscrita sua assinatura, o número
do titulo de eleitor, a zona eleitoral em
que vota.

Ornar Sakkaf
Visita e indagações

O 
chanceler Ornar Sakkaf. da
Arábia Saudita, ficou uma

semana em Brasília, a convite do
presidente Geisel, viu um desfile de 7
de setembrd, teve um tratamento de
alto nivel diplomático e político, deixou
sua assinatura numa declaração
conjunta e algumas opiniões numa
entrevista coletiva â imprensa, mas
deixou, sobretudo, importantes in-
dagações políticas, que continuam
repercutindo: a mudança da posição
do Brasil com relação ao Oriente
Médio foi realmente profunda? O
Brasil obteve grandes vantagens na
visita de Sakkaf? A mudança brasileira
foi apenas em função da necessidade
de petróleo e' investimentos árabes ou
faz parte de uma estratégia maior? Em
termos de negociação pragmática, a
posição brasileira deveria ser anun-
ciada no principio ou no fim das
negociações com Sakkaf? Enfim: osaldo
da visita de Sakkaf foi positivo para-os
dois lados?

A maioria dos diplomatas con-
sultados em Brasília insiste em que
houve um resultado positivo, pois a
visita de Sakkaf seria o principio e não
o fim de um processo de negociações.
Se tivesse sido elaborada uma agenda
prévia, que seria negociada, poder-se-
ia dizer que os resultados foram
escassos. Mas a partir da estaca zero,
Sakkaf teria realmente estabelecido as
bases de cooperação que tornariam o
Brasil, realmente, o parceiro dos
sauditas na América Latina. Segundo
especialistas, os sauditas não teriam
assinado a declaração conjunta se não
tivessem, realmente, a decisão política
de cumpri-la e implementá-la. Quanto
às queixas ou críticas dos que apon-
taram a falta de projetos determinados
de cooperação, os mesmos ob-
servadores afirmam que não houve
uma relação de projetos, mas apenas
de hipóteses genéricas para análise
com Sakkaf.

Quanto a este aspecto., de in-
tercâmbio — o apoio político dò Brasil,
de um lado, favorecendo o apoio
econômico e financeiro saudita, do
outro — tudo indica que a resposta não
está em Brasília, nos discursos ou na

declaração conjunta. A resposta estará
em Jedah, onde a comissão mista
Brasil-Arábia Saudita, criada por
Sakkaf e Silveira, terá sua primeira
reunião nos próximos três meses (talvez
com a presença do chanceler
brasileiro). Só mesmo quando surgirem
as cifras e os projetos específicos é que
será possível avaliar o quantum das
negociações.

Mas existe outro aspecto, que não
tem sido mencionado. Trata-se do
aspecto político em si, posto de lado
diante das cifras sobre petróleo e sobre
reservas árabes para investimento. Este
aspecto pode ser o mais importante. A
mudança da posição brasileira com
relação ao Oriente Médio,--xom-rjr
abandono franco da posição de
equidistância, não seria num gesto
Isolado, mas um elo num processo
maior.

Os demais elos mais importantes
seriam a, mudança da política com
relação as colônias africanas, o
estabelecimento de relações
diplomáticas com a China, o maior
dialogo comercial e econômico com o
bloco socialista e uma aproximação
político-diplomática com países-chaves
da América Latina, como a Argentina
e o Peru. Quanto às colônias africanas,
não houve maiores problemas, devido a
automudança portuguesa. No caso da
China, o estabelecimento das relações
em si foi um fato político bastante
importante, dispensando resultados
comerciais ou econômicos a curto
prazo. A mudança com relação, ao
Oriente Médio, no entanto, causou
maior impacto, mesmo porque envolve
um debate histórico e tem reflexo nas
importantes colônias árabes e
israelenses no Brasil.

Um dos aspectos mais discutidos da
visita de Sakkaf diz respeito ao
discurso do chanceler Silveira,
pronunciado logo na chegada do
chanceler (na recepção, no ltamaraty,
à noite). Por que não deixar para a
declaração conjunta ou para depois (na
Assembléia da ONU) a posição política
do Brasil? A resposta.,de assessores do
ministro é clara: se deixassem para
depois, ficaria sempre a impressão de

uma barganha, de concessão política
pela vantagem econômica ou pela
hipótese de comércio. Antecipando a
posição, as negociações surgiram sem
este vinculo, embora as repercussões do
discurso fossem óbvias.

O impacto maior da visita, porém,
foi a entrevista do chanceler saudita,
no Hotel Nacional. Ele recebeu a
imprensa na mesma sala que ocupou

.em maio de 1973, sem qualquer texto
ou compromisso do governo brasileiro
para falar, pela primeira vez no Brasil,
como expressão do mundo árabe, sobre
a utilização do petróleo como arma em
favor dos amigos dos árabes e contrária
aos amigos do inimigo, Israel. Agora.--porém, Sakkaf tinha a posição
brasileira e o texto da comunicação
conjunta era conhecido. Sakkaf,
contudo, foi bastante direto, quando
perguntado sobre possível mudança da
posição brasileira. Respondeu que
houve "uma 

grande mudança" e pouco
depois afirmou que a Arábia Saudita
nao terá nenhum programa de
cooperação com países que não
tenham uma posição bastante clara ra
respeito das fronteiras de Israel e da
questão palestina.

Comç pano de fundo, na visita de
Sakkaf, houve a conferência do
ministro Mário Henrique Simonsen na
Câmara dos Deputados. Citou 1974
como o "ano negro" da economia
internacional e antecipou algumas
observações que o Plano Nacional de
Desenvolvimento — PND II — tor-
naria mais explícito, no dia 10 de
setembro (divulgação do PND, em
Brasília). O PND mostra claramente
que a aproximação com os árabes faz
parte de uma estratégia a curto e a
longo prazo para 

"ajustar" o Brasil na
difícil conjuntura mundial. Um dos
pontos destacados no programa é a
aproximação do Oriente Médio. Para
os observadores, a posição brasileira
sobre a questão do Oriente poderá
tornar produtiva as visitas ao Brasil,
possivelmente ainda este ano, do
primeiro ministro Jaloud da Líbia, do
ministro do Exterior do Kuwait,
Sabah, e do ministro do Petróleo do
Iraque.
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Digerindo a nova harmonia

OI 
Congresso Nacional da Indos-

iria Automobilística foi aberto sob
a égide da "harmtmia". Foi a palavra
mats ouvida nos discursos dc abertura.
E havia raiio para isso. afinal, pela
primeira vei dois sindteaios^de
produtores (o das montadoras de
autornoveis e o das empresas de
autopeças) que há muito nio faaem
outra coisa senio acusar-se
mutuamente, estavam unidos em
congresso.

Mas o governo insistiu cm "har-
monta" em termos mais sérios. Os
discursos dc autoridades, que saíram
como uma verdadeira metralha sobre
os industriais atônitos, apontaram a
indústria automobilística como o setor
mais desarmônico da economia
brasileira. E nisso houve uma
desconcenante unanimidade enire os,
principais membros do governo
convidados a abrilhantar os debates:
mais harmonia com o resto da
economia foi o que pediram o
secretário-geral da Presidência Reis
Velloso; o presidente do BNDE.
Marcus Pereira Vianna: o ministro da
Indústria e Comércio. Severo Gomes; o
secretário*geral do Ministério da
Fazenda José Carlos Soares Freire e o
próprio ministro da Fazenda. Máric
Simonsen.

Mas a indústria não permaneceu
calada. Em debate franco rebateu no
plenário e fora dele. Vejamos alguns
dos principais argumentos nessas
discussões:

I) O governo reclamou do numere
excessivo dc carros de passeio e pediu
atenção maior para veículos de
transporte de massa, para caminhões c

tratores, A indústria respondeu que
apenas estava reagindo ao mercado
que estava pedindo carros dc passeio; e
que a crise na oferta dc veículos dc
transporte é coisa recente porque há
ires anos caminhões c tratores nio
tinham comprador.

2) O governo reclamou a fabricação
de veículos mais econômicos (mais
poupadores de gasolina), mais seguros
e que incorporassem mais tecnologia.
O Sindicato da Indústna de Veículos
responde que 

"*•'• da produção de
veículos já estava na faixa entre 1.200 e
2 mil centímetros cúbicos de cilindrada
e portanto nio via tanta ra/ão para
mudar, mesmo porque, sx parasse a
produção de carros grandes, o pais
teria que arcar com uma importação
maior do que a dos 10 mil veículos que
entram a cada ano. Newton
Chiaparini. da Ford e também do
Sindicato das Montadoras, alertou o
governo para o fato de que a economia
dc combustível não deveria ser o único
fator a ser levado cm conta para se
estabelecer a "cconomicidade global"
do veiculo. Esse conceito de"cconomicidade global" ficou meio
confuso e uma explicação posterior ao
plenário, do próprio «Chiaparini. não
elucidou a questão. No entanto, no dia
anterior. Mário Garnero. presidente do
Sindicato c também diretor da
Volkswagen, tentou demonstrar que
todo carro tende a ter uma relação
perfeita entre peso c potência do motor
(que. por sua vez. determina o con-
sumo de combustível). Mas nâo soube
explicar porque o fusca 1.200 sem que
houvesse sofrido aumento dc peso.
passou a ter um motor 1.300 e depois.

um I í«j
31 O governo pediu um

barateamento dos veículos para
facilitar o acesso para o consumidor de
menor renda, através de um aumento
da escala de produção. A indústria
respondeu que. no rrmmenio. a in-
dústna autornobilstica nio tem mais
capacidade ociosa e que só enormes
investimentos poderiam aumentar a
produção. Chiaparini chegou a colocar
em dúvida a disposição geral de in*
vestir. Disse que se não houvesse lucro
suficiente (ai ele estava preparando
terreno para reclamar do tahclamcni»»)
os investimentos poderiam ficar
difíceis: "Considerações de ordem
afetiva ou do tipo 'estamos investindo
para o futuro' dificilmente serio
aceitas, pelo menos no momento.
Quem tem pouco para investir, precisa
faasMo da maneira mats inteligente
posdveT. E logo depois, atacou de rijo
a poftica de controle de preços: "tf.
preciso, porém, evitar a todo custo que
a poltica de controle dc preços venha a
prejudicar a rentabilidade das em*
presas e um adequado retorno aos
investimentos já realizados e aqueles
ora projetados. Negligenciar tal falo
significaria, antes e acima de tudo.
colocar a indústria brasileira cm
posição desfavorável frente ás demais
opções de investimento oferecidas pelo
mercado internacional. (Mais uma vez.
as empresas estrangeiras condicionam
maiores inversões no pais a um
relaxamento no controle fcde preços).

A verdade é que os empresários
reunidos no Congrcsso*espcravam mais
elogios c menos franqueza. Apesar das
palavras tranquili/adoras do ministro
Mário Simonsen. ficou a impressão de
que o governo vai dar uma brecada no
crescimento (desamornioso) da in-
dústria automobilística de modo a
fazer com que outros setores possam
tomar a ponta da produção econômica.

Dr uma maneira geral, o clima loi de
rtcrplcsidade e de tomada de* com-
ciência de que uma mudança muito
importante estava acontecendo. Atinai,
há apenas alguns meses. •• cresci*
mento superior a T. da produção
autamobiNstica (de janeiro a abril,
sobre igual período de 1973) havia sido
alardeado, com a maior gloria, como
prova «io vigor da economia brasileira.
Agora, essa taxa é lançada ao rosto dos
empresários como uma verdadeira
aberração, porque o setor
automobilstico estava sugando os
mclrmres recursos (em matcnaft*primas«
c em dinheiro) tio pais. em detrimento
dos outros setores da economia.

Um dia após o encerramento do
conclavc. Mário Garnero e Luiz
Eulilio Vidigal (este. presidente do
Sindicato da Indústria dc Autopeças)
nem se deram a recompensa de um
descanso merecido pela realização do*
Congresso, Voaram para Bradlia para
digerir perto do governo o novo tipo de"harmonia" entoada diante da in-
dústria

Tombem tomos
dotto ploiisit o

Há 
três semanas, essa mesma

coluna dava conta de uma
reclamação dos empresários. Pediam
eles mais "realismo" aos pronun*
ciamentosdo ministro Mário Henrique
Simonsen. da Fazenda (ver Opinião n.°
95 de 2/9/74 pág. 7. Mantendo o
Moral da Tropa). Achavam que o
ministro, com intenção de manter o
otimismo do pais. podia estar im-
pedindo que os empresários se
preparassem para uma séria crise

internacional
Mas isso está mudando, f o que se

pode notar de uma leitura atenta dos
últimos discursos do ministro da
Fazenda, principalmente o que
pronunciou na Comissão de Economia
e Finanças da Cintara dos Deputados,
no dia 4 desetembro último.

Em vez dcdtecr que o pais era uma
ilha dc bonança diante dc um mundo
cm convulsão, o ministro lembra que"somos parte deste planeta" e pós o
pais dentro do furacão: "Seria ingênuo
imaginar que o Brasil pudesse escapar
sem arranhões a essa reviravolta na
economia mundial". Reconhece que"1974 se apresenta como o ano mais
negro da história econômica desde o
término da Segunda Gerra Mundial";
fala em "ritmo assustador" da inflação
internacional: já deixou para trás
cálculos conservadores de 3 bilhões de
dólares no déficit nas comas correntes
e já os infladona para "5 a 6 bilhões de
dólares"; lembra que "o grande
desafio para os próximos anos é o de
conciliar a manutenção de altas laxas
de crescimento do produto real com o
relativo equilíbrio do balanço de
pagamentos"; e já não põe em dúvida
que será muito difícil atrair capitais
externos: "Para agravar a crise, os
exportadora de petróleo (os únicos que
dispõem de recursos) se têm revelado
muito pouco propensos aos in-
vestimentos diretos e a realizar em*
préstimos a prazo longo".

O tom da música parece fran*
camente mudado. O próprio an-
damento da música parece totalmente
alterado: antes a economia era
orquestrada em allegro vivace e agora
passa para um rallentando senza
iubilo.

O empresário embalado em
ufanismo c cm anos de boom
econômico está um lanto chocado, mas
agora, de olhos muito m.ik ahenos.

O Congresso da Indústria Automobilística
Caminhos do reajustamento

Os 
delicados problemas de um dos

carros-chefe do "milagre"
econômico brasileiro: este o tema de
quatro dias de debates entre em-
presários e membros do governo,
reunidos de 2 a 5 de setembro na
Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo para o I Congresso Nacional
da Indústria Automobilística.

_Qs pronunciamentos-do ncccl-iio--
geral do Planejamento, Reis Velloso. e
do presidente do Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico (BNDE),
Marcos Vianna. não fizeram o
Congresso, começar alegre para os
empresários. O ministro Reis Velloso
falou nas mudanças ocorridas a partir
de fins do ano passado, devidas ao
aumento de 40(3% nos preços do
petróleo, e a seguir fez a advertência
que deixou os empresários apreensivos:
disse que a indústria automobilística
precisa se adaptar "sem traumatismo e
sem crises" às novas regras do jogo.
Essa adaptação significaria: I) que o
setor deve se conformar com taxas
mais moderadas de crescimento nos
próximos anos, possivelmente entre 15
e 20% em comparação com a média de¦**¦% dos últimos cinco anos, è 2) dar
mais atenção à produção de veículos
empregados nos transportes coletivos
para atender às necessidades das
grandes áreas metropolitanas.

Um ponto do discurso de Reis
Velloso apenas deu grande satisfação
aos empresários: o governo,
preocupado em aumentar a escala de
produção das fábricas e considerando
suficiente o número de empresas
existentes para "assegurar adequado
grau de concorrência, nos diversos
tipos de veículos" não está disposto a
dar apoio a novos projetos (1).
Traduzindo: o governo não pretende
permitir a entrada de novos grupos
estrangeiros no setor automobilístico
— a não ser em casos especiais, como o
da Volvo (sueca), que poderá vir para
fabricar caminhões pesados —
frustrando as esperanças da Peugeot,
Renaut e outras empresas que estavam

estudando a possibilidade tle se ins-
talar no Brasil.

Carros pequenos e baratos

O pronunciamento do presidente do
BNDE, Marcos Vianna. foi o que
talvez causou mais impacto junto aos
empresários, pHos ^¦¦«uam-m^s-propôs nã atuação da indústria
automobilística. Vianna disse que a
evolução dessa indústria se caracteriza
pelo "crescimento muite mais intenso
da produção de automóveis do que de
caminhões e pela concentração da
frota na região centro-sul" devido ao"acentuado desequilíbrio" da
distribuição espacial da renda
brasileira. A atual frota de veículos
está excessivamente concentrada nos
automóveis de passeio — no ano
passado, por exemplo, foram
produzidos sete automóveis para cada
caminhão ou ônibus — e a de
caminhões consome predominan-
temente um combustível caro como a
gasolina, em vez do óleo diesel.

O presidente do BNDE declarou que
um dos objetivos mais importantes do
governo nos próximos anos é a
melhoria da distribuição da renda
nacional — não'definindo, porém,
através de quais instrumentos — o que
certamente estreitará o mercado para
os carros grandes, potentes e caros. Por
isso as montadoras deveriam fazer uma
opção em favor de uma frota de carros
pequenos e baratos, que pudessem ser
adquiridos por camadas mais amplas
da população. Além disso, as empresas
deveriam procurar incrementar a
produção nas linhas de veículos de
carga e transporte de massas, assim
como de máquinas agrícolas e
rodoviárias, "retomando-se a
prioridade inicial do governo federal
quando da implantação da indústria
automotiva no país", há 17 anos. Em
sua opinião, a produçlo de carros
pequenos, de baixo custo de
manutenção e reduzido consumo de
gasolina permitiria às indústrias
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aumentar sua escaia e diminuir custos
de produção e ao país economizar
divisas com a importação de petróleo,
que deve alcançar 3 bilhões de dólares
este ano em comparação com cerca de
I bilhão de dólares em 1973.'A palestra de Marcos Vianna foi
comentada por pequenos grupos
espalhados pelo plenário, nos quais se
dizia, por exemplo: "Ele devia ter dito
isso há cinco anos e a Volkswagen
estaria fabricando caminhões", ou"agora, depois que as coisas já estão
acontecendo é fácil dizer que tem de
mudar". Mas a principal resposta ao
discurso do presidente do BNDE foi
maquiavelicamente dada pelo próprio
presidente do Sindicato Nacional da
Indústria de Tratores, Caminhões,
Automóveis e Veículos Similares.
Mário Garnero. para quem as
recomendações feitas já estão sendo
seguidas pela indústria brasileira "que
está encaixada no novo momento
mundial que exige carros econômicos"
porque "nossa produção se concentra
em tomo desse tipo de veículos: 78%
dos carros produzidos são de^1.300 a 2
mil cilindradas. O restante é composto
de carros de 2 mil a 3 mil cilindradas
— carros chamados de luxo — que se o
Brasil não produzisse teria que im-
portar"

Para o secretário de Tecnologia
Industrial do Ministério da Indústria e
Comércio. Bautista Vidal. para que os
carros brasileiros fossem econômicos
precisariam fazer cerca dc 13
quilômetros por litro (o único carro que
se aproxima desse desempenho é o
Corcel. que faz 12 quilômetros por
litro). A simples alteração dc
desempenho médio dos automóveis
nacionais de 10 para 13 quilômetros
por litro, representaria, segundo
Bautista Vidal. uma economia em
cinco anos de aproximadamente 700
milhões de dólares. Se a alteração fosse
de oito para 13 quilômetros por litro a
economia aumentaria para
aproximadamente 1.5 bilhão de
dólares nos mesmos cinco anos.

Vidal, que talou na segunda sessão
do congresso, acha que a indústria
automobilística deveria ser ver-
ticalizada para produzir seus bens de
capital, como forma de ajudar a
diminuir as importações sempre
crescentes desse setor. A criação de
tecnologia foi também o principal
assunto do ministro da Indústria e
Comércio. Severo Gomes, que insistiu
que é nesse domínio que "a indústria
automobilística pode e deve marcar de
forma saliente sua participação nas
novas etapas do progresso brasileiro".
Passada a fase de implantação,
caracterizada pela importação maciça
de tecnologia estrangeira, a indústria
atingiu a fase de maturidade e uma
parcela das divisas que anualmente
deixam o país. como remessa de lucros
e dividendos e pagamentos por
assistência técnica, deveria ser rein-
vestida internamente em pesquisa
científica e tecnológica, a "ser
realizada pelas próprias empresas
através de entidades especializadas".

A saída é exportar

Cansados de ouvir de pessoas do
primeiro ¦ escalão do governo federal
frases como "crescer a taxas mais
moderadas", "revisão de prioridades".

"adaptar-se às novas regras do jogo",
os participantes do congresso
esperavam no último dia um encontro
com o ministro da Fazenda. Mário
Henrique Simonsen. que servisse para
tranqüilizar a todos. A princípio o
ministro correspondeu à expectativa
dizendo que "o governo não tem in-
tenção de limitar a produção de
nenhum setor da indústria nacional".
Logo adiante, porém, assegurou que "o

que o governo pretende é que o
crescimento seja consetâneo com toda
a estrutura industrial e o novo modelo
do esquema nacional de transportes".

Simonsen fez duas constatações
óbvias: I) quem olha as ruas brasileiras
nota logo a desproporção existente
entre o" transporte coletivo e o trans-
porte individual, com presença muito
mais acentuada, representada pelos
automóveis, e 2) quem olha para fora
das cidades vê uma grande
predominância do transporte
rodoviário sobre o ferroviário — em
1972 nada menos que 72% do trans-
porte de cargas foi feito por rodovias
cabendo às ferrovias apenas a 14% e às
hidrovias nada mais do que 4%.
Conclusão do ministro da Fazenda: a
prioridade, de agora em diante, será
dada à marinha mercante, às ferrovias
e ao transporte de massa. Qual a saída,
então, para a indústria
automobilística? Buscar o mercado
externo, recomendou o governo, como
forma de continuar aumentando
rapidamente a produção dé veículos."Nos próximos 5 anos essas expor-
tações deverão crescer a uma taxa de
25% ao ano para que possamos manter
o ritmo das nossas importações e, por
conseguinte, do nosso" crescimento sem
que incorramos em volume excessivo
de dívida externa", disse o secretário-
geral do Ministério da Fazenda, José
Carlos Freire.

Para que as indústrias aumentem as
vendas externas, foi criado em maio de
1972 o BEFIEX (Benefícios Fiscais a

continua na página ao lado
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Programas Especiais de importação).
Fsse programa concede isenção dc
v'ários impostos na importação de
máquinas c equipamentos, aparelhos,
conjuntos, panes, peças c acessórios,
produtos intcrfiediárioc e matérias*
primas para os fabricantes dc
manufaturados que tiverem um
programa especial de cspnriaçào
aprovado pelo Hl Hl X A Ford. a
Volks e a.Chrjskr já assinaram
compromissos com o Hl III X por 10
anos e as csportaçòcs brasileiras dc
vekulos desmontados e montados
poderão ultrapassar este ano os Io0
milhões dc dólares. Poderão essas
exportações crescer rapidamente? Nao
é fácil responder. As empresas
automobilísticas brasileiras sào
subsidiárias de grandes corporações
estrangeiras que planejam sua
estratégia a nível mundial, meta «le-
crescimento das vendas externas de
25% ao ano é. no minimo. arriscado,
embora a mão-de-obra barata, os
incentivos fiscais concedidos pelo
governo, etc. possam tornar viável a
exportação «le peças c compipnentes
cuja produção exige maior utilização
dc nião-dc-ohra. o que ajuda a
baratear o custo final do veiculo que a
matriz monta e vende em seu pais dc
origem. Ê o que faz. a Volkswagen
brasileira, que exporta para a
Alemanha morores do modelo Passai.

Talvez não fosse uma tarefa fácil
resumir as recomendações e alter-
nativas sugeridas aos empresários da
indústria automobilística pelos vários
ministros que compareceram ao
congresso: preocupado com as novas
dificuldades que a economia brasileira
enfrenta, o governo sugeriu ao setor
que gostaria que ele continuasse
crescendo — pois esse crescimento é
uma garantia essencial ao crescimento
do PIB — mas de uma forma que não
criasse ao mesmo tempo tantos
problemas para a economia do pais. A
partir dai é que surgem as sugestões: I)
dc que a indústria automobilística
aumente rapidamente as vendas
externas e fabrique parte de suas
próprias máquinas e equipamentos,
para compensar os enormes gastos que
o pais tem despendido com as im-.
portações; 2) de que produza carros
pequenos, econômicos e baratos para
economizar a preciosa gasolina: e 3) de
que também trate de incrementar a
produção de ônibus, caminhões e
tratores mab rapidamente do que a de
veículos de passeio.

é evidente que a própria indústria
automobilística vê a necessidade de
que certos reajustamentos sejam feitos,
pois ela própria já sente os efeitos da
mudança de conjuntura, como as
dificuldades de obter determinadas
matérias-primas, e a retração das
vendas ocorrida mais recentemente,
que fez acumular nos pátios das
fábricas cercade 17 mil veículos — o
maior estoque dos últimos anos. Neste
sentido, há uma base de acordo geral
entre o setor e o governo que, no en-
tanto, poderiam divergir quanto às
maneiras de processar o reajuste que a
situação exige. Sobre esse aspecto, a
definição de princípio do setor foi mais
clara no discurso do vice-presidente do
Sindicato das Montadoras, que
lembrou o óbvio, ou #seja. que o
principal critério que norteia a política
de investimento de qualquer empresa é
o lucro. "Os novos investimentos da
indústria automobilística mundial são
hoje analisados sob um critério muito
mais rigoroso e o seu encaminhamento
se faz tendo em vista unicamente as
possibilidades de lucro oferecidas pelos
diversos programas em perspectiva.
Considerações de ordem afetiva ou do ti-
po 

"estamos investindo para o futuro"
dificilmente serão aceitas, pelo menos
no momento. Quem tem pouco para
investir, precisa fazê-lo da maneira
mais inteligente possível". Talvez com
esse raciocínio ele deve ter pretendido
deixar claro que se a indústria até hoje
produziu fundamentalmente veículos
de passeio é porque havia com-
pradores — e lucros — com essa

' operação. E que, se também houver
compradores — e lucros — para outros
tipos de veículos — como caminhões,
tratores, ônibus, etc. — a indústria
então cogitará seriamente de sé dedicar
a eles. Sem considerações "de ordem

.-afetiva" ou do tipo "estamos in-
vestindo jjara o futuro".
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Os automóveis e o milagre
Convivência essencial e cada vez mais problemática

No 
saldo dos debates entre au-

toridades e empresários do setor
automobilístico, surge de maneira
significativa a posição assumida pelo
ministro da Fazenda. Mário Henrique
Simonsen: bem ou mal. q crescimento
desse setor é fundamentai para o
desenvolvimento do pais. De fato. a
indústria automobilística tem
representado o papel — e pretende
continuar a representá-lo — ' de
propulsora do progresso. Mas bem ou
mal?

Inicialmente seria necessário definir
a importância do setor na realidade
econômica e social do país. A produção
automobilística representa 12% da
produção industrial brasileira. Suas
vendas correspondem a 4% do Produto
Nacional Bruto e os impostos pagos
pelo setor cobrem 7% da receita total
da União. Neste setor estão incluídas
as indústrias de montagem (todas
estrangeiras e que comandam o setor) e

.de autopeças: o seu faturamento no
ano passado foi de CrS 43 bilhões,
havendo uma previsão de que as
vendas somem cerca de CrS 100
bilhões em 1980.

As indústrias de veículos estavam
dispostas a manter ou mesmo
aumentar o ritmo de crescimento de
sua produção, ainda que tivesse
ocorrido uma elevação substancial dos
preços do petróleo e de seus derivados.
Em 75 o setor estaria produzindo mais
;de um milhão de veícuíos por ano. e em
80 esta produção passaria para dois
milhões de veículos por ano. Ou seja.
em cinco anos a produção dobraria.

O setor automobilístico emprega 5%
do total da mão-de-obra ifcupada na
indústria nacional. O número ile
pessoas atualmente empregadas na
indústria de veículos soma cerca de 400
mil. sendo que 270 mil são operários
qualificados e 109 mil estão
distribuídos em tarefas administrativas
e trabalhadores não qualificados. As
estimativas prevêem para 1980 um total
de 850 mif pessoas trabalhando no
setor. £

Levando-se em conta a média de
cinco dependentes para cada

trabalhador, verifica-se que
aproximadamente 2 milhões de '

pessoas viveij hoje diretamente
dependentes do setor. AÍém dessas
pessoas existem também aquelas
vinculadas ao sistema de comer-
cialização e reparos dos veículos e.
ainda, as ligadas ao mercado de
reposição de peças, fornecedores de
matérias-primas, óleo, lubrificantes e
outros produtos utilizados para
manutenção dos veículos. Tudo isso
indica o peso da indústria
automobilística não só como inversão
direta de capital, como absorvedora de
um contingente significativo de
trabalhadores. Uma crise no setor
traria efeitos negativos multiplicadores
para o setor industrial como um todo e
um desemprego talvez catastrófico.

Mas existem também as pressões
multiplicadoras que a indústria
automobilística provoca na economia e
que são outre lado da moeda. Mais de
60% dos veículos produzidos pelo setor
correspondem a automóveis de passeio.
Assim, no ano passado, enquanto o
país produzia 456 mil automóveis,
eram fabricados apenas 64 mil
caminhões e 38 mil tratores. De janeiro
a julho deste ano, o Brasil gastou
USS 1.5 bilhão na importação de
petróleo, contra USS 350 mil em igual
período do ano passado. 60% desta
importação é destinada a manter em
circulação sua frota de veículos,
composta essencialmente de
automóveis. Mais de 40% do consumo,
nacional de aço é feito pela indústria
automobilística. As siderúrgicas
brasileiras não têm condições de

• atender à demanda interna e, por isso,
neste ano o país vai gastar 1 bilhão de
dólares com a importação de aço. A
produção nacional de pneus, vidros e
plásticos também é insuficiente para
atender à demanda da indústria de
veículos e realiza importações cada vez
mais vultosas.

As exportações da indústria de
veículos ainda estão longe de com-
pensar uma parcela considerável das
importações exigidas pela sua própria
expansão pelos gastos que o país

realiza para manter seus produtos em
movimento. Assim, enquanto o país
deve gastar neste ano USS 4.5 bilhões
de dólares apenas com a compra no
exterior de petróleo e aço, o setor
automobilístico prevê uma exportação
de USS 160 milhões. Somados os
impostos pagos à União e subtraindo-
se os impostos isentados das im-
portações. além de outros benefícios
fiscais concedidos pelo governo
diretamente à indústria
automobilística, esta fica devendo ao
país uma soma considerável.

Exigindo importações cada vez mais
onerosas ao país e consumindo
matérias-primas e insumos básicos
que poderiam ser utilizados em outros
setores industriais, a indústria de
veículos continua aumentando seus
lucros. Em 1972. seu lucro líquido
correspondeu a 48% do capital in-
vestido e. em 1973. o lucro líquido
representou 59% do capital investido.

Foi a fabricação de carros de passeio
que garantiu à indústria de veículos
crescer a uma taxa média de 21% ao
ano. De qualquer forma, esta expansão
estava assegurada por uma faixa
razoável de consumidores de altas
rendas — criada pelo processo de
concentração — e pelo preço barato do
petróleo. As fábricas dedicavam-se a
modelos cada vez mais luxuosos e
menos econômicos. O crédito direto ao
consumidor sustentava um mercado
crescente. Mas. quando os preços do
petróleo estouraram, no ano passado,
aumentando em mais de USS 2 bilhões
nossas importações com petróleo e
duplicando o preço interno da gasolina
o consumismo foi colocado em xeque.

Em declarações à imprensa em
meados deste ano. o professor Edmar
Bacha. do Departamento de Economia
da Universidade de Brasília, dizia que"uma conseqüência imediata deste
modelo de consumismo prematuro tem
sido uma alta taxa de expansão das
importações de petróleo, que vinham
crescendo a taxas substanciais mesmo
antes da elevação de preços deter-
minada pelo OPEP em outubro do ano
passado. A imposição de uma meta de

crescimento zero i indústria
automobülfiica c a outros Miom
produtores de bens dt luao podaria
resolver o problema do halaiw» do
pagamento» a curto pra», Mat. conto
poderia manter-se a taia dc
crescimento do Produto Interno
Bruto?" O próprio Edmar Bacha
responde:"Basicamente através da cons-
tituiçao de um mercado de massas,
comprador de bens de consumo
oopular. acoplado ao programa de
substituição de importações de bens de
capital (máquinas e equipamentos). Ou
seja. subviiiuirsc ia o consumismo
prematuro dc uma camada restrita da
população por um mercado de massas
constituído aproximadamente por 80%
da população cconomkamentc ativa,
que ganha até dois salários mínimos.
Ao mesmo tempo, substituir-sc-ia a
onerosa importação de bens de capital
pela produção interna, o que limitaria
a necessidade de busca incessante de
mercados externos, que tem carac-
tenzado a política econômica dos
últimos 10 anos".

Bacha reconhece, no entanto, que"os interesses a enfrentar sào
poderosos, concentrando-se nas filiais
das empresas internacionais que se tém
constituído no dinamo de crescimento
do modelo consumista prematuro". De
fato. °0% da indústria de automóveis
— cm relação ã montagem — estão em
mãos de empresas estrangeiras. Ck um
total de CrS 4.2 bilhões correspondente
ao capital das indústrias de montagem
do setor automobilistico. CrS 3.h
bilhões correspondiam a investimentos
estrangeiros, segundo o Banco Central.

Comércio
Crescimento

zero

»c 
depender do comércio lojis-

ta. a taxa de crescimento da
econômica brasileira este ano não será
de 10%. como anunciaram as
autoridades governamentais. As
vendas dificilmente ultrapassarão as
do passado, indicando um crescimento
zero para o setor. O potencial de
compra-.dos consumidores foi
duramente^ atingido pela elevação do
custo de vida» que de janeiro a julho
alcançou 23. l^ na Guanabara. Além
disso, o crédito direto ao consumidor
ficou mais apertado porque as
prestações não podem se alongar por
mais de 24 meses.

Os setores mais atingidos pela
retração das vendas até agora foram
móveis, vestuário e eletrodomésticos.
As vendas de televisores em preto e
branco em 74 deverão ser inferiores às
de 73 e em junho caíram 30.7% em
relação ao mès anterior. A previsão de
vendas de 1.230 mil geladeiras este
ano. em comparação com 1.029 mil
unidades em 73. já foi abandonada.

A procura de financiamentos para
a compra de carros caiu muito nas
últimas semanas. Nos pátios das
fábricas há 13 mil carros e os reven-
dedores estão com um incômodo
estoque de 30 mil unidades.

Uma boa parcela dos compradores
não está conseguindo manter seus
pagamentos" èm dia. No Rio de
Janeiro, o número de prestamistas em
atraso aumentou 10% nos últimos
meses. No nordeste, cerca de 40% dos
consumidores em débito com as
financeiras deixaram de fazer seus
pagamentos. Em Minas Gerais, o
Serviço de Proteção ao Crédito revelou
que o número de denúncias contra"maus 

pagadores" aumentou 54% no
primeiro semestre, enquanto o de
reabilitações cresceu apenas 15.5%. O
aumento de denúncias — feito 60 dias
após o não pagamento das prestações
— revela que um número cada vez
maior de pessoas está encontrando
dificuldades para manter em dia o
pagamento de suas dividas e o pequeno
número de reabilitações mostra a
impossibilidade de saldá-los
definitivamente — já que o nome do
'mau 

pagador" só é retirado do
Serviço de Proteção ao Crédito, ou seja
ele só é reabilitado, após o pagamento
de todas as dívidas.
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«Alamcntar de Inquérito da
AsstmbMsa Legialativa do Mo Grande

passado para averiguar as atividades
da Industria de Celulose Borregaard.
surgiram com uma força sur-
preèndcnte. Divulgadas no ultimo dia
4. podem ser até mesmo qualificadas
de radicais: recomendam qut a In*
divirta suspenda imediatamente suas
atividades até que instale
cquipanfltntos que neutralizem
dcflnntvamenie a poluição que provoca
e até mesmo requerem '¦
nacionalização do "controle acionário.
dceittVto e administrativo" da com-
panhia.

As conclusões da comissão parecem
confirmar o conjunto de
irregularidades que teriam marcado a
implantação e o funcionamento da
Jorregaard no pais (ver o artigo Entre
i Noruega e o Guaiba. n.« 95).
desde o fato de ter começado a operar
sem o alvará de licença da Secretaria
de Saúde do Rio Grande do Sul. até o
de ter praticado o "subfaturamento".
istoé. ter vendido a celulose fabricada
no Brasil à sua matriz na Noruega por
preços muito abaixo das cotações do
mercado internacional. Por irás dessas.
revelações fica ainda, entretanto, uma
incômoda pergunta: em que se apoiou
a Borregaard para conseguir funcionar
no pais durante mab de dois anos.
apesar de tantas irregularidades?'
Onde encontrou forcas para enfrentar,
durante mais de três anos e. inclusive,
com cena arrogância, as constantes
reclamações da população de Porto
Alegre?

Sobre esse ponto, o relatório da CPI
não é esclarecedor. Não elucida, por
exemplo, as acusações mútuas que.
direta ou veladamente. as partes
envolvidas se têm feito. O general
Brcno Borges Fortes, atual presidente
da Borregaard brasileira, em seu
depoimento á CPI afirmou, entre
outras coisas, que se o acordo feito
entre a matriz da Borregaard e sua
filial está causando prejuízos ao Brasil,"a responsabilidade é das autoridades

Borregaard

Ainda algumas perguntas
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que o homologaram". A acusação foi
assumida por Walter Perachi Barcelos,
•atual vice-presidente nacional da
ARENA e diretor do Banco do Brasil,
governador do Rb Grande do Sul à
época em que foram fritos os acordos
para a instalação da Borregaard no
Estado, que imediatamente
recomendou uma atitude mais
enérgica com a indústria: "Dessa
forma, ninguém será acusado injusta e
impunemente, como vem acontecendo
com relação ao meu governo", disse
ele.

Na verdade, a energia pública
solicitada pelo governador parece ter
sido inexistente em seu próprio
governa Nesse período, apesar de um
parecer do médico Francisco Castilhos
Marques Pereira, então secretario de
Saúde, desaconselhar em março de
1970 a instalação da indústria às
margens do rio Guaiba. ela conseguiu
erguer rapidamente seu parque in*
dustrial. Nenhuma mudança ocorreu
quando o atual governador Euclides
Triches substituiu Perachi em princi-
pios de 71.

Desde que o presidente do Banco
Nacional do Desenvolvimento
Econômico. Marcos Vianna. declarou
à CPI que o contrato de vendas entre a
Borregaard brasileira c a matriz
norueguesa é lesivo ao pais e que deve
ser renegociado, acentuaram-se as
divergências entre o BNDE — maior
acionista nacional da Borregaard
brasileira — e a Akticsekskapet
Borregaard. principal associado
externo do empreendimento. Vianna
havia afirmado perante a CPI que o
BNDE e a Borregaard da Noruega há
muito vinham divergindo a respeito
das relações entre a Borregaard
brasileira e a norueguesa, e que o órgão

que dirige nio conseguia chegar a um
novo acordo com os noruegueses
devido à insistência desses em con*
siderar a fábrica brasileira como "um
mero departamento produtivo" da
Borregaard norueguesa. E isto apesar
dc que. do investimento de 100 milhões
de dólares leito para a implantação da
fábrica no Rb Grande do Sul. "tirando
14 milhões de dólares, o resto é tudo
nosso, é poupança interna brasileira
que foi feita", como disse Vianna.

fcssas revelações foram, de certa
forma, surpreendentes. Até recen*
temente, praticamente nio eram
conhecidas, peso menos publicamente,
quaisquer divergências entre o governo
brasileiro e a Borregaard AS. Inclusive,
o BNDE nio se manifestou quando das
reclamações populares contra a
poluição causada pela indústria em
Porto Alegre, t provável que isso tenha
ocorrido devido às preocupações
oficiais em não provocar qualquer
alarde em torno do assunto. O próprioVianna explicou que o governo
brasileiro durante esse período esteve
buscando uma solução que "atenuasse
ou corrigisse as grandes deformações
do projeto Borregaard". com "um
mínimo de prejuízo para o conceito do
Brasil no comerem internacional e nos
mercados externos de capitais". E é
também provável que essa necessidade
de o Brasil manter intocada sua
imagem de pais perfeito para os in-
vestidores externos, tenha favorecido a
Borregaard a responder com desdém
ás propostas brasileiras. Essa situação
só se inverteu quando pressões
populares no sul forçaram o
fechamento temporário da fábrica e
posteriormente obrigaram à criação da
CPI. na qual finalmente vieram á luz
as divergências entre as duas partes.

A Borrtfaard AS reagii» èt
revelaçòesdopresidaiHedoBNDE.eem
nota oficial se declarou inocente. Disse1
que: D nio havia fundamento dt oaV
estivesse empregando o artificio do"subfaturamentc". 

Já qut o contrato
dc vendas «entre a KB — Indústria dt
Celulose Borregaard (brasileira) — e a
Borragaard AS (norueguesa) "foi
ratificado por notas oficiais dos
governos do Brasil e da Noruega": 2)
informou várias vetes eo BNDE "que
está pronta para reiniciar
negociações", mas que ainda nio havia"recebido qualquer resposta": 3) está
pronta para negociar a venda dc suas
ações da ICB para qut o controle da,
empresa fique com os brasileiros: 4) a
fábrica de celulose no Rb Grande do
Sul é "a maior e mab avançada fábrica
do Brasil tanto em relação à produçio
de celulose quanto ao controle da
poluição": e 5) a Borregaaard
norueguesa tem consciência da con*
tribuiçio efetiva que trouxe à
economia brasileira, que outro papei
importante que desempenhou foi "a
introdução de nova tecnologia com o
treinamento de técnicos de outras
indústrias brasileiras" e todo o
trabalho que a Borregaard fez para"a abertura do mercado europeu para
uma nova exportação brasileira", etc.

Poucos dias depois, o BNDE
respondeu com outra nota oficial,
acusando a empresa norueguesa de
fazer "afirmações tendenciosas".

Segundo o BNDE. a Borregaard
noruguesa "conduziu as negociações
tornando-as inviáveis e improflcuas.
levando o Banco a concluir pelo
desinteresse da empresa de procurar
um acordo equânime". A essência das
divergências entre as duas partes diz

de 15
pradti

o a vende
para a matrii i
ó^j^qwara canjas*, repassa-a* ao
mercado internacional a praças muito
me> estvados. Dt forma como 9contraio está Mtohojt. a maior nane
dos custos fica por conta da OMea
brasileira, tnquanto a tmprtsa"ia

apropria da maior parte doa lucros. A
Borrtfaard aorueguesa partetdisposta a ceder o controle acionário de
sua fábrica no Brasil — que no caso
nao parece mais politkaaunH ia*
teressantt — mas gostaria, teidta*
temente, dt manter a vantagem
esatncial. ou seja. um "acordo dt
vendas" entra as doas empresas
semelhante ao que foi inicialmente
firmado.

A "nacionalização" 
preconizada

pela CPI terá pouco efeito prático caso
a parte brasileira não consiga
modificar as bases do "acordo de
vendas'' que vigora entre as duas
empresas.

Do encaminhamento desse
problema é que depende uma vitória
afetiva do BNDE Benta à Borregaard
A maioria das outras'recomendações
feitas pela CPI — como o fechamento
da fábrica até que nela seja colocados
os equipamentos antipoluidores — é o-reconhecimento de um fato con-
sumado, diante das insistentes pressõesfeitas pela população da Grande Porto
Alegre. Até mesmo a Federação das
Empresas do Estado do Rio Grande do
Sul — que no ano passado, na fase
mais aguda de denúncias contra a
Borregaard. concluiu num extenso
trabalho que seu fechamento* "traria
graves prejuízos à economia interna do
Estado e do pais, além de prejudicar a
atração de investimentos estrangeiros
para o Brasil" — não se colocou contra
as recomendações da CPI da
Assembléia Legislativa gaúcha.

Rio Grande do Sul

Desnacionalização e desgauchização

No 
dia 13 de agosto passado,

um anúncio de página inteira
publicado em vários jornais de Porto
Alegre divulgava a primeira grande
operação de exportação da fábrica de-
elevadores Sur. uma "empresa
gaúcha", no valor de 200 mil dólares.
A Sur havia vendido 24 unidades para
Caracas. Venezuela, a serem instaladas
no novo prédio do Banco Obrero,
órgão oficial do governo venezuelano.

A Sur, entretanto, há seis meses não
é, nem uma empresa gaúcha, nem
brasileira: 53% de seu capital foi'
adquirido pela Fujitec, companhia
japonesa que também opera no ramo
de elevadores. E de acordo com os
dados já levantados por uma comissão
especial da Assembléia Legislativa do
Rio Grande do Sul — que desde abril
deste ano investiga casos de trans-
lerência acionária de empresas
gaúchas para grupos estrangeiros ou de
outros Estados — o caso da Sur não
é uma exceção: nos últimos dois anos,
13 empresas gaúchas venderam entre
50 e 53% de suas ações. Para grupos
estrangeiros — do Japão, Alemanha,
Portugal e Estados Unidos. Outras oito
foram vendidas para grupos do Rio e
São Paulo.

As causas dessa "desgauchização",
apontadas pelos sete empresários
chamados a depor perante a comissão.
invariavelmente foram: falta de know
how de produção, falta de know how de
comercialização, carência de
capacidade empresarial e ausência de
apoio efetivo por parte do governo.
Entretanto, no momento de dizer se
esse fato traz benefícios ou prejuízos ao
Rio Grande do Sul e ao país as opiniões
foram mais diversificadas. O secretário
de Indústria e Comércio do governo
gaúcho. Edison Batista Chaves — o
primeiro a depor na comissão especial

acha a solução o mal menor. "É

melhor sermos sócios das empresas que
ipossuem know how do que passarmos
a meros clientes dessas empresas'*
disse.

O depoimento do presidente da
Associação dos Dirigentes de Vendas
do Brasil (ADVB). Renato Jaeger. é
mais definido. Para ele, o pior efeito da
transferência de controle acionário é
que a remuneração do capital investido
assim como o centro de decisão das
empresas não fica mais no Rio Grande
do Sul.

Com a Fujitec

O caso da Elevadores Sur — assim
como o da Dreher. da Metalúrgica
Silber, da Leal Santos, da Calçados
Ortopé outras empresas vendidas a
grupos de fora — talvez seja um bom
exemplo para esclarecer as razões que
levam uma empresa nacional
aparentemente sólida a se associar ou
transferir seu controle para um grupo
estrangeiro. O diretor-presidente da
empresa, Danilo Lopes, explicou aos
deputados da comissão porque
resolveu vender 53% da Sur para o
grupo japonês Fujitec através de um
raciocínio aparentemente simples:

"Em 1971, a empresa atingiu um
porte médio. Então concluímos que era
necessário crescer. Mas para sermos
uma grande empresa, teríamos que
diversificar a linha de produção e para
fazer isso, não possuímos tecnologia
suficiente. O plano da Fujitec era
igualmente de se expandir para fazer
concorrência* internacional no setor e
dal nasceu a associação Sur-Fujitec".
Mas na verdade, segundo outras fontes
a principal razão que levou à venda da
Sur — empresa localizada a 20
quilômetros de Porto Alegre, com uma
tradição de 100 anos de fabricação de

elevadores — é que seus diretore*
ficaram sabendo que a Fujitec estava
adquirindo terrenos em São Paulo para
implantar uma indústria de grande
porte, cuja concorrência poderia
atrapalhar o mercado da Sur. O-
caminho então foi o de negociar o
controle acionário, decisão qualificada
pelo diretor-presidente da Sur como"benéfica", porque a empresa poderia
se expandir, criando novos empregos, e
também pelo fato de o Brasil ter sido o
local escolhido pela empresa japonesa
para realizar seus investimentos,,
quando na Argentina uma indústria do
mesmo setor estava à beira da falência.
Meio ano após a associação, a Sur-
Fujitec anunciava a exportação de 24
elevadores para a Venezuela, onde
serão instalados pela empresa
Ascensores Fujitec CA, que funcionar
naquele pais. '

O inquérito da comissão especial da
Assembléia gaúcha foi encerrado há
duas semanas, com o depoimento do
presidente da Federação das Indústrias
do Estado do Rio Grande do Sul
(FIERGS), Luís Mandelli. Depois de
ouvir do deputado Valdit Lopes,
presidente da comissão, os índices de
desnacionalização de alguns setores
industriais do país (alimentação, 78%;
têxtil, 77%; químico, 71%; mecânico.
63%; bebidas e fumo. 66%. far-
macêutico, 97%), Mandelli afirmou
que o CADÊ — Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômica —
organismo federal, deveria ser "mais
ativo" a aplicar efetivamente a "lei
antitruste". Para ele, se um grupo
estrangeiro ameaça fazer concorrência
e com isso forçar algum empresário a
vender sua empresa, o governo deveria
cortar todos os incentivos à instalação
de nova fábrica e os bancos privados
deveriam receber a recomendação de"não conceder empréstimos" para essa

indústria.
Em meados de setembro, a comissão

deverá entregar seu relatório com
conclusões e sugestões, ao presidente
do BNDE. áo Ministério da Indústria e
Comércio, ao Instituto Nacional de
Propriedade Industrial e a outros
órgãos federais e estaduais. O
deputado Valdir Lopes promete um.

relatório detalhado sobre a penetração
de capitais externos nas empresas
gaúchas, apesar das pressões que
recebeu hç decorrer do inquérito—-por
ele mesmo anunciadas — de grupos
interessados çm manter sigilo sobre as
circunstância* em que as empresas
gaúchas foram transferidas para in-
vestidores externos.

EMPtESAS GAÚCHAS VENDIDAS OU ASSOCIADAS

1. A grupos •strangoiros

Empresa Grupo comprador rormu
ponotraçuo

Dreher Heublein-EUA compra
Elevadores Sur Fujitec-Japão compra
Metal. Silber Ataka-Japão compra
Gemente Cifali Mitsubishi-Japão compra
Arcil (em negociação) Mitsubish-Japão compra
Imacal Ernest M.-Alemanha compra
Icisa CUF-Portugal associação
Leal Santos CUF-Portugal associação
Cipergs Agrico-EUA associação
Banco Crefisul City Bank associação
Máquinas Ideal Fahr GMBH-Alemanha associação
Kalil Sehbe Mitsui-Japão associação
Malharia Patenati Ataka-Japão associação
Calçados Ortopé Elefante-Alemanha associação
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#» Formo doEmpreso Grupo comprador p#nt»trat;Oo

Cervejaria Pérola Antarctica-SP compra
Cervejaria Polar Antarctica-SP compra
Confecções Wollens Riachuelo-SP compra
Synteko Peixoto de Castro-Rio compra
Inducitrus Antarctica-SP compra
Estaleiro Só Ebin-Rio compra
Fig. Santonk Bordon-SP compra
Aços Panatlântica Limasa-SP compra
Hotel Plaza Bradesco-SP associação'
Bansulvest BIB-SP ' associação
ii li



gájwjjhj 1é éts sotombro do 1974

O caso da Sao Paulo Railway
Acertando na loteria

O 
Brasil trata os capitais
estrangeiros muito mais

favoravelmente do que o fez o governo
de Londres, com relação aos
capitalistas britânicos, quando do
resgate das ferrovias britânicas".
escreveu em Julho de 1949 o jornal
inglês Soulk American Journal.
comentando a generosidade do
governo Dutra ao pagar as firmas
inglesas responsáveis por diversas
estradas de ferro no pais e que então
passavam ao controle do Estada

De acordo com o jornal londrino, os
capitalista* ingleses haviam sido mais
bem tratados no Bratil do que na
Inglaterra quando também as ferrovias
foram nacionalizadas (pelo governo
trabalhista após a Segunda Guerra
Mundial). O Estado de São Paulo, que
reproduziu a opinião do South
American Journal (I) informava
também em sua edição de 5 de julho de
1949 que 

"círculos econômicos
britânicos continuavam a mostrar
satisfação" pelo acordo concluído para
a compra pelo Brasil das ferrovias
Great Western e Leopoldina.

Antes de tomar conta dessas
companhias, o governo brasileiro já
tinha nacionalizado nutrai também
controladas pelos ingleses, como a São
Paulo Railway (atual Estrada de Ferro
Santos a Jundiai). A SPR foi
expropriada cm setembro de 1946 c o

/// O Estado c S. Paulo, citado em
Máquinas para Transformar Cruzeiros
em Dólares, de Barbosa Lima
Sobrinha

acordo também deve ter causado
satisfação aot circulo* econômicos
britânicos: no cálculo da indenizaçio a
ser paga atribuiu se ás ações ordinárias
da SPR um valor de resgate de *•*•***
de sua cotaçio habitual (Até I9.**2. a
companhia inglesa jâ havia obtido do
governo brasileiro cerca de 8 milhões
de libras esteriinav e esperava ainda
juros de "*"'• ao ano até que fossem
resgatados todos os dtulos emitidos no
valor da indenizaçia)

As índcniMçiícs pagas pelo governo
brasileiro ás companhias inglesas
devem se tornar ainda mais apreciáveis.
Projeto de lei agora encaminhado pelo
governo ao Congresso autoriza o poder
Executivo a pagar ao governo inglês 4.3
milhões de libras (?l milh«»es de
cruzeiros) para saldar débitos
provenientes da encampação e
desapropriação de três companhias
estrangeiras — entre cias a São Paulo
Raihvay.

Mesmo depois de terem recebido
generosas indcnizaçiws há quase .V)
anos. as companhias inglesas con*
tinuaram a pressão para receber mais.
Apoiadas cm detalhes jurídicos,
formaram cm Londres um grupo de
pressão para forçar o governo inglês a
exigir do governo brasileiro o
pagamento de indcni/açixrs (ver o
artigo Lembranças do Brasil Colônia.
Opinião n." 94). De uma forma ou de
«iutra. o governo brasileiro nunca se
mostrou disposto a atender às
reivindicações das companhias
inglesas, c o caso. conhecido como
"contencioso inglês", vinha se
arrastando na Justiça brasileira, com

desfecho imprevisto. Houve fatot
rurnorotof cm lomo do processo: cm
195b. por exemplo, o próprio advogado
contratado pela Sio Paulo Raihvay
para acompanhar a causa junto ao
Tribunal Federal de Recursos — na.
época, a causa de maior valor cm
andamento na Justiça brasileira —
renunciou â procuração, por achar que
o interesse nacional nio estava sendo
resguardado e que a companhia
inglesa operava mait através de
pressões de natureza política do que
apoiada propriamente em argumentos
de ordem jurídica.

As razões do governo brasileiro para
justificar o atendimento de parte das
indenizações exigidas pelas com*
panhias inglesas estão na exposição de
motivos que acompanhou o projeto de
lei ao Congresso. Diz o governo que o
"contencioso inglês" vem-se trans*
ferindo de uma para outra ad*
ministraçãn. exigindo hoje "uma
solução imediata" estaria agora
criando "dificuldades diplomáticas c
comprometendo o crédito do Brasil c
sua seriedade". E chegando mesmo a
"sacrificar negociações do interesse
nacional". A exposição de motivos,
assinada pelos ministros A/credo da
Silveira, das Relações Exteriores, c
Mário Henrique Simonsen. da
Fa/enda. di/ ainda que 

"em julho de
1944. na reunião multilatcral do Clube
de Paris para consolidação da divida
externa hrasilcira. o Brasil assumiu o
compromisso de saldar seus débitos
provenientes da encampação e
desapropriação de companhias
estrangeiras, conforme consta da Ala

de P*rit".
A reunião a que se refere a nota nio

é de iulho de 1944. mat de julho de
|9©4. quando o ca minhiro Roberto
Campos cneflou uma delegação do
governo brasileiro a Paris, para
renegociar, com os credores, os prazos
de pagamento da divida externa
brasileira. Ao final dos entendimentos,
a delegação hrasilcira. em troca,
assumiu vários compromissos, entre
outros o de pagar as indenizações dat
companhiat inglesas encampadas
durante o governo Dutra. Desde entio.
as negociações para a solução do cato
passaram a ser feitas entre os dois
governos.

A exposição de motivos explica que"o Ministério da Fazenda manteve
entendimentos com a embaixada
britânica e representantes das em*
presas, no Rio de Janeiro, em
novembro de 1972. tendo o cônsul
geral da Grã-Bretanha apresentado a
sugestão de que fosse dada uma
solução geral ao contencioso, ficando o
governo inglês encarregado de
distribuir •» montante eventualmente
pago entre as diversas companhias
interessadas, baseado em critério
proporcional próprio". Isto é. o
governo, cm vez de discutir com cada
companhia em separado, pagaria uma
determinada quantia ao governo
inglês, que se encarregaria de distribui*
Ia entre as companhias que exigiam as
indenizações complemcntares. Eram
ao todo seis empresas, e a proposta
apresentada nessa época ao governo

.brasileiro previa uma indenização de
f».4 milhões de libras, das quais 2.6
millwes para a São Paulo Railway.
Esta última ainda exigia a devolução
ou indenização de I" terrenos, cujo
valorem 1*949 foi estimado em 6"8 mil.
libras e atualmente em cerca de 12
milhões de libras «cerca de 180 milhões
«le cruzeiros).

O governo fez uma contraproposta,
reconriecendo.como pendentes o cato
de apenas três das «eis companhiat — a
The Sio Paulo iBrazil) Rail»av Ca
Ltd.. que deverá receber 3-3 milhões de
libras. Incluindo-se»ai o valor dos
terrenos que alega nâo terem sido
levados em conta quando da in*
denizacào paga cm 194b: a The
Manaus Harbour Ltd.. que recebe W)
mil libras c a The Itabira Iron Ore Co,
(amigo nome da atual Companhia Vale
do rio Doce», que receberá 112 mil
libras — perfazendo assim o total de 4
milhões c 295 mil libras a serem pagas
pelo governo brasileiro.

Apesar deste valor se distanciar
bastante das pretensões originais das
seis companhias — que queriam mais
de I» milhões de libras — os ingleses já
aceitaram a proposta brasileira. Antes
de ela ser divulgada no Bratil. Thomat
Scrase. maior acionista da São Paulo
Railway c um dos principais in-
tegrantesdo grupo de pressão formado
pelas companhias, apresentou em
Londres um relatório aos acionistas da
SPR no qual relatava os entendimentos
leitos com o goveno brasileiro, expondo
as razoes que o levaram a aceitar a
proposta final: "A diretoria «da SPRf*.
diz Scrase "reluta muito em esquecer
um patrim«*ini«» tã«» valioso cm troca de
compensaçi*»** d«rssa «»rdem. mas por
nutro lado. se nâo se chegar a um
acordo entre as partes, a decisão final
dos tribunais p«xlerá se arrastar in-
definidamente sem nenhuma garantia
linal de ser favorável a nós". Mas a
verdadeira satisfaçã«» dos ingleses
talvez possa ser compreendida melhor
pela forma que «» jornal londrino
Evening Standard comentou, em sua
edição de 29 de agosto passado, o
anúncio formal da decisão brasileira:
"Finalmcnie. depois de 2h anos. os
acionistas da São Paulo Railway
acertaram na loteria".

MUNDO.
desaparecida a figura de Perón. o

___f"pai dominador", o precário
equilíbrio que ele regia, fruto de uma
restrita unidade de interesses entre as
diversas forças e grupos que atuam no

pais. vai se desmanchando
rapidamente. O grande apelo populista
do iusticialismo. desenvolvido em mais
de 30 anos de história como a ideologia
da salvação nacional e das massas
trabalhadoras, fez com que
organizações muito diferentes
procurassem, com intenções também
variadas, se resguardar à sombra
protetora e aparentemente in-
destrurjvel do caudilho.

Da extrema-direita à extrema-
esquerda passando por grupos
moderados, nacionalistas e con-
senadores, todos sofrem agora de
diferentes orfandades: os primeiros,
sem poder contar mais com o carisma
acrobáticode Peròn mas lançando mão
do aparato de poder econômico-militar
de que dispõem para interpretar e
aplicar os princípios de peronismo
segundo seus interesses, ou seja. os da
"pátria 

peronista e cristã": os
segundos, diante do cerco que lhes
move o peronismo institucionalizado,
têm que fazer a difícil opção entre agir
numa legalidade que lhes proíbe pôr
em prática os seus princípios fun-
damentais (de uma "pátria socialista")
ou cair na clandestinidade e numa luta
armada que justificaria para o governo
o desencadeamento de uma repressão
esmagadora e aberta, em que
dificilmente sobreviveriam. Os par-
tidos e formações que se encontram no
meio termo, temerosos das con-
seqüências de qualquer radicalização,

.advogam uma vigência democrática
também difícil, em suma. a con-
tinuidade do esforço de equilíbrio. As
massas, comovidas e desorientadas
ante a morte do líder e o surgimento
abrupto de uma nova fase histórica que
a volta de Perón à Argentina procurou
apenas retardar, ou são manipuladas
pela máquina do poder ou passam a
encarar, aqui e ali, com mais realismo
a sua própria situação.

Três elementos vieram impulsionar
recentemente esse processo: o ERP
(Exército Revolucionário do Povo), da
esquerda trotskista. começou a sofrer
uma caçada sistemática por parte das
Forças Armadas, que com Perón

Argentina

A radicalização dos órfãos
tinham deixado os órgãos de segurança
a cargo dos efetivos policiais. As bases
do ERP nas províncias cie Catamarca e
Tucumán sofreram o maciço ataque
combinado do Exército. Aeronáutica c
Forças da Policia.

O sindicalismo oficial, representado
pela CGT (Confederação Geral do
Trabalho) e pelas — de tendência
moderada chamadas 62 Organizações
(um setor de CGT. mais à direita, com
poderio crescente e ligado ao poderoso
sindicato dos metalúrgicos), teve
contestada a sua força de aglútinador
do trabalhismo em todo o país com a
cisão de vários sindicatos "com-

bativos".
Por fim. a passagem dos Montoneros

à clandestinidade, aderindo, jun-
tamente com oulros grupos da jovem
esquerda peronista a luta aberta contra
o governo de Isubelita. que consideram
"antipopular. antiperonista. repressivo
e pró-monopolista".

Em todo processo argentino está
havendo uma radicalização que tem
implicado sistematicamente em a
direita ganhar mais postos oficiais. AJ4
de agosto ocorreram três substituições
no Gabinete argentino: 'Alberto

Rocamora sucedeu a Benito Llambl no
Ministério do Interior: Adolfo Mario
Savino a Angel Robledo na pasta da
Defesa; e Oscar Ivanissevich a Jorge
Taiana no Ministério da Educação e
Cultura. Simultaneamente. José Maria
Villone ocupou o lugar de Emílio
Abras na Secretaria de Imprensa.
Essas substituições significaram um
reforço da ortodoxia de direita do

peronismo: tanto Rocamora como
Savino vêm para eliminar as discor-
dâncias que opuseram as Forças
Armadas a Llambl e Robledo. Taiana
foi definido por um funcionário

governamental como "porta-voz de
Montoneros junto ao governo, em vez
de representante do governo junto aos
Montoneros". Logo após Ivanissevich
ter assumido a pasta da Educação,
uma manifestação estudantil para

defender Taiana foi proibida. Se
discute também o fechamento das
universidades por tempo in-
determinado. Ouanto a Villone pouco
depois de sua posse foi fechado o
semanário oficial dos Montoneros. La
Causa Peronista (sucessor da revista /:/
Descamisado). O fechamento foi
precipitado pela publicação de uma
entrevista com os líderes do movimento
onde eram descritos com minúcias o
rapto e assassinato do ex-presidente
Aramburu. em 1970. por um comando
montonera Esse foi também um dos
motivos para a passagem do
movimento à clandestinidade e de sua
adesão h luta armada.

Nesse cenário talvez seja a
dificuldade de lsabelita substituir o
vulto do marido que a tenha levado a
pedir a elaboração de um anteprojeto
para a criação do cargo de primeiro-
ministro, cujas funções seriam
coordenar o trabalho do Gabinete
ministerial e substituir a presidente
quando necessário. Essa seria também
uma fórmula para evitar que. em caso
de impedimento da chefe de Estado, a
subida ao poder de um dos seus
substitutos legais (na ordem cie
sucessão: o presidente do Senado, o da
Câmara de Deputados e o da Corte
Suprema) viesse conturbar o processo
de fortalecimento cia direita no poder,
com a irrupção de eleições cuja
convocação é exigida, nesse caso. pela
Constituição do país.

A onda crescente de atentados, tanto
da esquerda como da direita (surgiu
mesmo uma organização denominada
Ação Argentina Anti-lmperialista —
AAA — que ameaça "executar onde os
encontre" 10 parlamentares de ten-
dência esquerdista) faz o pano de
fundo para os rumores segundo os
quais a Marinha estaria preparando
um golpe de Estado à maneira chilena.

,i para 
"pacificar" o país. Explica

também õ pedido feito no~3ia 3 último

pela CGT e as 62 Organizações ao

governo para que intervenha na

província de Comentes, a exemplo do
que já ocorreu em Mcndonza e Cór-
doba. sob alegação de que o gover-
nador Júlio Romero estaria \iolando_a
Constituição. Isso significa, como nas
intervenções anteriores, uma tentativa
de impedir a atuação dos sindicatos de
esquerda na província. Some-se a isso
as denúncias de alguns advogados de
que membros do ERP. presos nas
operações militares em Catamarca.
foram fuzilados pelas forças de
segurança, e se tem o clima atual da
Argentina. (Os "fuzilamentos" tiveram
um desmentido pelo Comando Geral
do Exército: os guerrilheiros teriam
sido abatidos "em ações de combate".
E os advogados serão julgados por
ofensa'às Forças Armadas.)

Esse ambiente provocou duas
reações diferentes: uma.
a declaração de 24 organiza-
ções políticas e sociais, entre

elas o Partido Justicialista. a CGT. o
Partido Comunista (ortodoxo) e a CGE
(Confederação Geral Econômica,
órgão dos pequenos e médios em-
presários nacionais), onde afirmam
que a vida política argentina
atualmente deve concentrar "o esforço
principal... na consolidação da ins-
titucionalidade conseguida" e
•"preservar o estilo- cie vida
democrático, republicano e federal,
emanado da soberania popular".
Repudiam o terrorismo e qualquer
forma de violência.

Outra foi a reação no meio sindical
de esquerda. No dia .1 de setembro foi
realizada uma "Reunião Nacional dos
Sindicatos Combativos" para
estruturar uma central coordenadora
dessas entidades que. apesar de
apresentarem divergências ideológicas,
têm em comum a luta por reivin-
dicaçòes salariais e a oposição à
política trabalhista do governo, que se
traduz no chamado Pacto Social,
apoiado pela CGT e a CGE. Essas duas
confederações, em aliança com o
governo, procuram retirar ar

legitimidade sindical da aliança de
esquerda dos líderes Atilio López.
Rcné Salamanca. Raimundo Ongaro e
Agustín Tosco. Nesse sentido, os or-
lodoxos tiveram uma vitória com a
intervenção na seção cordobesa do
Sindicato dos Mecânicos e Afins do
Transporte Automotor (SMATA).
liderado por Salamanca. por ordem da
direção central do SMATA. Outro
passo foi dado com o recente
fechamento pelo governo da Federação
de Tipógrafos de Buenos Aires,
também dirigida por líderes de
esquerda.

A nova entidade de coordenação dos
sindicatos ditos "combativos" en-
frentará além das dificuldades da ação
fora da CGT. o problema de conseguir
um mínimo de consenso que permita
um trabalho em comum entre as
diversas posições. Além disso, ainda
não está claro se o objetivo é montar
uma CGT paralela à oficial como em
l%8. a "CGT dos argentinos",
liderada por Raimundo Ongaro) ou se
o propósito seria apenas coordenar e
ampliar as lutas conjunturais
desencadeadas por cada sindicato ém
seu setor específico, tentando ao
mesmo tempo conquistar o poder nas
estruturas sindicais já existentes,.

Paralelamente à radicalização das
tendências de direita no poder, a
permanência c aparente fortalecimento
do ministro da Economia. José
Gelbard. considerado partidário de um
desenvolvimento econômico de estilo
nacionalista, poderia ser um paradoxo.
Para o governo entretanto, continua
sendo fundamental ter um programa
de nacionalismo econômico apoiado no
empresariado que Gelbard representa.

A renúncia do presidente do Banco
Central da República Argentina.
Alfredo Gómez Morales, marca o
'ponto de saturação das suas
divergências com Gelbard. Morales
defendia um desenvolvimento segundo
o chamado "modelo brasileiro", de
forte acumulação para posterior
distribuição, isto é, de contenção dos
salários. O ministro da Economia é
também responsável pela 

'abertura

para os mercados socialistas, inclusive
Cuba. Ê considerado o esteio da
política de compromisso entre as
classes sociais, através da solidariedade
entre a CGT e a CGE.
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Portugal
Tensão e descolonização

A 
recente grese dos jornalis*
ias portugueses em solidariedade

a jornais que tiveram sua circulação
suspensa pelo governo, desafiando a
nova lei que proibe movimentos desse
tipo. provocou a seguinte declaração
oficial: "O 

governo tem o dever de
informar que nào tolerará e intervirá.
com todos os meios, se necessário, para
evitar qualquer agravamento da
situação política c social que ponha em
perigo o desenvolvimento democrático
atual da política portuguesa. Agora
exbtc uma lei sobre a greve que será
aplicada".

Mesmo contando com o apoio da
Associação dos Jornalistas
Comunistas fortodoxos). que
denunciou a greve como contrária aos
interesses dos irabalhadores. «> «*«»verno
nào conseguiu impedir que o
movimento se realizasse e recebesse a
adesão da maioria dos setotes da
imprensa, deixando o pais sem jornais
por 24 horas.

A nova lei dc greves e a contestação
dos trabalhadores traduzem a situação
dc crescente fortalecimento das ten-
.Icncias moderadas e de direita no
governo. As eleições que talvez se
realizem cm março próximo sào objeto
dc um estudo detalhado que. apesar dc
excluir o direito dc voto dos "principais

servidores" da ditadura deposta cm
abril, cm especial os agentes da PIDE
tpor "indignidade nacional e in-
capacidade eleitoral"), c concedê-lo
aos analfabetos c maiores de 18 anos.
exclui da "incapacidade eleitoral" as
altas autoridades do antigo governo,
como subsecretários dc Estado,
governadores civis, ex-deputados,
membros da Câmara das Corporações,
ex-prefeitos e dirigentes da Ação
Nacional Popular, o partido
salazarista.

No plano externo, contudo,
pressionado pelas circunstâncias
históricas, o novo regime português
acelera o processo dc descolonização,
responsável pela melhoria crescente
das relações com os países árabes c
africanos.

O primeiro-ministro Vasco
Gonçalves deveria visitar em breve a
Líbia. A Argélia já permite que os
aviões portugueses sobrevoem seu
território. Tanto com esses dois países
como com a Tunísia, Lisboa deverá
estabelecer relações diplomáticas, o
-que já foi feito com o Senegal, primeiro
país africano a saudar com esse gesto o
reconhecimento português da in-
dependência da Guiné-Bissau e a
criação dos governos provisórios de
transição para a independência em
Angola e Moçambique.

Em Angola, foi formado há cerca de
duas semanas um Gabinete provisório
composto de militares portugueses e
representantes das tendências políticas
do território (principalmente o
Movimento para a Libertação de
Angola — MPLA — além da UNITA,
União Nacional para a Independência
Total de Angola), cujo objetivo é
organizar eleições por sufrágio direto
dentro de dois anos. Findo esse prazo,
o Gabinete será substituído por um
governo e uma Assembléia Cons-
tituinte encarregada de elaborar a
Constituição do novo Estado. O
Gabinete provisório é formado por três
Secretarias de Estado, três Sub-
secretarias, três militares portugueses e
um número desconhecido de técnicos,
e foi possível graças a constantes
negociações oficiosas entre a ad-
ministração portuguesa do território e
os movimentos de independência (a
FNLA — Frente Nacional de Liber-
taçao — liderada por Holden Roberto
foi afastada da participação no
Gabinete por ser considerada "an-

tibranca").
Em Moçambique, o processo de

transferência de poderes à FRELIMO
(Frente de Libertação de Moçambique)
será concluído, nos termos do acordo
assinado no dia 7 de setembro último
em Lusaka, Zâmbia, pelo chanceler
Mário Soares e o líder da FRELIMO
Samora Machel, um ano antes da
prevista independência angolana. O
território obterá a independência a 26 de
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Nas palavras do Mdtr sal arneanu.
Mtxamots)iM * um pala «se grande
prtetxiel. 

"mas nao pode wsftssiarse
nas iie«áprias pernas vm a cooperação
da África do Sal". Seria «io inieresse
«los «luis países que «*s porto* de Beira.
Nacala c liwreft-eti Marques ficassem
atenc*. tem c«mso as ferrosias para
aqueles portos. iMoçamhiquc consegue
importantes rendas com aqueles
portos, sendo a AfrWa do Sul e a
Rodesia os principais usuários).

Segundo Vorster. Moçambique
lambem depende de turistas da África
do Sul e da Rodesia: c. por outro lado.
não tem vondiç«Vs de dar emprego a
iodos os seus cidadãos, que por isso
buscam trabalho na Alma do Sul.
\ orster gostaria de ver este estado de
coisas prevalecendo no futuro.

Vorster afirmou que a hidrelétrica
tle Cahora Bassa produzirá energia que
não poderá ser inteiramente con»
sumida cm Moçambique. A menos que
Moçambique queira ter o maior
¦"elefante branco" da África,
acrescentou, é essencial que a energia
gerada por Cahora Bassa seja vendida
á África do Sul e a renda obtida
empregada para desenvolver o
território dc Moçajnbiquc.

Disse que um governo de maioria
negra em Moçambique poderia fazer
uma dc duas coisas. Poderia levar cm
consideração "estes fatos econômicos",
constituindo o governo de modo a
conseguir as coisas por ele. Vorster.
mencionadas.

"Nesse caso. não teremos
problemas. Então, sem se levar cm
conta a cor do governo, haverá uma
cooperação franca na esfera
econômica, independentemente das

Sçjmoro M«ach«l líder da FRELIMO

junho dc 1975. dentro dc menos de um
ano, portanto.

O governo provisório de Moçam-
bique contaria com um alto comissário
de Lisboa, responsável por todo o
funcionamento do processo de trans-
ferência de poderes, garantia da
ordem interna, defesa da propriedade,
etc. Além disso. Portugal conservará
nas suas mãos o Ministério da Defesa e
o do Interior. A FRELIMO designará
um primeiro-ministro e haverá mais
sete pastas. Acredita-se que Marcelino
dos Santos, o vice-presidente da
FRELIMO, será o ministro das
Relações Exteriores, Samora Machel. o
secretário-geral do movimento de

libertação, será o primeiro-ministro, e o
comandante Victor Crespo (membro
do Conselho de Estado de Portugal), o
alto comissário. Haverá também uma
comissão militar com igual número de
representantes *das Forças Armadas
portuguesas e da FRELIMO.

O documento assinado dia 7 declara
no seu 18.° parágrafo: 

"O Estado
independente de Moçambique
exercerá uma total soberania em
assuntos internos e externos,
estabelecendo instituições políticas e
elegendo livremente o sistema político
e social que considere mais apropriado
para os interesses de seu povo".

Vorster, primeiro-ministro da
minoria «da África do Sul:

"Moçambique não pode
sustentar-se nas
próprias pernas99

Num 
importante pronuncia-

mento político leito perante o
Parlamento sul-africano. no dia 30 de
ajgosto passado, o primeiro-ministro da
África do Sul, Jòhan Vorster, advertiu
o futuro governo negro da vizinha
colônia portuguesa de,Moçambique a
não tentar boicotar a África do Sul e a
Rodesia, caso queira sobreviver
economicamente. O pronunciamento
foi feito em meio às especulações de
que o futuro governo da FRELI-:
MO fecharia os portos de Beira, Nacala
e Lourenço Marques à Rodesia, e
possivelmente ordenaria o retorno dos
mineiros moçambiquenses , que
trabalham nas minas de ouro da África
do Sul.

Vorster ofereceu ao futuro governo
de Moçambique, uma política de não-
interferência e amizade. Mas disse que
se a FRELIMO rejeitasse a oferta, e u-
sasse Moçambique como base para
ataques contra a África do Sul (o que
Vorster pessoalmente "ão acredita que

possa ocorrer), então "obviamente"
seu país teria que se "defender, com
todas as conseqüências que isso
acarretaria para a África".

Segundo Vorster. a África do Sul não
tem qualquer intenção de interferir em
Moçambique. "Não temos qualquer
plano para invadir Moçambique,
conforme está sendo afirmado em
alguns lugares", disse ele."Tudo 

que a África do Sul fará é
defender-se com todo o seu poder de
ataque, caso seja atacada. Este é um
direito da África do Sul. e nenhum país
ou organização nos pode privar desse
direito", acrescentou.

Vorster a/irmou que é o interesse
tanto da África do Sul quanto de
Moçambique que este último tenha um
governo estável. Quando um governo
desse tipo for estabelecido, disse o
primeiro-ministro, a África do Sul
usará a primeira oportunidade para
entrar em contato com ele e chegar a
um entendimento.

Opttsioo. lê do Mtamora do 1974

divergências políticas «fue ffossa
haver"."Se. 

por outro lado*', utnmvmm.
"for «AtalNt«Kido um fostrtto que
diga: 'Catera Bassa. Beira. Nacala «
UwrcnçM Marques nada sigsiMkam
para nfo e náo nos lmpisrt«snsos em
perder a renda com o turismo' — neste
caso a questáo será outra, e nada
poderemos fazer quanto a ela".

Na Rodesia. a situação da África
Austral diante da futura emancipacio
de Moçambique lambem tem sido
««bjeto de intensas espcculaçtíes. Dias
atrás, durante um «*ongresso sindical
em Salisbury. capital rodesiana. house
um importante pronunciamento a
respeito.

O Secretário .do Conselho dos
Sindicatos da Alrica do Sul. A.
Grobbelaar. afirmou perante o
congresso sindical que a África do Sul
está preparada para abandonar o
apoio á Rodesia. diante das novas
condiçiíes pediticas, rxonônikas e
militares da África Austral.

"E meu dever afirmar-lhes", disse
ele. "que um segmento crescente da
opinião pública da África do Sul está
dizendo que este pais não icm mais
condições de manter aquele
apoio .Acho que é realista afirmar
que. apesar de a Rodesia ter fun-.
cionado até agora crnno uma zona-
tampão destinada a amenizar as in-
cursões terroristas da África Negra, a
importância da Rod«Hia para a África
do Sul. neste particular, entrou cm
declínio".

"A África Negra", concluiu.
"chegou mais peno de mis. c os
terroristas provavelmente terão bases
operacionais cm Moçambique, c acesso
•direto às fronteiras da África do Sul"

Oriente Médio
Guerra e Paz

Falando 
na paz. árabes e israe-

lcnses preparam-se para a guerra.
Mas. por enquanto, a guerra parece
mais uma ameaça que uma
possibilidade concreta. Sírios e
egípcios mobilizam seus Exércitos,
enquanto enviam missões diplomáticas
a Washington para debater a
reabertura da Conferência de Paz dc
Genebra. Israel, mais agressivo,
convoca seus reservistas, anuncia
outras convocações (dos dispensados
de serviço militar), faz manobras no
Sinai e na Cisjordânia. Ainda assim
manda também seu primeiro-ministro
Yitzhak Rabin a -Washington com o
objetivo de discutir a paz e a compra de
novos armamentos.

Onze meses após o último conflito
árabe-israelense. permanece a tensão
no Oriente Médio. Tensão que
corresponde à situação real dos povos
adversários, com todos os seus
problemas por resolver. E tensão
alimentada .também por uns e outros,
com o apoio e às vezes o estimulo de
seus grandes aliados, visando obter
maiores vantagens nas difíceis
negociações de paz.

Antes da conclusão do acordo de
separação de forças entre Egito e
Israel,' em janeiro, intensificou-se a

guerra de desgaste no Sinai, ehouve
quem temesse uma nova eclosão das
hostilidades. O acordo foi firmado, a
guerra suspensa. O mesmo ocorreu nas
colinas de Golan, onde se lutou por
mais de 30 dias até que Kissinger —
voando entre Damasco e Jerusalém
durante vários dias — conseguisse o
acordo de separação de tropas também
na frente síria.

Amenizado temporariamente o
problema no Sinai e no Golan, subsiste
ainda a questão mais difícil: a margem
ocidental do rio Jordão (ou Cisjor-
dânia). Território habitado por
palestinos, é reivindicado pela OLP
(Organização de Libertação dà
Palestina) para formação de um
Estado independente. Mas a área,
desde 1948 até 1967, esteve sob a
ocupação da Jordânia, cujo atual
dirigente, o rei Hussein, considera por
isso que ela deve ser restituída ao
governo de Amã. Depois, diz Hussein,
se decidirá sobre o destino final da
Cisjordânia — união com a Jordânia,

como antes, formação de um Estado
independente palestino, ou de um
Estado federado ao jordaniano. E tem
ainda Israel, que já admitiu devolver a
margem ocidental do Jordão ao
monarca jordaniano, porém deseja
manter contingentes militares em
algumas zonas do território, bem como
a ocupação política de outras. Dentro
de Israel, um grupo de direita* ultra
religioso é, inclusive, contrário a
qualquer retirada dessa região, que
pertenceu ao Reino Bíblico de Israel.
Mas essa posição é minoritária

Há algumas semanas, o rei Hussein
concordou em deixar que a OLP se

'responsabilize 
pela Cisjordânia. "se os

paises árabes assim o dèsejarem"._0
monarca não mudou de posição,
apenas admitiu o inevitável: se os
demais Estados árabes pressionarem-
noT ele terá de ceder, nao lhe restará
alternativa. Nesse caso, a única
"compensação" é afirmar que_ a
responsabilidade por tal política não é
sua. porém dos países árabes. Hussein,
contudo, não mudou de ponto de vista,
c não resta dúvida que se está
esforçando para vencer.

O momento é dos mais difíceis. Para
que a Conferência de Paz de Genebra
seja reaberta, algum passo deve ser
dado: ou o reconhecimento das
aspirações palestinas, ou a aceitação
da proposta jordaniana, ou ainda da
israelense. Porém, chegar a um
consenso parece sempre mais custoso.
Israel encarou com reservas e mesmo
irritação um recente comunicado
jordaniano-norte-americano pedindoa
negociação de um acordo de separação
de tropas no Jordão. A desconfiança
israelense em face do novo governo dos
Estados Unidos tem sido fartamente
expressa pela imprensa de Telaviv nas
últimas semanas. E os palestinos,

v sempre marginalizados de todas as
decisões, correm o risco de mais uma

-vez serem colocados à parte: mas,
mesmo sem querer, todos sabem que
sem resolver o seu problema, a falada
•paz no Oriente Médio será impossível.
Ê uma ferida que ninguém deseja tocar.
agora; no entanto, se não for fechada,
cicatrizada até o fundo, "o mal"
permanecerá.

continua na página ao lado
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Mais som prometida com o problema
plntia» •?• qualquer outro regime
fc^.priopropro fato deter cm seu
im-aóno cerca de 200 mil refugiados c

pda ceeniosaeéo gfttca «k» seu
governo Ustatcaitlvo por forças
nadonalktaa de esquerda), a Síria é
quem mata lera peesatonado para um
r^rieetmentodosdimtmpaksnri.n
E as estratégicas colinas de Golan sao o
outro pcobírme delicado da regüo;
Israel rejeita a Idéia de devolvê-las. e
Damasco tio admite a hipótese dc
perder orna parte de seu território.
Esses dota teores caplkam, a maior
leosio m frente riria.

r*o Sinal, a situação jié mais calma
O prépeto presidente Sadat afirmou
nio tcaaer a mobilixaçio israelense.
Icclaraado que
demonstração Ç para

interno". F.ntre Egito c Israel, os
pontos dc divergência sio menores:
Telaviv concorda em evacuar quase
toda a península do Sinai. * os dois
paises têm boje em comum um grande
amigo, os EUA. Sem falar que a
grande preocupação egípcia no
momento é aproximar-se do Ocidente,
desenvolver-se. tornar-se um Estado
capitalista moderno. Ou seja. no que
lhe for possível, o Egito procurará a
pax para realizar esses objetivos.

Com a aproximação arabe-norte-

,mcrteane. em furtçio principalmente
do petróleo. Israel vai-se sentindo
sempre mais ameaçado, mais inseguro
quanto ao seu principal aliado.
"Ninguém «W em ajuda a um Estado
de Israel que nio esteja forte .
declarou hi alguns dias o premier
Rabin Na realidade, quis insinuar que
seus amigos t> nio eram tio amigos
assim a ponto de sir socorrer um Israel
fraco, e por isso os israelenses deviam
se precaver. Os virios eserdeios
militares realirados uliimamenie
parecem ter dois objetivos básicos:
servir dc prova de força ante os países
árabes c fortalecer a coesão interna,
num momento em que a situação
postiça internacional já nio é lao
favorável a Israel

Tudo indica que o rccrudescimcnio
da tensão no Oriente Médio ê mais um
instrumento de pressão de árabes e
israelenses para superar o atual im*
passe nas negociações. Apesar das
ameaças c advertências, o desejo de
solução padfica em ambos os lados
predomina. Mas. ê fato. também, que
enquanto não forem resolvidos os
principais problemas da região, o
perigo de uma guerra estará sempre
presente, como demonstram as cond*
nuas invasões israelenses no sul do
Ubano e os choques recentes enire
feddayns e as forças de segurança de
Telaviv. (Helena Saltai

ministras,», socialista, empenhada
num m*cko corte nos gastos de defesa.
"Mesmo sem a Irlanda do Norte o
conflito seria inesitásei Mas com a
Irlanda, as Forças Armadas se en*
contram fortalecidas Os poRiicos
precisam delas e nio apenas na Irlanda
do Norte" De acordo com esse artigo
"as Forças Armadav mais cedo ou
mais tarde, seriam chamadas a agir na
própria Inglaterra. As operações no
aeroporto dc Hcathrow — três. apenas
neste ano — sio sintomas esidentes de
que isso nio ê uma possibilidade
remota". E prossegue: 

"O governo tem
a sua disposição um Exército com uma
experiência em guerrilha urbana maior
do que qualquer outro no mundo.
Numa época em que a ação dos sin*
dicatos se transformou numa ameaça I
própria existência do pais c'cm que a
possibilidade do uso das tropas se
tomou uma probabilidade, toma-se da
maior importância o fato das relações
entre as Forças Armadas c o governo
não serem dc confiança mútua".
Finalizando o artigo admite que é
improvisei um movimento do tipo
português, cm parte porque os
soldados desconfiam dos políticos e
não desejam assumir o seu papel. 

"No

entanto, o Exército admite ir apenas
até certo ponto Qual será esse ponto é
uma questão de especulação, mas sua
localização cm termos da situação do
Ulster pode ser usada como uma in*
dicaçâo".

SOTAS
Inglaterra:
o Contrato
Social o as

Forças Armadas

Falando no Congresso dos Sin-
dicatos Britânicos <TUC). a 5 de
setembro último, em Brigton. o
primeiro-ministro inglês Harold
Wilson se referiu ao que será o tema
central de sua campanha para as
eleições de outubro próximo: uma
"nação unida" apoiando-se no
Contrato Social, política de contenção
de preços e salários visando combater a
inflação.

O apoio dado pelo TUC ao Contrato
Social se por um lado aumentou as
possibilidades de vitória de W ilson. por
outro levou ao agravamento da cisão
entre os conservadores, ou seja. entre o
grupo liderado por Heath e outros, por
Enoch Powell, representante do Ulster.

Na Escócia, a campanha que os
nacionalistas vêm desenvolvendo para
criar um parlamento autônomo que
legislaria sobre assuntos específicos da
região, independentemente da lei geral
britânica, contribui para enfraquecer
os trabalhistas que poderiam perder
nove cadeiras para os nacionalistas
escoceses.

Dentro desse quadro eleitoral foi

noticiada a criação dc duas
organizações que estariam treinando
voluntários para ocupar as fábricas e
os serviços públicos cm caso de greve, a
fim de garantir o funcionamento da
economia e dar proteção às empresas.
Uma delas, a GB-7. é liderada pelo
coronel David Síirling c a outra,
dirigida pelo general Walter Walker.
se intitula Assistência Çrvjl.

Afirma-se haver um- clima de
desconfiança mútua entre as Forças*
Armadas e o governo Trabalhista. Os
acontecimentos de Ulster teriam
fortalecido consideravelmente as
Forças Armadas em detrimento do
governa O ministro da Defesa. Roy
Masson. é severamente criticado por
ter sugerido em abril último que a
opinião pública poderia forçar a
retirada das tropas britânicas da
Irlanda. Diz um artigo: "Um novo e
incompetente ministro da Defesa.' ao
endossar a retirada das tropas, atraiu
para si a condenação universal e
suspeitas, numa medida sem
precedentes". O artigo prossegue
afirmando que 

"o acontecimento mais
recente" foi a má vontade das Forças
Armadas em interferir na greve dos
trabalhadores do Ulster como
solicitado pelo governo. A greve do
Ulster ocorreu em maio último e. de
certa forma, segundo o Guardian.
seriam válidas as informações do
oficial Finalizando seu artigo, o oficial
que o assina sob pseudônimo declara
que os generais nomeados por um
governo tom (conservador) estão tendo,
agora, que trabalhar com uma ad-

A ofonsiva
diplomática

do Arafat

Kabbo em declaração ao lornal
libanês Al Salir varias delegações da
OI.P devem viajar a Europa ocidental e
aos países nio alinhados para pleitear
uma posi*áo fasorisel na Assembléia
fieral Chegou a circular um boato de
que Arafat s« encontraria com
Kissinger para discutir a participação
dos palestinos na» negociações de
ttenebra sobre o Oriente Médio, que
desem ser retomadas até o final do
ano, O Washington Posi acredita que o
boato, desmentido oficialmente pela
agência de nodetas palestina Waffâ.
assim como por luncionirios do
Departamento de Estado norte*
americana teria sido seicuUdo por
fontes árabes com sistas a influenciar as
discussões entre Washington e Tel*
Aviv durante a recente visita do
¦primeiro-ministr»» israelense a capital
americana. *

Sem dúvida, qualquer proposta dc
participação da OLP nas consersaçoes
de Genebra poderia ser setada por
Israel O seto ê um direito de todos os

paises que participam das c«n*
versações. Contudo, seria difícil para
Israel retirar a forte impressão de
legitimidade internacional que um
encontro Kissinger* A rafai conferiria á
OLP. Por isso é que os palestinos
insistem que qualquer encontro desse
tipo deve ser feito publicamente._e não
com os movimentos secretos tio do
gosto de Kissinger. Mas isso nio
parece ticil atualmente, quando a
opinião dos Estados Unidos sobre a
questão palestina é de que ela deve ser
primeiro resolvida entre Israel e a
Jordânia e. depois, ser objeto de uma
decisão conjunta dos paises árabes.
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• cooperativas de um novo tipo o
instrumento para transformar a
atividade agdcola. Prega a aboltçao »i«.
ensino e da rnedtctna privado*, tfc
também oportunidades iguais para os
«lots scsfjs — um slogan praticamente
medito na Grécia,!

O ponto central do programa é a
independência nacional, Para
Papandreu. a maioria dos erros do
passado deveu se a interferência de
interesses citemos no pai-* Cheg«»u
mesmo a atacar o Mercado Comum
Europeu, direndo que a primeira
conseqüência da associaçio da Grécia
tom o MCE foi a "emigração e a
deserção das aldeias gregas. Nossos
iosens trabalhadores .fawm parte
agora dos 'negros da Europa*, que
lomecem màcwleobra barata para os
paises da Europa ocidental". Essa
emigração foi responsável pela
decadência da- comunidade rural
grega, disse ele, acrescentando que a
maior parte dt»s investimentos
europeus na Grécia lembram as
relações entre •'dominadores e
dominados dos tempos coloniais",

A convonlênclo
das lois confusas

Se a questão palestina for incluída
na agenda dc discussões da Assembléia
Geral da ONU como "questão de
direitos nacionais legítimos", de
••libertação nacional", cm vez de
"problema dc refugiados", como
consta da Resolução 242 do Conselho
de Segurança, esse será talvez, depois
da crise de Chipre, o mais agitado
debate áz reunião, que se inicia nesta
semana, dia I" em Nova York. E_a
OLP (Organização para a Libertação
da Palestina) parece firmemente
decidida a despender todos os esforços
nesse sentido. _

Há uma semana, uma missão oficial
* da OLP. chefiada por Hani Al Hassan.

conselheiro político de Yassir Arafat.
líder da organização, esteve na China,
entrevistando-se com altas autoridades
do Ministério das Relações Exteriores
chinês. Essa foi a primeira missão
oficial da OLP a visitar Pequim nos
dois últimos anos e. pelo que dizem
diplomatas árabes sediados na capital
chinesa, a República Popular dá todo o
apoio à reivindicação palestina.

A OLP desencadeia uma ofensiva
diplomática (a criação de um escritório
de representação palestina.em Moscou
foi a primeira vitória dessa política)^
segundo um membro do Comitê
Executivo da organização. Yasser Abd

O movimonto
do Androas
Papandrou

Apesar da lei marcial ainda em vigor
e da atividade política interna estar
apenas começando, o professor de
Economia e ex-ministro Andreas
Papandreu pretende estender
rapidamente pelo interior do pais as
ramificações do novo panido que
fundou em Atenas a 2 de setembro, o
Movimento Socialista Pan-hclcnico.
cujo programa deverá atrair uma
reação pouco amistosa do Exército. O
movimento se propõe representar "a

vontade nacional e social do homem
grego médio, do lavrador, do
trabalhador, do artesão e da nova
geração", mas "distante de qualquer
dogmatismo ou extremismo".

As posições assumidas por Andreas
jífilho de Georges Papandreu. ex-

primeiro-ministro) durante anos de
luta contra o esiablishment grego
foram reafirmadas no programa do
movimento: ele pretende uma ampla
socialização do sistema de crédito,
assim como do setor básico da
produção e do grande comerão de
importação e exportação, e vê em

O Departamento de Estado norte*
americano confirmou oficialmente sua
recusa em conceder visto à senhora
Mireille Bcrtrand. membro do bureau
político do Partido Comunista francês,
para entrar nos Estados Unidos.
Bcrtrand deveria acompanhar às
Nações Unidas no dia 30 de agosto
uma delegação da conferência
paneuropéia de solidariedade ao Chile.
Em sinal dc protesto, os outros dois
membros franceses da delegação
cancelaram sua viagem.

Por causa desse incidente, o PCF
•protestou vigorosamente",

declarando "intolerável" a atitude do
governo americana Por sua vez. o
Partido Socialista declarou que aprova
a atitude dos membros_ franceses da
delegação contra a decisão americana,
lembrando a "'pesada respon-

Isabilidade" dos Estados Unidos na
queda do presidente Salvador Allende.

Os Estados Unidos usam. segundo
suas conveniências (e às vezes ao
acaso), a confusão de suas leis sobre
concessão do direito de entrada em seu
território. O comum dos mortais obtém
hoje facilmente um visto de entrada,
muitas vezes de duração ilimitada, mas
os membros de organizações con-
sideradas "suspeitas" às vezes têm
surpresas.

A ONU nâo é território americano e
os membros das delegações ali
representadas não estão submetidos á
legislação americana. No que se refere
a Mireille Bertrand. seria fácil con
ceder-lhe o status de certos "ob-

senadores" e delegados não oficiais à
ONU. que recebem, se lhe recusam o
visto, licença para permanecer no
bairro de Manhattan.

A PARTIR DESTA SEMANA
onuiiaoim
um jornal independente

SEXTA-FEIRA NAS BANCAS
Mais vibrante

Mais atual
MÜ cobertura dos acontecimentos da semana anterior e ainda
C°m 

fatasKcia da semana em que está nas banea»
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ECONOMIA

A queda
mundial

das bolsas

JEDIÇAO SEMANAL RtASfUIRA

Fronçoi* Renord

16 dt setembro de 1974 5. tw de» ItoUem - Pori» 9e Tel. 7.709.129

tSTAOQI UNIDOS

Desde 
o inicio do ano o moVi-

mcnio cm Wall Sircci — como é
conhecido a Bolsa dc Nova York —
caiu em 24%. atingindo o nível a que
chegou durante a famosa crive dc 1*170
que traumatizou profundamente oi
meios financeiros americanos. Em
Londres, a baixa foi dc 3*. (a maior
queda registrada há 15 anos) e na
Bolsa de Paris de 24%. levando o índice
a seu nivel de há seis anos.

Enire as múltiplas causas desse
fenômeno geral, deve ser citada cm
primeiro lugar a inflação galopanic e.
principalmente, as medida*, tomadas
para comê-la, que. na maior parte dos
caso*, se limitam á solução mais fácil:
restrição do crédito. Dinheiro raro c
caro c carência de liquidez sempre
deprimiram o movimento das ações
cujo rendimento se torna bem inferior
a taxa de juros do dinheiro a curto
prazo que atualmente ultrapassa 12%.
Dentro dessas condições, qualquer
investimento a longo prazo torna-se
arriscado c. principalmente, menos
vantajoso que o emprego do dinheiro
no dia-a-dia. mais garantido. Mas
principalmente, a inflação leva a
corroer os lucros e a reduzir a nada os
rendimentos na medida em que a
erosão monetária diminuir os lucros em
três quartos senão em sua totalidade.

As conseqüências desse tipo de
fenômeno são graves, principalmente
nos Estados Unidos, onde os depósitos
das caixas de aposentadoria são
aplicados cm obrigações e ações. Do
modo como evoluem as coisas, as
caixas de aposentadoria que desejarem
resgatar suas reservas terão cada vez
mais dificuldade em fazer face às suas
obrigações. Essa é a primeira vez. em
50 anos. que milhões de velhos
americanos se acham ameaçados. Isso
sem falar na poupança popular mais
atingida pela queda do movimento do
que a clientela dos fundos de poupança
c dos bancos.

Um quadro como esse não pode
deixar de preocupar os governos. Se
sua principal luta continua a ser contra
a inflação eles não podem se desin-
teressar pelo movimento do mercado
de ações. Convém lembrar que nos
Estados Unidos a baixa catastrófica de
abril de 1970 provocou a intervenção
das autoridades monetárias em apoio
aos meios industriais e financeiros.
Atualmente a atitude parece ser a
mesma, já que a Reserva Federal
(equivalente, no Brasil, ao Banco
Central) acaba de reintroduzir o
coeficiente de 8% a 5% para as reservas

.% obrigatórias no que se refere aos
grandes depósitos dos bancos: essa
medida que atinge o montante de 400
milhões de dólares constitui um balão
cie oxigênio para empresas em má
situação financeira.

Essa medida não constitui, cer-
ramente. uma mudança radical na
política restritiva que a Reserva
Federal segue em matéria de crédito.
Seu presidente. Arthur Burns.
manifestou claramente sua intenção de
não relaxar os freios embora pareça se
opor a uma nova escalada das taxas de
juros, cujo efeito seria particularmente
nocivo. 

"Em 
geral, ã principal

preocupação dos meios financeiros
americanos é com a incapacidade do
Congresso para elaborar medidas
eficazes para controlar a inflação ao
invés de se limitar à utilização da arma
ido crédito, política fácil de ser posta'em prática mas que funciona como
uma arma de dois gumes.

Não é apenas o futuro de certas
empresas que está colocado em
questão. Uma deterioração mais
acentuada dos mercados financeiros
corresponderia a um grave golpe na
poupança e comprometeria par-
ctalmente o financiamento dos in-
vestimentos.

bNFLACÂO
oposição dos sindicatos)

E ANISTIA
losicao dos ex-combatentes)

Depois 
dc uma "lua*dc*mcf dc

algumas semanas com o
Congresso e a opinião pública, o
presidente Ford começa a *islumbrar
algumas nuvens sombrias no horizonte
de sua política de reconciliação.

Aparentemente, o presidente Ford
não se apressa. Ele é um homem que
gosta de consultar e cooperar com o
Congresso. Sabe e gosta de escutar e
tende a adiar uma decisão se ainda não
a discutiu profundamente com seus
conselheiros c lideres parlamentares, ê
esta a explicação para sua iniciativa dc
realizar uma reunião de cúpula para
debater assuntos da área econômica no
fim dc setembro. Porém essa "feira dc
idéias" na qual devem participar
economistas, banqueiros,
industriais, sindicalistas, permanece
limitada, uma ser que em recentes
declarações o presidente restringiu seu
alcance ao manifestar posições bem
nitidas: o orçamento será reduzido e
não se tratará mais dc recstabelecer
um controle dos preços e dos salários.

Desta forma, até nova ordem, a
política econômica do novo governo é
curiosamente semelhante à de seu
predecessor E um certo número (le
democratas já denuncia esta atração
pela ortodoxia econômica exem-
plificada pelo fato de que não houve
nenhuma mudança na equipe
econômica do presidente, composta
dos mesmos auxiliares da época de
Nixon com exceção de Greenspan.
presidente do Conselho Econômico,
dono de uma ortodoxia ainda mais
sólida do que a de Stein. seu
predecessor. Portanto deve-se prever
que os democratas, faltando poucas
semanas para as eleições ao
Congresso, e sem recusar seu apoio de
princípio ao presidente em sua luta
contra a inflação, contestarão ja
partilha dos sacrifícios que serão
impostos pelo programa deflacionário
aos diversos setores sociais da Nação.

Henri Pierre

Com relação aos sindicatos, as
relações, que alé agora encontraram
uma disposição favorável, correm o
risco de se tornarem tensas. A decisão
de adiar por três meses o aumento de
53% previsto para uns três milhões e
meio de funcionários federais foi
evidentemente mal acolhida, assim
como a intenção do presidente de
suprimir 40 mil empregos da ad-
minislração federal. Os sindicatos de
funcionários protestaram afirmando
que eles não eram a causa mas sim
as vitimas da inflação: eles exi-
giram que o presidente destituis-
se seus conselheiro*, econômicos.
se seus conselheiros econômicos.

George Meany. o octogenário líder,
da gigantesca confederação in-
;ersindical AFL-CIO expressou o
mesmo ponto de vista. Suas
declarações aos jornalistas revelam um
certo desencantamento com relação ao
presidente Ford c uma franca oposição
a seus conselheiros. Meany chegou
mesmo a reclamar a demissão de
Burns. presidente do sistema federal de
reservas monetárias.

Anistia aos desertore**

Em relação à opinião pública o
presidente Ford deve agir com muito
tato. A propósito do futuro dos jovens
desertores americanos da guerra do
Vietnã, a julgar pelas cartas enviadas
aos jornais, a opinião pública parece
mais chocada e traumatizada do que se
poderia imaginar. As reações hostis de
amplos setores do público e de diversos
grupos, principalmente dos ex-
combatentes, a qualquer fórmula de
anistia, mesmo condicional, parecem
ter supreendido o presidente que, como
Truman e Lincoln, pretendia recon-

ciliar a nação e reintegrar os jovens
desertores na sociedade americana.
Por outro lado. muilo dot desertores
não desejam uma perdão 

"seletivo" e
gradual.

Aparentemente o presidente não está
inteiramente satisfeito com as
recomendações que lhe foram feitas
recentemente pelo secretário da Defe*
sa Schlesinger a pelo procurador-geral
Saxbe. "Ele tem suas próprias idéias
sobre o assunto", disse seu porta-voz.
O relatório dos ministros teria sido
demasiado restritivo. O Exército, em
particular, se preocupa com os efeitos
desagradáveis que esse precedente
poderia ter no moral e na disciplina do
Exército e. sobretudo com as
dificuldades que criaria se um dia fosse
necessário decidir novas medidas dc
alistamento.

O programa deverá prever o estudo,
caso por caso, dos dossiês submetidos à'
clemência presidencial. Será feita uma
distinção entre os desertores e os
refratários. entre os que vivem
marginalizados no território nacional
e os que residem no exterior.

Finalmente, a filosofia essencial do
programa de anistia é que os desertores
deverão "pagar" sua reintegração com
um serviço dc trabalho civil de 12 a 18
meses. Alguns conselheiros
presidenciais insistem em adicionar a
essa expiação um ato de contrição que
teria o significado de uma reafirmação
fle fidelidade (sob forma de juramento)
aos Estados Unidos. Outros acham a
fórmula inútil porque ela justificaria
definitivamente todos aqueles que
pensam ter obedecido a convicções
religiosas e políticas superiores
recusando-se a empunhar armas.
Resumindo, dar uma segunda chance a
esses jovens sem desagradar àqueles
que serviram e à grande maioria das
famílias atingidas direta ou jn-
diretamente pela guerra do Vietnã, é
uma tarefa ingrata, nobre, mas
politicamente pouco 

"lucrativa"...

General Abrams (1914-1974)
O último comandante

das forças americanas no Vietnã

Como 
Eisenhower e tantos outros

ilustres predecessores, Creighton
Abrams nascido a 15 de setembro de
1914 em Springfield (Massachusetts)
de família modesta e de religião
metodista, foi para a academia militar
de West Point porque, naquela época,
esse era o único meio para um "rapaz de
boa constituição e bem dotado fazer,
estudos superiores às custas do governo'
federal. Aliás ele não brilhou ali nem
pelas notas nem pela disciplina. Saiu
no fim da fila de promoções em 1936.

Jovem tenente, é mandado para Fort
Bliss, onde fica até 1940 numa escola
de cavalaria. Nesse ano é chamado
para comandar uma companhia da l.a
divisão, e depois a chefe de batalhão,
em 1943, ele se torna famoso à frente
do 37.° batalhão do Exército
americano, ponta de lança da ofensiva
aliada na Europa. Participa, entre

outras, da batalha de Bastogne. Sobre
ele disse o general Patton: "Sou
considerado o melhor comandante de
blindados, mas tenho um concorrente,
Abrams". Creighton Abrams volta aos
Estados Unidos coberto de con-
decorações.

Serve, em seguida, em seu país e na
Europa. Entre agosto de 1952 e julho
de 19-53, aperfeiçoa seus
conhecimentos no célebre War College
(Escola de Guerra) de Washington,
onde civis e militares de elite
mergulham no estudo do mundo
contemporâneo. Pouco depois, vai para
a Coréia onde fica ligado às operações
de Estado-Maior até 1954.

Em maio de 1960. é nomeado
general de brigada e. em 1963, recebe o
comando do 5.° Exército americano,

^estacionado da Àlemanha^Fedeirai.-;.e'O

grau de general de divisão. Em 1964. é
subchefe do Estado-Maior do Exército
de terra. A esse título é enviado em
missão de inspeção a Saigon, em março
de 1967. No mês seguinte, o presidente
Johnson o nomeia adjunto do general
Westmoreland. comandante-chefe no
Vietnã, que desde 1964 conduz ali sua
"grande guerra", com o resultado que
é conhecido.

A falência de sua estratégia logo se
torna evidente. Em março de 1968
Johnson desiste de candidatar-se
novamente à presidência para deixar o
campo livre a negociações com Hanói
e, a 10 de abril, anuncia que West-
raoreland foi chamado a Washington e
promovido a chefe do Estado-Maior do
Exército de terra. Ninguém se sur-
preende com a nomeação de Abrams
para substituir Wcstv. a 10 de junho"de Í968.

A política a ser aplicada pelo general
Creighton Abrams é, de um lado,
-preparar a evacuação em boa ordem do
contingente americano e. de outro,
intensificar o treinamento e moder-
nizar o equipamento das forças de
Saigon, e dar-lhes um moral capaz de
fazê-las enfrentar sozinhas o Vietnã do
Norte. Ao voltar para Washington em
julho de 1972, podia até estar con-
vencido de ter cumprido a contento as
düTs Tarefas.  
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KADHAh

Umbueóftco
reaparecinwiTto

... Kadhafi. aliviado, a pe*
JiMo, há cinco metes, de uma

pane de suai lurvçott eotiikas e
nr<Hoculáre%. desde então nio tez mait
diteurtot nem deu entrevistas à im*
prensa. Para sua rentrèe. o chefe do
Estado tbio escolheu a semana de
comemoraçõet do quinto aniversário
do golpe militar que derrubou o rei
idrit I para encontrar-se com uns 30
jornalistas estrangeiros, sob at
laranjeiras e oliveiras que rodeiam tua
residência pessoal, not arredores de

I rlpoliv-po crepúsculo dc um dia em
que a temperatura chegou a 42 graus á
sombra, alguns tapetes e almofadas
foram colocados sobre a terra
recentemente regada.

Foi nesse cenário pouco comum mas
capaz de. favorecer uma conversa
descontraída que o coronel Kadhafi
recebeu os jornalistas. No entanto, ora
severo, ora irônico, o rosto um pouco
envelhecido, ele não estabeleceu
diálogo, em nenhum momento, com
um auditório acostumado outrora a
uma maior cordialidade. As respostas
foram breves, lapidarei, ás vezes até
muito secas.

A uma jornalista malaia. vinda do
fundo da Ásia para interrogá-lo sobre a
sorte de algumas populações
muçulmanas do seu pais. o coronel,
habitualmente cheio de solicitude para
com seus correligionários — mesmo os
distantes — contentou-se em dizcr.com
muita pressa; 

"Não estou em condições
de responder". A um greco-cipnota
que tentava interessá-lo pela sorte dc
Makarios. disse: "ê um problema do
povo de Chipre".

As perguntas sobre o Oriente Médio
foram contornadas. O representante
da agência soviética Tass. que queria
saber a opinião do coronel sobre o .
papel dos soviéticos na solução cm
curso na região, recebeu como
resposta: "A iniciativa pertence^ à
America". "Como estão as relações
Líbia-Egito. *<lepois de suas recentes
conversações com o presidente Sadat.
em Alexandria*?? A resposta soou
como uma rajada de metralhadora:
"Não há problemas".

Ora. todo mundo sabe que existem
problemas. As respostas relativas aos
Mirage libios estacionados no Egito
não trouxeram nenhum esclarecimento
sobre q assunto, pelo contrário.
Quanto ao levantamento do embargo
de armas pela França: "Veremos na
prática". Então o coronel se levanta e
convida os bons muçulmanos presentes
a recitarem com ele a prece do
Maghreb. São colocados tapetes num
recanto do jardim, e eles se prostram
voltados para Meca.

A segunda parte da entrevista
também foi decepcionante. Já se sabia
que. para o governo líbio. "os acon-
tecimentos provaram que a suspensão
do boicote de petróleo foi um erro"
(trata-se do boicote imposto aos
Estados Unidos depois da guerra
contra Israel, em outubro passado, e
cuja manutenção era desejada por
Trípoli). Sabia-se também que aos
olhos do coronel Kadhafi '"a luta
continuara no Oriente Médio até a
libertação da Palestina".

A situação interna parece _ que
prendeu um pouco mais a atenção do
presidente líbio. Após um gesto de
mão. que parecia querer dizer: em.
cinco anos passei por muitas coisas -
o coronel garantiu: 

"A revolução
cultural continua na Líbia. Forjamos
nossa própria experiência. Por
exemplo, em Zauíra o povo acaba de
renovar espontaneamente -o comitê
popular local".

Ouando eu quis saber qual o
balanço dos cinco meses, durante os
quais se disse que o chefe de Estado
iria aproveitar seu retiro para dedicar-
se a questões ideológicas, o coronel
limitou-se a responder: "Descansei do
protocolo". E. em seguida. Icvantou-se
c desapareceu sob as árvores fròn-
ciosas.

l
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Uma terra de nativos, hindus, (avaneses. negros, chineses.
Em 197S, o mais novo pais Independente da America Latina.

A herança colonial da Holanda
Como citar una naç«lo e reapoderar-se da economia locar?

J.C. Guillobaud

da 1975 •

de Ms
Palsea laliaa (Holanda, Seriai,

a balanãesaal. #
«MpObde-WInrilbabltaai

¦), swdar qsst a CssVsssa
ecoa, caaa a qual fai freotséra. a a»

%}\ igiaailatoi araaasawiti — podar, aoa

da pala aaja
devida à

banana, à aoa rtcjsstia e i
racial»

iastável a vida polítk..

Uma 
irama singular dc raças,

cores e classes costurada pelos
dois últimos séculos da história
ocidental. Uma aparência
extravagante com construções cm
madeira pintada, um pouco car-
comidas, cópia das casas dos
comerciantes de Anvers mas situadas a
7 mil quilômetros da Holanda. O
Surina é uma conena escamada dc
onde os brancos v£m saindo
atualmente, deixando atrás tudo o que
haviam trazido: a alquimia dese. volta
de seu empreendimento tropical.

Comerciantes chineses, funcionários
nativos, hindus da província indiana de
Uttar-Pradesh vestidos com sari.
damas javanesas de quadris estreitos
com sapatos de salto em forma dc
bobina, o subproletariado "negro" e os
americanos que ainda se mostram
hesitantes diante da grande floresta. O
conjunto não é uma mistura, mas uma
justaposição, um amontoado. Em
nenhum outro lugar o conjunto de
pessoas é tão espetacular, colorido e
desconcertante... Enquanto Caiena
(capital da Guiana Francesa) dormita.
mais abaixo. Paramaribo, a capital do
Surinã. se espalha por todos os lados
fazendo barulho.

Innf-or aos crocodilos

Esse povo formado por elementos os
mais diversos vive entre aquilo que
restou, em madeira e estuque, do
meticuloso .projeto holandês. Essa
multidão indefinível. que só tem em
comum o uso da língua holandesa e do
dialeto Taki taki, é testemunho,
apenas por sua presença, daquilo que
foi o impávido orgulho dos brancos,
dos Van Oggerdorp ou Van Stikker
que, outrora, se deslocaram para vir
povoar suas possessões da América,
estabelecendo-se um pouco por todos
os lados do imenso reservatório
humano de suas outras colônias.
Negros trazidos da África no século
XVII. habitantes da Indonésia vindos
deJava ou Sumatra dois séculos mais
tarde, para cultivar arroz. Além desses,
os hindus obtidos por contrato com o
império britânico. Milhões e milhões
de famílias vindas de outros cantos do
mundo, não por acaso, mas
geometrteamente distribuídas, por todo
o Surinã como um batalhão de
agricultores.

Comparado' a seus concorrentes
franceses, ingleses ou americanos, o
colonialismo holandês parecia mais
obstinado, mais sistemático e mais
eficaz, de acordo com seu próprio
ponto de vista. O Surinã vem. há três
séculos, contrastando, graças a seu
êxito, com o fracasso da Guiana
francesa. Mais povoada, rica em cacau
e cana-de-açúcar, arroz e florestas e
mão-de-obra importada, a Paramaribo
do século XVII já era uma espécie de

upulenta cidade das "Flandrcs
cquinociats" em comparação com
Caiena. situada a 400 quilômetros dc
distancia, devastada pelo rum e a
sifiliv Enviado por Luit XVI para
estudar "as causas do surpreendente
esito holandês no Surina". Pierre
Victor Malouet espantou-se na época
com o que-descobriu. O espetáculo era
fabuloso.

As mulheres dos colonos, louras, em
carruagens douradas: as casas com 20
empregados negros: uma sida colonial
brilhante, cheia de festav danças c
música. Além de uma crueldade
bonachona. Penduravam-se os escravos
desobedientes cm ganchos de açouguc.
por vezes eram lançados aos
crocodilos: as pernav braços c icsti*
eulos eram decepados antes que os
"punidos" morressem nas escadas dos
templos. Toda essa suntuosidade
holandesa do século XVII já
apresentava seu reversa Ela era uma
espécie de carnaval feito sobre um
vulcão mal extinto pela repressão.
Sempre e por todo lado surgiam
revoltas.

Os traços atuais do Surinã têm
origem remota: um "belo êxito
econômico" ameaçado por sobressaltos
imprevisíveis. A revolta dos "negros
marrons", por exemplo, chegou de
repente a tomar aspecto de guerrilhas,
sendo necessária a intervenção das
tropas holandesas. "Essa maravilhosa
colônia", escrevia Malouet em J771."encontrava-se na maior agitação: a
guerra dos negros ocupava totalmente
a regência e todos os habitantes se
encontravam divididos em duas
partes".

Atualmente, três séculos depois,
enquanto os holandeses se retiram na
ponta dos pés. sendo mais
discretamente substituídos pelas
companhias ••multinacionais" da
bauxita (minério de' alumínio), das
frutas e da madeira, o Surinã enfrenta
as mesmas divisões. Depara-se. no
entanto, com dois temíveis im-
perativos: 

"inventar" rapidamente
uma nação a partir dessa colcha de
retalhos e reapoderar-se da economia
local limitando os superlucros das
"multinacionais". Tudo isso antes de
se lançar no perigoso 

"trampolim" da
independência, impelido pela Holanda
que. como veremos, tem suas razões
para isso.

A expulsão dos brancos

Os problemas do Surinã, herdados
do passado, são principalmente raciais.
Os dois grupos étnicos mais im-
portantes — mestiços (31%) e hindus
(37%) — disputam o poder enquanto a
comunidade camponesa indonésia
(15%) desempenha o papel de uma
minoria cujas opções políticas são
determinantes. Os antagonismos
raciais que encobrem (embora nem
sempre) as diferenças de classe
(mestiços urbanizados, ou mesmo
proletarizados, 

"radicais" e hindus
mais conservadores do campo) con-
tribuem há 20 anos para agitar a vida
política do Surinã. na qual a metrópole
constitui provisoriamente a outra parte
do tripé.

Entre uns e outros a competição é
violenta já que nenhum grupo se sente
verdadeiramente integrado,
"surinanizado" nesse país_ que ainda
não chega a ser uma nação.

Além de todas as diferenças — de
pele, língua e cultura — existe a ainda
a de religião, cujo pape! não é pequeno.
Enquanto os hindus praticantes
freqüentam seus templos e seus
cinemas, os mestiços são fiéis ao

' protestantismo, sendo os javaneses
piedosamente muçulmanos. Quanto
aos últimos holandeses, algumas
centenas, colocam-se à margem.

"Cada grupo étnico vive. em geral,
numa região bem específica do
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Surinã". explica Rogtcrschot.
correspondente de uma agência dc
noticias holandesa. "Na realidade,
apenas u capital. Paramaribu. constitui
uma mistura. Mas cada um continua
prisioneiro de sua cultura, de seu
universo mental. A personalidade do
habitante do Surinã ainda não existe.
O único embrião dc integração surgiu
por imitação de tudo que vinha da
Europa ou da América".

Desde 1954 o Surinã dispõe de um
conselho legislativo (Statcn) e de um
ministério de 9 membros. Um
primeiro-ministro local, responsável
ante o Staten. substituiu cm 1966 o
governo holandês, relegado a um papel
de simples representante. Sendo desde
então senhor de sua política interna e
de suas finanças, o Surinã permaneceu
como membro (juntamente com as
Antilhas holandesas) do .reino dos
Países Baixos, ê uma Commofiwealth
holandesa.

A invasão de Amsterdã

A obtenção em 1954 do estatuto que
criou o legislativo correspondia
localmente à expulsão dos brancos e
dos mulatos, antigos detentores do
poder colonial, e à ascensão política
dos negros nativos e dos hindus. A
disputa política que passou então a
existir entre essas duas forças
ascendentes se apoiava em ptarte nas
flutuações aritméticas da demografia.
Até 1969 os nativos, mais numerosos,
dispunham da maioria no conselho.
Entre 1969 e 1973 o poder passou aos
hindus antes que um imprevisível
cataclisma sócio-político (em fevereiro
de 1973) transferisse de novo o poder
aos nativos.

Nesse meio tempo verificou-se um
fenômeno considerável que significou
ao mesmo tempo sintoma, con-
seqüência, causa e subproduto de tudo
que se passa atualmente no Surinã: a
emigração em massapara a Holanda, a
colonização por um agitado
proletariado, diferente da feita pelos
holandeses.

Três razões explicam esse fenômeno
sem precedentes.

Economicamente o Surinã é quase
auto-suficiente graças aos royalties
pagos pelas grandes empresas —
Suralco. filial da Alcoa e Biliton
(bauxita), Bruynzee! (madeira) — o
padrão de vida não deveria ser muito
inferior ao da Holanda. O beneficio

das vantagens sociais, no entanto, nâo
recai sobre os trabalhadores do Surinã.
A taxa de desemprego (30%) não ê
compensada poi qualque. >istema de
habitação comparável ao existente na
metrópole (conseqüência absurda: um
pequeno funcionário em Paramaribo
ganharia mais se fosse desempregado
em Amsterdã).

Politicamente, pelo contrário, os
habitantes do Surinã se beneficiam,
pela carta do reino dos Paises Baixos,
da plena nacionalidade holandesa,
tendo o mesmo título que um habitante
de Amsterdã. Consequentemente, eles
podem circular livremente entre o
Surinã e a metrópole (o inverso não é
válido).

Psicologicamente, a •"crise de
identidade" que afeta essa população
tão diversa do Surinã dá à cidadania
holandesa e à "•instalação na
metrópole" um incomparável
prestígio. Segundo uma piada corrente
em Paramaribo: "Se fosse feito um
plebiscito, os partidários da in-
dependência venceriam mas 90% das
pessoas optariam, em seguida, pela
nacionalidade holandesa".

Necessidade econômica, liberdade
jurídica, atração psicológica, todos os
fatores se encontram reunidos para
favorecer um verdadeiro rush
migratório em direção a merrópole. Flc
se acelerou a partir de l%3. prin-
cipalmente por parte dos nativos mais
pobres. Para viajar era preciso fazer
reservas com muita antecedência no
Jato Junibo da KLM. batizado por
zombaria de Bvjlmer-meer-Express
I.Bijlmer-meer é o nome dc uni bairro
de Amsterdã que tem grande
proporção de emigrados do Surinã).

Em 1974 havia mais de 80 mil
habitantes cio Surinã devidamente
instalados numa Holanda que
descobriu de repente as ambigüidades
do "problema racial". Não se passa um
dia sem que os jornais holandeses
registrem incidentes atribuídos a esse
novo proletariado de cor (20 mil
habitantes do Surinã cm Amsterdã. 15
mil em Haia), um proletariado que no
centro da plácida Holanda se organiza
politicamente, reivindica, se radicaliza
e defende a causa palestina. A opinião
pública reclama, cada vez mais. um
"controle severo" dessa imigração
(segundo a constituição holandesa o
controle jurídico é impossível).

A primeira vantagem do "aban-
dono" do Surinã pela Holanda seria na

verdade a criação de uma barreira
jurídica protecionista entre a ex-
colônia e a Holanda. Situação
parudoxai. absurda, barroca, de uma
metrópole apressada para se
desembaraçar, por esta razão, de uma
velha possessão colonial.

Esta exacerbada questão teve um
inegável desempenho nos violentos
acontecimentos de fevereiro de 1973
em Paramaribo. Face ã onda de greves
— no início não políticas — o governo
de Jaggermath Lachmond, dominado
pelos hindus, foi de um rigor
desastroso que provocou, como reação,
uma explosão confusa e brutal,
astuciosamente expfcrada pelos grupos
extremistas. Barricadas e
manifestantes invadiram uma capital
em estado de sítio, entregue aos in-
cêndios. às insurreições e à polícia
local. Traumatizado pela série de
problemas ocorridos em Curaçao
(Trinidad Tobago) em 1%9. o Exército
holandês evitava intervir e as tropas
permaneciam retidas. A tranqüilidade
só voltou muito lentamente.

Nas eleições que se seguiram, em
outubro de 1973. o partido hindu de
Lachmond (o Katan Hikary Party).
hostil à independência, perdeu a
maioria. Uma coalizão de partidos
negros e javaneses — a Nationale Partij
Kombinatie — levou ao poder um líder
negro. H. Arron. personagem
relativamente moderado, mas
estimulado por um pequeno grupo
muito mais radical, o Partij
Nationalistische Repubüek, do/ad-
vogado negro Bruma. Portanto,
tomavam o poder no Surinã uma
forma de black power e "'ideologia
jamaicana". A burguesia e o .
proletariado aliados contra os hindus
num clima de tensão racial: uma
aliança contestada por certos
militantes negros de extrema-esquerda
que, até então, sentiam-se
ideologicamente identificados com
Bruma. "Ele fez aliança com a direita ¦
negra, mas este' tipo de coalizão não
pode durar uma vez que está fundada
num critério puramente racial".

Quatro meses depois, a 15 de
fevereiro de 1974. Arron subitamente
exigiria a Haia esta independência
total para o Surinã — tão temida pelos
hindus. "Trata-se de criar um choque
salutar e uniticador no Surinã".
explica o novo governo.
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TRIBUNA LIVRE

querem Juntos mulheres e homens

A 
questão colocada pela seere*
taria de Fvtado para Assuntos

Femininos do jjoverno francês
iFrancoise Giroud. seja artigo Que
queremos*¦•'•¦<i»' na«-diçãosemanal
brasileira do Le SUmde n.* 9», com
preciso conhecimento das situações
htstoricav e bastante ampla para que
nio provoque várias discuçoes. Eu
colocarei, com vimpatia e estima,
minha disergencia em relação a
determinadas fftrmulas que claramente
dissimulam comportamentos am*
bfguos e equivocados. Apesar de um
t«m de libcralivmo «.ma terrível solução
„ apresentada por Francoise Giroud.

:ando afirma que. da mesma forma
que o problema negro ê um problema
branco, o problema das mulheres é
radicalmente um p*-nb'.*,r.a^dos
ho_«ej__- *

O artigo de Francoise Giroud sugere
lue a luz deveria baixar sobre o
•spirito dos Jtomens para persuadi-los
nào apenas 

"a 
reconhecer a igualdade

das mulheres mas também para torni*
Ias iguais. A argumentação de nossa
secretaria de Estado francesa se apoia
sobre dois pressupostos que me parece
urgente contestar e mesmo combater,
em prim«*iro lugar, em qualquer

fj] Paare dominicana

problema de relações humanas — de
•relações de classe, de coloniiadores c
colonizados, de homens e mulheres, de
educadores e educados, de pais c filhos
— nada é mais perigoso que reduzir
tudo á dimensão daqueles que. por
força de hábitos seculares, exercem o
poder. O problema do poder político
não * o da boa vontade, da
benevolência, do paternalismo
patronal, mas sim o da combatividade,
da iniciativa criadora da* massas
populares. E mais a partir de um
cristianismo rotineiro in*
textualmente preguiçoso que se faz
do problema do amor militante
combativa violenta dos pobres, um
proble*-.a da bondade condescendente.
rtbSbria e definitivamente impossível
dos ricos.

O mundo não se transforma jamais
em virtude de uma compreendo dos
dominadores, mas sim pela esigência
implacável dos dominados.

O segundo pressuposto de Francoise
Giroud nio é outro senão o da
necessidade de uma luz. de _ um
conhecimento, como pré-condição
para uma solução prática. Ora. a
experiência da história mostra que nao
e absolutamente porque os homens e
mulheres v'_m. conheciam e erarr
iluminados que eles «criaram,
realizaram, agiram. Êu diria mesmo

Joon Cord<>c.nol (1)

que. ao contrária ê realizar, é agir. que
permite cnserpar.

Mas o que principalmente me
espanta c que o mabr dos preconceitos
csistentes nesse assunto é o que supõe
que a autoridade, o gosto do poder,
sejam atributos dos homens, sendo
estranhos às mulheres que. desva
forma, teriam como atributos a ter*
mira. a doçura e a intuição Eu não
estou exagerando: *t...) As jovens
mulheres, c são numerosas, se recusam
a aderir ao sitema de valores viris, em
sô poder escolher entre o sub*
desenvolvimento de suas faculdades e o
superdesenvolvimento do espirito de
conquista e de competição...A sede de
poder nio é uma componente
feminina, por razões evidentes.
Conquistar um poder, exercê-lo em
primeiro grau — pelo esmagamento
físico do rival — ou por meios
sofisticados, não passa de uma
maneira de se assegurar ou se
tranqüilizar quanto à sua virilidade"...

Embora as mulheres que exercem
uma dominação sejam raras a

feminilidade não tka nem um pouco
atrás dos homens no que di/ respeito
aos meios sofivticadivs de exercício do
puder. Na realidade, sem minimizar a
importaneia de uma dependência
fisiolíigiea, d aniquilamcnto secular
das virtudes criadoras c políticas do
espirito feminino, c sob condição de
nâo dar ás palavras que eu vou cm*
pregar a idéia de uma ausência de
importância, a contradição entre os
homens e as mulheres é secundária cm
relação a«n pontos fundamentais de
c«mfronta relativos ao antagonismo
radical.

A própria Francoise Giround ilustra
perfeitamente cm duas Irascs o que eu
quero dar a entender — a primeira ca
«le uma militante feminina radical: "E

preciso reconhecer que jamais se viu
um patrào-cair de amores por seu
empregado": a segunda vem da
própria pena de Francoise Giroud:
"Ao menos sabe-se que eles só amam
duradouramente as mulheres que eles
fazem felizes". As duas frases
testemunham aquilo que eu chamaria
a irrcdutibilidade do amor nc
fenômeno amorosa Ê significativo que
a militante radical e secretária de
F.stado para Assuntos Femininos falem
ambas da relação entre o homem c a
mulher em termos de fatalidade, de
rendição, de dominação. Na primeira

citação, nio se ama. se cai de amorev
Na segunda, a mulher e o homem nio
vriam luntos seu desiina ela nio *
amada duradouramente a menos que
ele a laça feliz e a considere coim»
igual

O erro, a meu ver. vem da concepção
fundamentalmente privada inte*
rindividual — principalmente por pane
do casal sobre o fato amoroso em nossa
sociedade, onde cada um ê convidado a
centrar-se em si mesma Eu me lembro
de uma transmissão de televisão cm
que foi dito pelos chineses que na
China o amor estava subordinado Inio
destruído, mas relativizadol i
revolução Há mais amor nesta, no
sentido da paixão pela transformação
do munda que naquilo que gostamos
de chamar num sentido absoluto o
amor — a ligação de ternura entre um
homem c uma mulher.

Também Francoise Giroud —

prisioneira deste tipo de inferioridade
reconhecida das mulheres — parece
minimizar uma das grandes com*
ponentes da humanidade colocando a
questão, que querem os homens? E
preciso sobretudo indagar que querem
juntos mulheres e homens? Estarão
eles c elas na verdade voltados para a
vontade de se fazerem iguais? Estarão,
enfim, preocupados com a
humanidade?

CHIPRE (1946-.9SV)

As origens do conflito
Os acontecimentos atuais em Chipre

dio ao trabalho do historiador
Françols Crouzet uma singular
atualidade. Refiro-me à obra
monumental qut ele publicou, no
começo deste ano, sobre o conflito de
1946 a 1959 em Chipre (Le Conflit de
Chypre 1946-1959, Bruxelas, Êmlle
Brúyüuit. dois volumes). EU constitui a
introdução mais rica e mais penetrante
à compreensão da última crise na ilha.

A obra é a última de uma série de
estudos empreendidos a partir de 1959,
sob os auspícios do Fundo Caraegf*
pela Paz Internacional, com o objetivo
de facilitar a compreensão da natureza
e dot mecanismos dos conflitos Io*
temacionab. Como nos trabalhos
precedentes, este foi confiado a um
historiador de um pais neutro,
assistido por um comitê de per-
tonalidades originária» dos paises em
conflito. Uma equipe de assistentes de
pesquisa, de diversas nadooalldadra,
reunia a documentação necessária,
portanto a originalidade desse livro
está no fato de ser fruto de uma
pesquha coletiva, sob a respon*
tabilidade de um mestre que assumia s
direção e a redação.

Trabalho sobre História bem
contemporânea, a obra* baaeada ante»
de tudo em fontes escritas: debates
parlamentares e nas Nações Unidas,
livros brancos, imprensa. As en-
•revistas com um grande numero de
personalidades permitiram completar
e corrigir essa documentação. Entre
outras coisas, esse livro é um
testemunho'' da possibilidade de se
escrever a História "recente".

Q 
"primeiro" conflito de Chipre foi

entre o governo britânico, que detinha
a soberania na ilha, e os nacionalistas
greco-cipriotas. apoiados pela Grécia.
Terminou em fevereiro de 1959. com a
assinatura dos acordos de Zurique e de

.Londres, que previam a criação de um
Estado cripriota independente. Sob
certos aspectos, esse conflito apresenta
traços de um conflito "colonial", com_a
grande diferença de que em Chipre não
havia uma nação em formação mas
dois fragmentos de nações (os gregos e
os turcos- cipriotas) já existentes que
reclamavam a anexação da üha a
Estados existentes. Também lembra os
conflitos passados na Europa central e

balcânica, onde minorias nacionais sob
a soberania de um Estado^aspiravam
unir-se a outro Estado. Cltimo dos
conflitos de nacionalidade e de religião
nascidos da liquidação do Império
otomano. o de Chipre tinha, naquela
época, uma coloração original por
causa da soberania inglesa.

Depois de uma primeira parte do
livro dedicada às raízes do conflito.
Crouzet descreve as quatro fases da
crise. O começo do conflito, de outubro
de 1946 ao começo de 1950. constitui
uma fase anglo-cipriota. sem in-
tervenção da Grécia e menos ainda da
Turquia. A tentativa de reformas
políticas do governo trabalhista inglês
fracassa diante da oposição dos
nacionalistas greco-cipriotas que
desejam a énosis (anexação à Grécia).
O "plebiscito" de 15 de janeiro de
1950, organizado pela Igreja Ortodoxa,
marcou o triunfo dos sentimentos
enosistas na comunidade grega. Do
começo de 1950 a março de 1955, o
conflito se amplia e tende a tornar-se
internacional: Atenas e Ancara são
pouco a pouco levadas a intervir,
enquanto os nacionalistas endurecem
sua posição.

Com os primeiros atentados da
EOKA (organização guerrilheira
greco-cipriota). na noite de Io de abril
de 1955, começa o recurso à violência:
é a guerra de Chipre, que vai até a
proposta de trégua de 14 de março de
1957. O impasse no plano político
chegou ao auge com a deportação do
arcebispo, monsenhor Makarios, líder
da comunidade greco-cipriota, em
março de 1956. De março de 1957 a
março de 1959. as coisas se _en-
caminham em direção a uma solução e
a um compromisso, apesar do
recrudescimento da violência em 1958.

0 papel político da Igreja

O nacionalismo greco-cipriota, esse
irredentismo a centenas de quilômetros
da terra grega, se exprime pela
"palavra mágica" énosis. No entanto,
com exceção de uma minoria rica, os
cipriotas não conhecem nada da
Grécia. Mas era justamente isso que
constituía a força do mito da Grécia e
da união com a Grécia. Duas forças
poderosas estimularam o sentimento
nacional grego: o sis+ema de ensino e a

Jean-Marie Mayeur

Igreja Ortodoxa. Crou/ct insiste no
papel político desta, herança dos
tempos do Império otomano. Confusão
entre o espiritual e o temporal;
identificação da Igreja com o sen-
cimento nacional: esses dados são'
comuns a outros irredentismos.

O apoio moral da Igreja Ortodoxa
contribuiu de maneira decisiva para
assegurar a simpatia da população
pela EOKA. Esta oferecia uma grande
originalidade entre outros movimentos
clandestinos. Criada deliberadamente.
por um esforço sistemático de
organização vindo de cima. ela tinha
uma estrutura fortemente centralizada
e até monolítica. Seu chefe era um
oficial quase sexagenário, proveniente
da mais violenta extrema*direita_grega,
o coronel Grivas. Reincarnação dos
"patriotas-bandidos" que são os heróis
da história grega, ele se identifica com
a EOKA e põe em xeque os ingleses.

A princípio uma pequena formação
de sabotadores, a EOKA cria, ao lado
de um pequeno núcleo de algumas
centenas de combatentes, uma
organização de massas que exerce uma
influência quase total sobre a
comunidade greco-cipriota. Uma de
suas características mais notáveis é a
de ter se apoiado sobre a juventude das
escolas secundárias, animada por uma
fé intensa, transformando a luta
política em uma verdadeira guerra
santa.

O recurso à violência obriga a
Inglaterra a negociar. Ela estava
convencida de que o conflito punha em
perigo a defesa do mundo ocidental,
deslocando a ala direita da OTAN
(Organização do Tratado do Atlântico
Norte). Londres não levava a sério a
evolução possível da Grécia para a
neutralidade tanto como a
possibilidade da Turquia evoluir nessa
direção, saindo da OTAN. Um
desentendimento irremediável entre os
dois países teria separado a Turquia da
aliança ocidental. Ora, "para muitos
diplomatas e militares britânicos, a
Turquia era a aliada ideai". "A con-
sideração do "fator turco" juntaram-se
dados estratégicos: após a perda do
canaí de Suez, Chipre tinha-se tornado

a única ba->e importante capaz de
permitir operações locais de
policiamento no Oriente Médio, e
símbolo da presença britânica. Se o
governo britânico desejava pôr fim ao
conflito, o "fator turco" e os im-
perativos estratégicos limitavam
sineularmente sua liberdade de ação..
Nesse sentido, embora as violências da
EOKA tenham dado resultado
colocando o problema de Chipre no
plano internacional; também "in-

troduziram definitivamente o 'fator

turco' na equação cipriota". A énosis
estava cada vez mais longe.

Os conflitos inevitáveis

Depois do fracasso da ocupação do
Canal de Suez por paraqueclistas
britânicos se esboça uma revisão da
política britânica e o papel estratégico
de Chipre é reconsiderado. Os
preparativos da expedição contra o
Egito mostraram, de resto, as in-
suficiências da base. Mas o governo
inglês continuava convencido de que
qualquer solução deveria ser aceita, ao
mesmo tempo, pela Grécia e pala
Turquia. Foi preciso esperar o fim de
1958 para que o temor de uma divisão
da ilha e de uma guerra civil obrigasse
Makarios. que sempre foi partidário da
inosis. e o governo grego a abandonar
a autodeterminação pela in-
dependência. Em sua entrevista à
imprensa do dia 21 de setembro de
1958. Makarios sugere que Chipre "se
torne um Estado independente que não
esteja ligado nem à Turquia nem à
Grécia*'. Assim, após as brigas entre
turcos e gregos da ilha. ele toma
:ònsciência de que não é possível impor
uma solução a que os turcos sejam
contrários. O governo grego, chefiado
por Caramanlis e tendo como chan-
celer Averoff. nacionalista realista e
pouco sensível aos sonhos irredentistas.
deseja uma solução. Teme que o caso
cipriota comprometa a estabilidade
interna do país e suas alianças com os
ocidentais.

Quanto à Turquia, ameaçada de %
isolamento depois do golpe" de Estado
no Iraque pressionada pelos Estados
Unidos, abandona sua intransigência.
Mas obtém para os curco-cipriotas
garantias e privilégios que Crouzet

julga '"inesperados." As Jinhas
essenciais da constituição da
República independente são
estabelecidas pelos gregos e pelos
turcos na conferência de Zurique.
Referem-se à extensão das garantias da
comunidade turca, de lato. o acordo
estabelece uma "partilha não
territorial'* e instituições in-
dependentes para cada comunidade,
intensificando assim o conflito in-
tercomunitário.

Além disso, as instituições supõem,
para poderem funcionar, o espírito de
compromisso e tolerância, mas
multiplicam as ocasiões de atrito. O
compromisso deu vantagens con-
siderávets aos turco-cipriotas. Alguns
dirigentes gregos (a atitude de Grivas é
característica) só tinham renunciado à
énosis da boca para fora. Novos
conflitos eram inevitáveis.

O livro dá uma grande contribuição
à compreensão dos conflitos in-
temacionais. O peso dos nacionalismos
herdados da história, o papel das
preocupações estratégicas frequen-
temente desprezadas, a interação entre
as preocupações de política interna e
de política externa, que se percebe
tanto nas atitudes da Grécia como nas
ta Turquia.

O livro ajuda sobretudo a com-
preender esse paradoxo: a dimensão
internacional tomada por um conflito
que afeta apenas algumas centenas de
milhares de homens. Mas, ao longo de
sua história, e à semelhança de outras
ilhas do Mediterrâneo. Chipre não
estivera, alternadamente, à margem e
no coração da "grande história"? 0
domínio britânico tinha conservado em
hibernação, a partir de 1878. um
pedaço do Império otomano, o que
significava preservar um potencial
explosivo perigoso.

St Dlúxiàt
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Direitos humanos, arrocho, multinacionais
carne assada o chope

ELEUTJÔES NO RIO GR ANTE
(coisas do outro mundo estariam ocorrendo nas eleições gaúchas. Verdade?)

JoIUrson Borros

w

O 
Rio Grande «to s..; sempre
loi dividido |Mir duas correntes

polltkas geralmenic incunctliávciv c
carregadas dc lortc personalismo.
Republicanos e Icderalisias (depois
libertadores! na primeira República:
anti-trabalhisias depois dc 45; MDB e
ARHNA api'>vo Aio-2. Nocavi waúcho.
a enxada jurídica do primeiro
presidente revolucionário. Castcllo
Branco, somente legali/ou uma
situação de falo. pois us tradicionais
partidos amiPrB «PM). UDN. IM
PDC. PRP) ... se coligavam
tradicionalmente para enfrentar
aquela principal lorça eleitoral. I o
PTB c«>nscguia. eventualmente, uniões
eleitoraiv inviáveis com seus ad-
versários. como o PRP. que ao garantir
a ekição dc Leonel Brizolla para «•
governo do Eslado cm 5b. mereceu
uma cadeira no Senado, através de
Guido Mondin. iniegralista histórico c
posterior aderente ã ARENA.

Estado onde primeiro se formaram
as camadas médias urbanas, surgidas
com a vocação econômica da região -
abastecedora de produtos primários ab
mercado interno do pais — o Rio
Grande do Sul tem refletido, ao nivel
político, essas características. Ninguém
foi mais republicano — autoritário,
jacobino e modemizador — do que o
velho Partido Republicano gaúcho,
liderado por Júlio dc Castilhos nos
primórdios da República. Como
nenhum pensamento liberal brasileiro
foi mais liberal — no campo político e
econômico — do que o extinto Partido
Libertador. Estas duas correntes
atravessam a história política do
Estado e. nas décadas de 50 e 60.
encontraram suas expressões
atualizadas, por um lado, no polo
radical do PTB. agrupado por Brizolla
e por outro — como sempre — no PL

Depois do março ae 64, par-
ticularmente depois do Ato-5. a
estranha confluência destas duas
tendências — fenômeno que só tem um
antecedente histórico, na Aliança
Liberal em 1930. com a candidatura de
Getúlio Vargas ao Catete — tem
recheado o MDB gaúcho de con-
tradições, equívocos e possibilidades
eleitorais. Nas eleições parlamentares
de 66. Paulo Brossard (líder do PL e
secretário do Interior e Justiça no
governo lido Meneghetti. nos dias do
movimento de março de 64), chegou à
Câmara dos Deputados no último
vagão da legenda da oposição ms-
tituída. Em 70. sua candidatura ao
Senado pelo MDB, sob a oposição de
sua ala mais dura, foi a ducha fria que
os "radicais" do MDB precisavam —
depois do Ato-5, e da ascensão de
Mediei — para manifestarem uma
extremada posição de protesto.

Naquela eleição, 41 diretórios
municipais do MDB gaúcho fizeram
oficialmente campanha pelo voto em
branco. O resultado foi a derrota
de Brossard e Geraldo Bro-
chado da Rocha diante de
Daniel Krieger e Tarso Dutra, por
diferenças pouco superiores a 90 mil
votos. Quatro anos depois, o mesmo
postulante aparece diante dos eleitores
gaúchos (e sobretudo dos trabalhistas
históricos) ungido pelos "radicais"
brizollistas que não se recusarem nem
mesmo a figurar na chapa — Nei Brito
agora é candidato a suplente — da
oposição.

A 
"frente ampla" interna do
MDB, que unifica desde o

eleitorado fielmente liberal do ex-PL
até uma esquerda ideológica, está
sendo possível em 74, como não o foi
em 70, por uma questão de
amadurecimento político dos"radicais". Pelo aprendizado de que o
"voto de protesto" somente fortaleceu
a legenda do governo e, como fator de
organização política da oposição, foi
mais desarticülador do que
estruturador. No entanto, este fator
subjetivo não viceja abstratamente. Ao
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contrário, suas raiz.es estão na cons-
cientiaação de uma conjuntura
política aparentemente promissora.
Um truismo da ciência política (os
momentos de euforia econômica são
momentos de declínio político c vice-
versa) parece ser sentido ins-
tintivamente pelas lideranças da
oposição gaúcha. Se no nivel dos temas
eleitorais o custo de vida e o
açhatamcnto salarial dão slogans fáceis
e verídicos à oposição, a crise
econômica, quando focalizada pela
estrutura, dá conceitos fortes para seus
políticos exercerem a um tempo o
direito de critica e a "imaginação
criadora". E os temas econômicos que
foram o escudo e a maçã da ARENA
em 70 — quando o MDB. com
Brossard à frente, brandia o
requintado e, na ocasião, pouco
popular florete dos direitos humanos e
da democracia, são agora os dados'
mais pesados com que a oposição conta
no seu arsenal de palavras eleitorais.

Também aqui, a crise facilitou a
unidade do MDB. Brossard, por uma
inteligência tática de sobrevivência
política, trocou o simples exercício de
liberalismo político (preocupação com
direitos políticos, fim do Ato-5, volta
do habeas corpus, fim da censura —
temas aos quais continua fiel) para a
critica da economia. E nisto se
aproximou e se confundiu com os
líderes e com o eleitorado radical da
oposição partidária e sem partido.
Pois, ao falar da crise econômica do
Estado, aparece menos a ineficácia
administrativa do governador (na
campanha de 70, Brossard dedicou-se
à crítica do governador Peracchi
Barcellos) do que o modelo político
escolhido pelo sistema.

Num Estado com uma economia
historicamente determinada pelo
mercado interno, o modelo imposto ao
país pela política financeira de Delfim
Netto não precisa sequer de crises
agudas para manifestar seus
equívocos. A indústria do calçado, por
exemplo, que em 1969 trabalhavam
com uma capacidade de produção 60%
inferior à atual, pois atendia somente à
demanda interna, teve seu dimen-
sionamento alterado para atender as
exportações nos últimos quatro anos. E
em conseqüência disso, houve uma
perigosa retração neste semestre,
decorrente do fechamento do mercado
americano, ocasionando por exemplo,

uma crise de capital de giro em 50%
das fábricas de Novo Hamburgo,
cidade de 87 mil habitantes (34 mil
eleitores), onde 36 mil pessoas
dependem diretamente desta indústria.

A acelerada e artificial passagem dc
uma economia de escala quase ar-
tesanal, limitada mas funcional, para
uma pretensiosa economia dependente
das exportações, não foi perniciosa só
ao setor de indústria gaúcho. Também
em decorrência da crise do mercado
internacional, o Estado perdeu neste
semestre 22 milhões de dólares, tendo
exportado apenas 68 milhões de
dólares contra 90 milhões no mesmo
periodo do ano passado, com soja em
grão e seus derivados. No caso da
lavoura de soja — grande parte
produzida por pequenos agricultores e
comercializada por grandes
cooperativas ligadas aos grandes
grupos estrangeiros ou diretamente por
eles — os prejuízos não surgiram por
falta de mercado: foram sentidos
também quando o. mercado existiu. O
pequeno produtor, dependente de
financiamentos, colocou seu produto a
preços abaixo da cotação internacional
— 50 a 75 cruzeiros a saca de 60 quilos,
quando esta cotação iria logo atingir
110 ou até 150 cruzeiros, sobretudo
depois do anúncio da seca no Middle
West americano, que ameaça reduzir a
produção naquele país.

Numa conjuntura tão cristalina para
a exposição dos equívocos do modelo, o
chamado "milagre" brasileiro é
criticado pela oposição com as
cáusticas frases de um bacharel liberal.
Paulo Brossard, numa concentração
que reunia eleitores de uma importante
área agro-pastorial do Estado — o
Vale do Jacuí (270 mil habitantes) —
disse que "o milagre consiste em que o
produtor planta e colhe e a safra é dos
outros". Mas logo passa aos temas
institucionais e afirma: "o milagre
brasileiro é o preço da anormalidade
institucional".

No entanto, com tantas poten-
cialidades e acompanhada no resto do
país como a campanha eleitoral mais
importante e viva, as atividades
políticas no Rio Grande do Sul ainda
não estão motivando as massas
populares. No dia 24 de agosto, uma
concentração do MDB em Santa Maria
(164 mil habitantes e 68 mil eleitores),
um dos mais fortes redutos do

"trabalhismo histórico", que lembrava
o suicídio de Getúlio Vargas e tinha
como interesse complementar a
reintegração de três lideres cassados na
vida política, não conseguiu reunir
mais do que cem pessoas.
Desacostumado do exercício da
divergência, desorientado diante das
constantes perdas dc direitos políticos
dc seus lideres e da impossibilidade da
livre circulação dc informação, o
eleitor gaúcho, não menos que em
outros Estados, ainda olha à distância
as concentrações políticas.

Este 
panorama de desalento

político excepcionalmente não
se repete. Como num comício realizado
pelo MDB em Três de Maio. pequeno
município do Alto Uruguai (33 mil
habitantes dos quais 1/3 são eleitores),
onde predomina a lavoura de soja e
uma indústria de implementos agrí-
colas ligada ao setor primário da
região. Lá. reuniram-se 3 mil pessoas
para ouvir os oradores da oposição. No
entanto. 2 mil destes eram integrantes
do setor jovem do partido, o organismo
mais atuante da oposição gaúcha.
Organizado em 50 grandes municípios
do Estado e contando em média com
200 membros em cada organismo
municipal, o setor jovem coloca-se em
posição de participação crítica do
processo eleitoral. Segundo seu
presidente. Paulo Ziulkoski, "o setor

jovem não fica restrito às eleições"."O político está desmoralizado junto
aos jovens, aos estudantes sobretudo, e
com ele o político do MDB", diz
Ziulkoski. Autônomo em relação ao
partido — "que colabora com apenas
CrS 400 por mês" — o setor jovem
pretende antes de tudo "organizar

politicamente a juventude. Com uma
Carta de Princípios que é um ver-
dadeiro programa' alternativo — onde
é pedida a participação dos estudantes
na direção das universidades,
dissolubilidade do casamento,
liberdade \i autonomia sindical,
nacionalização do sistema financeiro e
do comércio exterior, entre outros itens
mais ou menos radicais — o setor

jovem tem 10 candidatos nas eleições e
aparece com a ala mais aberta dos
partidos dc oposição aos setores
oposicionistas não partidários.

Contrastando com este vigor crítico,
o MDB gaúcho também abriga em sua
legenda candidatos folclóricos, que

buscam o voto através do pitoresco.
Rosa Flores e Marques de Matos
percorrem suas ronas eleitorais
acompanhados de um gaiteiro e um
trovador. Enquanto cies descansam de
suas lides oratórias, os posdvcis
eleitores emprestam ouvidos a um
espetáculo musical gauchesco. O
resultado pode nào ser a formação de
uma consciência política de oposkio.
mas certamente lhes acumula votos.
Na eleição passada. Rosa Flores, que
agora tenta a Câmara dos Deputados,
entrou na Assembléia Legislativa como
o segundo mais votado (26.783 votos) e
Marques de Matos, que tenta a
reeleição, conseguiu 14.732.

Segundo suas estimativas, o MDB
vai gastar 800 mil cruzeiros na eleição.
300 mil do fundo partidário e os outros
500 conseguidos de outras fontes,
geralmente os próprios candidatos. No
entanto, como no resto do pais. apesar
dc sua força eleitoral e das boas
perspectivas que tem. o partido da
oposição não conseguiu preencher
todas as vagas para candidatos, nem
no plano federal nem no estadual, f.
possível que a Assembléia gaúcha
tenha uma representação dc 55
parlamentares e os deputados federais
sejam 31. Para a Assembléia, o MDB
apresenta uma nominata de apenas 70
nomes, contra 93 da ARENA-

Se 
o MDB se apresenta uni-

do — Paulo Brossard é aceito
alé pelos gctulistas mais saudosos
(apesar de não ter comparecido às
homenagens ao criador do PTB cm São
Borja. dia 24 de agosto), a ARENA
apresenta um quadro interno diverso.
Seu principal nome eleitoral. Tarso
Dutra (929.461 votos para o Senado em
1970) — vetado pela terceira vez para
governador está disposto a participar
da campanha só de seus amigos. Isso
pode significar segundo um de seus
assessores uma perda de 200 mil votos
para o candidato arenista ao Senado,
Nestor Jost. Por outro lado. tomado de
surpresa pela audaciosa afoiteza do
linguajar da oposição, o partido oficial
aventura-se a pronunciamentos. E, a
cada declaração crítica do MDB. pode-
se ouvir um tímido vagido não con-
formista na ARENA.

A crise econômica atingindo setores
tradicionalmente governistas. como os
agricultores, se reflete também nas
opiniões de seus políticos. Alexandre
Machado (deputado estadual) insiste,
em seus pronunciamentos na
Assembléia, em criticar o governo de
seu próprio partido e as"multinacionais". Vasco Amaro da
Silveira (deputado federal e líder dos
plantadores de arroz) não esconde seus
temores e decepções, ao verificar que"o crédito no Rio Grande do Sul sofreu
redução de 30% neste semestre
passado". Estas são as distensões mais
evidentes. Mas outras existem: Edmar
Fetter, considerado urn líder na zona
sul do Estado (700 mil habitantes),
vice-governador, nunca ajustado ao
governador Triches e vetado por este
na sucessão, também como Tarso
Dutra se considera "no fundo do poço"
e sem condições de aparecer "na frente
do meu eleitorado e pedir votos".

Além disto, os dois governadores
têm pequeno significado político.
Euclides Triches (ex-PDC. o menor
partido dos que desaguaram na
ARENA gaúcha) foi escolhido em 70
como uma solução emergençial à crise
que dividia o partido entre" à liderança
do então governador Peracchi Bar-
cellos e Tarso Dutra. Sempre foi mal
recebido pela ARENA. E só conseguiu
pela imposição indicar seus candidatos
a prefeito naseleições de 72: dois deles,
justamente os principais. Mário Ramos
em Caxias do Sul (147 mil habitantes e
65 mil eleitores) e Alípio Hüffner em

continua na página 16
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Ujrado 160 md habitantes e 21 mU
eleitores) estão em divergência com o
resto do partido em seus municípios.
até no esforço eleitoral deste ano.

O governador indicado. Slnval
Cuauêtli. embora tenha sido eleito
deputado federal em 70 com 87.243
votos, também nio representa uma
(orça eleitoral significativa. Fm 66,
concorrendo njima lublcgenda para o
Senado Federal, perdeu para Guido
Mondln e Mario Mondino (es*PDO e
recebeu apenas 206 mil votos.
Cuaneili vem de um dos menores
partidos gaúchos, a UDN. e com*
prometido com a bossa nova fuma afã
nacionalista e democrática) daquele
ci*panido que vicejou nos primeiros
anos de 60. £ um liberal que. á sua
fortuna pessoal — 4 milhões de
crureiros segundo sua declaração de
bens*— une a fidelidade á liderança de
Daniel Kriegcr (nome que tornou-se
líder nacional tem nunca ter sido líder
regional e agora considerado um dos
políticos em ressurreição), e os h*
fortúnioi de ser o melhor candidato da

ARENA. ler surgido no pior
fje

Ato-2.sua criação %
Ao contraem do MM, a' ARENA

podaria faaer grandes comícios. No
entanto, neste cato parece que é o
desencanto a o oestntttottt que oi
¦fatia. Apeiar de todo, a oposição tem
realizado concentrações populares que.
diante da mdigtncia política do pais.
sio consideráveis sucessos — como o
realizado cm Sio Borjt, pela primeira
vei com a presença de Brossard ao lado
dt direção oficial do partido naquele
município (pois cm 70 aquele diretório
foi um dos que encabeçaram a lista dos
que propugnaram pelo voto cm
branco), reunindo S mil pessoas. Sio
Borja. t terra natal e repositório dos
restos de Getúlio Vargas, tem 54 mil
habitantes e 18 mil eleitores. O
principal comício da ARENA, em Cruz
Alta (60 mil habitantes e 26 mil
eleitores) reuniu apenas 4 mil pessoas.

No entanto, recursos nio faltam ao
partido oficial. Seu presidenie. Joio
Dêntice. admite que a ARENA vai
gaitar CrSJ milhão e explica: "Com a

inflacio..." Mas segundo at.
estimativas dt jorntlistts
ripacialiiadw. o cáteaio dt Déntke é
defltcsonado. E. na realidade, o custo
da campanha eleitoral govtrnittt para
o Senado atingirá a Cri 3 milnott.

Nao wdiftqutsobcertcn aspectos.
a ARENA nio está unida, nem que t
crise da carne é um problema. Ao
contrário, uma vocação noHtka do
gaúcho para se encontrar ás mesas dos
churrascos está sendo utilizada com
sucesso pelo partido oficial E seus
momentos de maior coesio e
demonstração de força têm sido á roda
da mesa de carne assada, salada de
batatas e chope. Como cm Vacaria (60
mil habitantes e 22 mil eleitores),
cidade natal dc Sinval GuancUi. onde
se reuniram 20 mil pessoas para
recepção do governador indicado. Ou
na convenção arenisia cm Santa
Maria, onde 422 convencionais foram,
alimentados pela carne de 17 vacas.
três mil piezinhos. 80 sacos de batata
doce. 5 sacos de bata inglesa. 10 caixas
de tomate. 30 résteas de cebola, 100
litros de azeite e três mil pés*dc*
moleque. (JefTeraoo Barras)

Moçambique
CABORA BASSA,

A ENERGIA POLÍTICA
O que o governo da Frente de Libertação de Moçambique poderá fazer com

os 3.500.000 quilowatts da represa de Cabora Bassa, financiada pelo
regime de seu vizinho racista, a África do Sul, e

por grandes monopólios internacionais?
Sérgio Pechmon

Não 
fossem os poderosos

interesses econômicos en-
volvidos cm sua construção, c o
pretendido reforçamento que traria
para o status quo da África Austral, a
represa de Cabora Bassa talvez jamais
tivesse deixado de ser um problema
estritamente doméstico de Moçam-
bique, ou quando muito do Portugal
metropolitano. Mas as imensas
questões políticas que pairam por trás
do projeto tornaram-no um importante
ponto das análises que tentam
descobrir como será o destino de
Moçambique — e. por extensão, de
toda a África Austral, incluindo África
do Sul e Rodésia — depois que aquela
colônia receber independência
completa de Portugal, já programada
para o próximo ano

Ouando. em novembro de !%Q. os
trabalhos de construção da represa
começaram, na t região do Songo.
província do Tete. ao norte de
Moçambique, não foram apenas as
autoridades coloniais portuguesas e os
círculos do governo de Lisboa que se
mostraram exultantes. Em Pretória,
capital da República da África do Sul.
registravam-se igualmente
manifestações de euforia,
especialmente entre os zelozos ad-
ministradores da ZAMCO. o consórcio
internacional responsável pelo
financiamento da represa (1).

Cinco anos antes, os sul-afrícanos já
tinham seus olhos abertos para á
inadiável necessidade de se conseguir
mais energia para alimentar o
desenvolvimento de seu pais.
Especialmente energia barata, o que
tornaria possível manter-se o alto
coeficiente de produtividade atingido
pela economia do pais. Conhecidas
desde 1957 (época dos primeiros
estudos) as potencialidades das
gargantas do rio Zambeze em Cabora
Bassa, e considerando-se o potencial de
mãorde-obra excepcionalmente barata
abundante na região, o projeto da
hidrelétrica passou a ter lugar
prioritário nos planos de longo prazo
dos industriais e do governo da África

[f 
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do Sul. Depois de muitas consultas
entre os dois governos, em 1968 a
administração portuguesa, sob
Salazar, deu parecer positivo, em
relação ao projeto, em caráter
provisória A concorrência para o
financiamento foi aberta, saindo
vencedora a ZAMCO. Mais tarde, com
a subida de Marcelo Caetano ao poder,
em 1969, a concessão passou a ter
caráter definitiva Com a empresa sul-
africana responsável pelo fornecimento
de energia no pais foi firmado outro
contrata outorgando-lhe o direito de
centralização, geração, fornecimento e
distribuição da energia em toda a

/região. (2)
Enquanto estas negociações tinham

lugar, alguns líderes, nacionalistas
africanos, notadamente o presidente de
Zâmbia. Keneth Kaunda. esforçavam-

11) A ZAMCO tem a participação de
capitais sul-africanos, alemães,

franceses, suíços e portugueses^ Seu
presidente é um membro da diretoria
da A nglo-A merican Corporation,
empresa do grupo de Harry Op-
penheimer. possivelmente o industrial
mais poderoso da África do Sul.

12) Em termos de produção energética.
Cabora Bassa será a quinta central
hidrelétrica mais poderosa do mundo,
gerando 3.500 mil kw/h, sendo
superada apenas por duas centrais
soviéticas, uma canadense e outra
norte-americana. Produzindo a energia
mais barata do mundo, segundo a
revista francesa L'Express, as duas
primeiras turbinas entrarão em
funcionamento em junho do ano que

se para convencer os governos
europeus cujos países tinham empresas
participando do consórcio de Cabora
Bassa no sentido de que vetassem
aquela participação. Mas não tiveram
sucesso — à exceção do caso da Itália,
que em maio de 1970 desistiu de
participar do financiamento da
hidrelétrica.

A geração de energia elétrica não é o
único ponto de interesse do-projeto.
Em termos econômicos, a província de
Tete, atravessada pelo Zambeze, ocupa
uma posição destacada em Moçam-
bique. Ê uma de suas regiões mais
ricas, tanto no setor agro-pastoril
quanto no da produção mineral (na
área já foram descobertas jazidas de
carvão, ferra manganês, berilo e
titânio). Com a ampliação da área de
terras aràveis a ser propiciada pelo
represamento das águas do Zambeze,
Portugal teria condições de levar
adiante seu plano dê radicar um

vem, A África do Sul de acordo com o
contrato em vigor, comprará 80% de
toda a energia elétrica produzida. A
energia será transmitida de Cabora
Bassa a Johaimesburg em linhas
suspensas de alta tensão de 1.400
quilômetros (recorde mundial), em
corrente contínua.

milhão de colonos na rtfmo. lato varia
uma tentativa da atina ar • piorando
deasquilbrio dtemperko da colônia:
2S0 mU brancos. 8750 mU negros t J0
mil mestiços. Há outro aspecto
significttlvo no projtto. nio
relacionado I produçio dt energia
elétrica. O gigantesco lago que
represará ai águas do Zambeze tornará
este rio navegável numa eatensio dt
800 quilômetros, dt fronteira da
Rodem tté o Oceano Indico, livrando
a Rodésia dc sua incomode situação de
mediterrancidade

Foi contra este pano de fundo dt
tentativa para fortalecer o status quo
dt África Austral que ocorreu, t 25 dc
abril o golpe dc Estado qut derrubou
o velho regime autoritário português.
O problema da descolonização da
África passou a figurar na ordem do
dia do governo de coalirio de Lisboa.

Os grupos brancos de direita de
Moçambique intensificaram suas
campanhas de terror contra os sim*
paliaantes da FRELIMO. explodindo
bombas nas cidades mais importantes
da coldnia e fazendo represálias contra
os brancos liberais. O antigo Mder dos
mercenários brancos que atuaram no
Congo, coronel Mike Hoare, por
exempla começou a recrutar mer*
cenários para lutarem em Moçam*
bique. O movimento culminou com a
rebelião para insular um governo
separatista de estilo sul africano no
inicio da semana passada. O grande
capital português com interesses na
colônia parece ter organizado, para a
luta. os mesmos comandos negros que
lutaram a favor de Portugal até agora
(o Exército português de Moçambique
tem 40 mil africanas em suas fileiras).
E. finalmente, os líderes africanos pró-
Portugal fazem esforços para criar um
partido que se oponha à maioria da
FRELIMO na futura nação eman-
ripada,

Na vizinha Rodésia intensificou-se-
igualmente, em conseqüência do golpe
cm Portugal a atmosfera de expec-
tativa pelos acontecimentos de
Moçambique. Há fortes razões para
que isso ocorra. Para começar. 60%
das mercadorias da Rodésia são
escoadas por meio dos portos de
Moçambique; e o rompimento da
insularidade rodesiana. graças ao lago
artificial formado por Cabora Bassa. só
será efetivado caso o futuro governo de
maioria negra de Moçambique der o
sinal verde. A situação é ainda mab
sombria para o governo rodesiano em
virtude de o processo de
descolonização em Moçambique
coincidir com o momento mais crítico
já atravessado pela economia da
Rodésia desde a declaração unilateral
de independência, em 1965. (Apesar
das indmeras violações, por parte de
países europeus e dos EUA, o embargo
econômico imposto pela' ONU à
Rodésia se faz sentir em escala
crescente; o fechamento dos portos de
Beira e Lourenço Marques, em
Moçambique, às importações e
exportações rodesianas poderia ser
catastrófico.) Militarmente. os
nacionalistas africanos da Rodésia. os
guerrilheiros da ZANU (Zimbabwe
African National Union) ) já estão
operando a 50 quilômetros da capital
do pais. Salisbury. As extensas con-
vocações militares estão provocando

dt ponedtcfe
oaAunftt csssncnt

— ca Jovens, pnr canta da Celta dt
recrutas» metade do Estreito da
Rodes* biêmám será constituído
de ntgrct — nm estado dt coitas

Já o rtfimt da África do SuJ.se nào
tio abalado quanto o rodosiano. nào

tr tvoJtteio dos acontteimentus na
vizinha colônia. O foco maior dt
angustia sulafrkana é naturalmente a
represa dt Cabora Basta; even*
malmente, t FRELIMO poderia
rescindir o contrato dc sornacimento de
energia elétrica á África do SuL

Dias atrás, teatando exercer pressão
polticn sobra a FREUMO. o governo
sul-tfricano anunciou a raduçio em
75% dc sua jparttcspncão no flnan*
cUmento de Cabora Basta. E ainda
que o contrato dc venda da energia
produzida nio seja rescindido pelo
futuro governo da FREUMO. as
autoridades de Pretória admitem que.
com a nova situação de Moçambique
poderiam ser precipitadas profundas
alterações nas relações de força da
África Austral. Dal os esforços
desesperados desenvolvidos pelo
Ministério da Informaçào sul*africana
que visam a convencer os líderes da
FRELIMO de que Moçambique nào
leria condições de sobreviver sem a"ajuda" da África do Sul. Uma
propaganda maciça pelo rádio faz
parte desses esforços, visando a retocar
a imagem "distorcida" que os negros
das colônias portuguesas fariam da
África do SuL

Examinada a situação do ponto de
vista da FRELIMO. devem ser levadas
em consideração as enormes
dificuldades que o futuro governo de
maioria negra enfrentará, resultado do
prolongado passado colonial de
Moçambique. Poderá a colônia
emancipada, pelo menos a curto prazo,
prescindir dos recursos conseguidos
com a venda da energia de Cabora
Bassa à África do Sul? Poderá a
FRELIMO privar Moçambique dos
importantes investimentos sul-
africanos na colônia sem deter o
desenvolvimento econômico
moçambiquense? E como manter
constante a volumosa arrecadação de
divisas dos portos de Beira e Lourenço
Marques desprezando a África do Sul e
a Rodésia. seus principais usuários?

As opções íUjie sé apresentam à
FRELIMO são: 'depois de assumir o
poder (tendo de combater in-
ternamente os grupos oposicionistas
armados), simplesmente romper com
os paises do apartheid
(economicamente, e permitindo que os
movimentos de libertação da África do
Sul e Rodésia funcionem a partir de
Moçambique). Nessa hipótese, uma
África do Sul inimiga, ás suas costas,
significaria para Moçambique a
ameaça permanente de ser por ela
invadida (apesar das garantias do
primeiro-ministro sul-africano de que
seu pais não tem tal intenção. Ver
entrevista na página 101. Oú então uma
acomodação de forças que atendesse
aos interesses imediatos do Moçam-
bique emancipado e servisse também
às aspirações sul-africanas de
estabelecer um novo equilíbrio na
regiãa no qual o seu regime pudesse
conviver pacificamente com nações
independentes negras a seu redor.

Guilherme Araújo aprtjtonto

GAL COSTA
em "CANTAR"

Com: Oberdan Magalhães —
flauta • sax

Chiquito—guitarra
Luis Carlos — bateria

Alberto das Neves — Percussão
Milton Botelho—baixo
Participação especial:
João Donato— piano

¦ Mm

Estreio: 6 de setembro
Curta Tamporodo: Nòo percam o
nevosomoenovoropartóriodo
Gal Costa num show quo tom
direção o* Caotono V«4oso a
tJiroçôo musical do Jota Donato.

TEATRO DA PRAIA Rua Francisco So, 88. Fone: 227-1083
Preços: Cr$ 30,00 e Cr$ 20,00. Horário: 21h30m Domingo: 191
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Teatro
"Curto, sozinho, o amargo* de estar vendo o meu lindo

texto absolutamente triturado e desfigurado.
Do ponto de vista literário, não sobrou

nada do meu Avatar no Avatar de Ripper''

PELO AVESSO DE AVATAR"
Entrevista com Paulo Afonto GrboDI

André* Sorti
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Pt/i/Zo Afonso GrisollL dramaturgo,
diretor teatral jornalista e diretor de
vários Casos Especiais da Rede Globo
deTelevisãa admira,ter feita nomeio
artística a fama de "destruidor de
textos" (como encenador). A quase
totalidade de suas peças ele mesmo
dirigiu: em 1960. A Mesa; em 1966. A
Parábola da Megera Indomável; em
1970. Alice no País Divino
Maravilhoso, escrita de parceria com
Luis Carlos Maciel. Sidney Mdler e
Marcos Flaksman: e. em 1972. Por
Mares Nunca de Antes Navegados.

Como autor, além de Avatar. tem
três textos inéditos: A Sagrada
Família, de parceria com Tite de
Lemos e premiado pelo Serviço
Nacional, de Teatro em 1966: e dois"da safra nova", escritos recen-
temente, quando decidiu "abandonar
o jornalismo, dedicar-se à televisão e
ativar-se como escritor".

Diante de sua primeira peça dirigida
por outra pessoa. Grisolli se mostra
perplexa e a Andréa Sarti critica a
montagem e esclarece as intenções
originais de seu Avatar.

Opinião — Por que buscar um mito
canadense para tema da peça? Como 6
que você se utilizou desse mito:
assumindo-o, reinterpretando-o (e,
nesse caso, a partir de nossa realidade,
de nossos mitos nacionais, ou de
alguma preocupação mais subjetiva e
pessoal), adaptando-o, ou usando-o
apenas como ponto de partida para
uma experiência dramatúrgica?

Paulo Afonso Grisolli — Em
primeiro lugar, um aviso de utilidade:
não embarque na má informação de
alguns jornalistas afoitos. Lévi-Strauss
não tem nada a ver com o mito (e nem
com o meu Avatar). Apenas, como
antropólogo, fez uma análise estrutural
sobre esse mito Quem recolheu gesta
de Asdiwal, foi Franz Beas, pelos finais
do século passado. Trata-se de uma
lenda dos índios tsimshian. que
habitam a Columbia britânica, ao sul
do Alasca.

Li a gesta por acaso e, nem sei
explicar como,- senti-me inquietado
pelo começo de sua narrativa. Basta
dizer que, entre ter conhecido o mito
que lhe deu origem e terminar o texto

"A literatura dramática
brasileira está sendo

assassinada no berço,
porque não lhe criam
veiculação adequada.

O autor dramático
brasileiro é um homem

condenado à gaveta
ou ao holocausto

em cena"

definitivo de minha peça, passaram-se
apenas 72 horas. Confesso que não
pensei: escrevi. E nunca trabalhei tão
velozmente, nem tão definitivamente
(ainda me surpreende ver que, no
original originalíssimo, houve
pouquíssimas correções de texto).

Do mito, impressionou-me par-
tieularmente a primeira porção —
talvez a menos significante no corpo
total da gesta — essa, em que duas
mulheres decidem reunir-se, partindo
cada uma de seu lado, para juntas
tentarem uma revivescência dos
tempos em que não lhes faltava o
sustento, ao lado de seus maridos:
sogra e nora seguem pelo rio, para se
encontrarem no meio do caminho.
Chorando de fome e tristeza, as
mulheres acampam ao pé de uma
árvore e. durante a noite, um
desconhecido visita a jovem viúva. Esta
não tarda em lhe dar um filho, e então
o desconhecido começa a fazer-lhe
aparecer alimento com regularidade.
Chama-se Hatsenas o homem. E seu
nome parece designar o pintarroxo.
pássaro anunciador do verão. Asdiwal
se chamará seu filho, ao qual o paf, por
artimanhas mágicas, faz tornar-se
prontamente um homem e lhe dá
instrumentos miraculosos que lhe
permitirão franquear todos os obs-
táculos, fazer-se invisível e encontrar
sempre o alimento inesgotável. Desde
então, Hatsenas desaparece. Morre a
mais velha das mulheres e a jpvem
segue com o filho para a sua aldeia
natal.

Não reinterpretei nada. não fiz
nenhuma adaptação não tentei
nenhuma aproximação com mitos
nacionais. Usei a gesta de Asdiwal
como ponto de partida para uma
experiência dramatúrgica. sem
procurar nenhum resultado previamen-
te estabelecido. A posteriori acho o
resultado muito bom. Tanto quanto
acho imbecis as opiniões de que A vaiar
não tem nada a ver com o teatro
brasileiro porque usa preciosismos de
vernáculo e porque se refere a verões,
outonos e invernos que não constituem
a experiência física do país em que
nasci.

O — Explique, então, o que é que
esse A vaiar vindo de tão longe tem a
ver com o teatro brasileiro.

P. A. G. — Em primeiro lugar, o
texto é brasileiro na minha medida, ou
seja, na mesma dimensão e quantidade
em que eu sou brasileiro, (ê de Arrabal
que me lembro, novamente: "Eu me
dizia que eu não era espanhol, mas
antiespanhol. Eu sou da anti-Espanha;
mas isso não é também uma outra
maneira de ser espanhol? Não me sinto
à vontade por lá. Não consigo gostar
daquilo de que os espanhóis gostam.
Detesto corrida de touros. Não gosto de
flamenco e tenho horror de
castanholas. Na França, quando você
fala de Espanha, você está se referindo
a Goya, Picasso. Bufiuel; mas nada
disso é espanhol. O espanhol os
ignora".) Sobre a crise de identidade
do intelectual brasileiro, tenho pen-
sado muito fortemente nestes últimos
dias, desde que fui ao Teatro Ipanema
ver o Ensaio Selvagem, um espetáculo
de que realmente gostei. Mas não
estou vivendo nenhum drama
existencial em torno da brasilidade do
meu A vatur. Não se trata de um texto
folclórico-nativista, em nenhum
momento ele se refere à realidade
físico-geográftca do país em que nasci e
vivo, o vern-culo que emprego é castiço
e cultivado, não há diálogos coloquiais
ao nível do teatro de costumes, os
personagens referem-se ao salmão e a
um certo peixe candeia, tanto quanto a
estações climáticas que o brasileiro só
conhece por ouvir dizer (embora — isto
sim — a sua simbologia esteja in-

iciramcntc incorporada a sensibilidade
e I arquetipia brasiksrasl. Ao con-
traria por nio ter compromisso formal
ou v loencial com o BrasiL A vaiar I um
testo que poderá interessar igualmente
a «regos. turcos, vietnamitas, ingleses e
até a canadenses, por eacmplo. Dc um
ponto de vista da simbologta quecontém, provavelmente conseguirá
despertar o interesse de psicc-logos e de
outras estudiosos da alma humana
como. por exemple*, os psicanalista** E.
no que se refere à minha subjetividade,
certamente reflete muito do universo
mágico do mau inconsciente, a ponto
do teato ter sido fartamente discutido
com a profissional que se encarrega da
minha psicanálise.

Além disso tudo. continuo aflr*
mando que Avatar interessa muids*
simo ao teatro brasileiro, quer
enquanto literatura dramática, quer ao
nível da dramaturgia etnica. Pelo seu
sentido épica

Percebo na longa caminhada das
duas mulheres a pedfrase perfeita da
epopéia trágica de um povo que, como
intelectual e artista, estou
testemunhando e. como cidadio.
integra Impedidas da felicidade,
despojadas do bem-estar, perdidas de
seus homens que lhes davam segurança
e prazer, elas se procuram, buscam-se
uma na outra, consolam-se no mesmo
desespera num esforço trágico de
viver. "Ouando o fraco se socorre do
fraca próximo está o fim" — lastima a
velha. "Porém, estamos vivas"! —-
alterca a jovem. Nesse combate entre
Fros e Thanatos descreve*se a epopéia
de que fala Que me comove e que me
apaixona.

Aparentemente, a epopéia se resolve
pela intervenção do mágico: um
pássaro que desce do céu. na forma dc
homem, para revelar às mulheres o
caminho do alimento e da felicidade, f
a jovem que acredita nele. tanto
quanta ao vê-lo consumado, encontra
com ele o seu prazer. Mas quem é esse
ser estranho? Que faz ele? Ao fecundar
a jovem, ele a devolve a si mesma.
Ordena-lhe que volte para a sua aldeia,
protegida pela esperança no filho que" carrega. "Deixa-me olhar-te um pouco
mais ainda. Sinto de ti uma estranha
fortaleza, que me protege" — dirá ela
ao despedir-se dc Avatar. "Ela está em
teus braços" — responde ele.

ê aí que as coisas se explicam, para
mim E é por isso que insisto: o texto é
brasileiro na minha medida. E. ao
repetir a frase. lembro agora é Mário
de Andrade, que não me canso de
citar:"Canto da minha maneira. Que me
importa se me não entendem? Não
tenho forças bastantes para me
universalizar? Paciência. Com o vário
alaúde que construí, me parto por essa
selva selvagem da cidade. Como o
homem primitivo cantarei a principio
só. Mas canto é agente simpático: faz
renascer na alma dum outro
predisposto ou apenas sinceramente
curioso e livre o mesmo estado lírico
provocado em nós por alegrias,
sofrimentos, ideais. Sempre hei-de
achar também algum, alguma que se
embalarão à cadência libertária dos
meus versos. Nesse momento: novo
Anfião moreno e caixa-d'óculos, farei
que as próprias pedras se reúnam em
muralhas à magia do meu cantar. E
dentro dessas muralhas esconderemos
nossa tribo".

O — No momento em que estréia
Avatar. você já está parado há muito
lempo como- encenador. Você estaria
deixando a direção para assumir-se
como dramaturgo? Ou tudo não passa
de um acaso?

P. A. G. — Posso garantir-lhe que
não é por acaso que me ausentei do
teatro profissional como diretor — e é
possível que ainda venhamos a falar
sobre isso ao longo desta entrevista.
Mas também não é novidade que eu
me tenha assumido como dramaturgo.
Recentemente, ao mudar de profissão
(deixei o jornalismo, de que vivi
durante quase 20 anos, para dedicar-
me à televisão, como diretor de
programas na -Rede Globo), decidi
ativar-me como escritor. E é de uma
safra de três textos novos (o primeiro e.
o terceiro ainda inéditos) que colhi esse
A vatar que õ Luiz Carlos Ripper acaba'
de montar no MAM. E não pretendo
parar. Na entressafra. já terminei um
ballet — Apto para o Vôo — que
destinei ao Grupo de Dança Con-

temporlnea da Bahia, K estou
trabalhando atualmente no teato do
que o» chamo "uma tapeta popular
brasileira", que ao final taber nio seja
nem ópera, nem popular, nem
brasíleiriV

Nosidade agora é que A vaiar é a
primeira peça minha montada por
«wtrem. E deixei que um outro
montatac peca minha, entre outras
«otca> porque queria experimentar e
tentar desvendar isso que voctf chama
de "o mistério que sempre envorve a
passagem do teato do papel para o
palco .

Nio deixa de ser engraçado.
Durante anca. fui tido por diversos
autores brasileiros (ainda que tenha
montado pouquíssimos delesi. como
um pavoroso destruidor dc teatas nas
minhas eitcenações.

Sempre tive uma dificuldade enorme
em convencer os autores dc que a
encenação dc um texto é. de forma
absoluta, a sua reescrita cênica. Que
uma peça. enquanto texto escrita é
simplesmente a intocável e definitiva
dimensão literária de uma criação,
que. entretanto termina ai. no papel.
Tanto quanta no palco, a montagem
de um texto (seria melhor dizer "a

partir de um texto") implica no inicio
de um novo processo criador, cênico,
istoé. vivoe. por isso. sujeito a todas as
intempéries das muitas subjetividades
que interferirão na criação, atuando
sobre o texto para transformá-lo em
espetáculo

Agora, sou eu que estou aqui. do
lado de cá do texto, assistindo ao
verdadeiro massacre verbal que o
Ripper causou ao meu Avatar.
Coerente comigo mesmo, não intervim.
não me envolvi com a montagem, não
policiei as concepções do encenador
durante os ensaios, cheguei mesmo a
sonegar qualquer palavra minha por
receio de que. a título de esclarecer, eu
viesse a cercear a liberdade do en-
cenador. Eu exigia que ele fosse livre e
me desse, de meu texto, a sua releitura
cênica. E esperava enriquecer-me com
ela.

Decepcionado com a montagem que
fizeram do meu texto, remôo hoje uma
velha idéia: a de que a injustiça que se
comete com o autor teatral brasileiro é
não lhe dar condições de ter seu texto
publicado. A atividade literária do
teatro não tem. entre nós. meio de
circulação. E*> reduzido à perspectiva
de ser encenaí-o (por outrem. a menos
que o escritor "fcja também um en-
cenador — e que è rarfssimo entre nós;,
o autor brasileiro está condenado ao
holocausto eterno. Sua criação não tem
o livre curso do veículo próprio. O que
é realmente desesperador.

£ inevitável que cada autor, ao
realizar um texto de literatura teatral,
alimente aquilo que Arrabal chama "a
minha mise-en-scéne interior".

O substrato dessa mise-en-scéne
interior está no texto enquanto palavra
escrita. O escritor de drama, isto é. o
dramaturgo, é. antes de tudo. um
literata Só que. no Brasil, essa
literatura não pode existir porque não
tem meios de veiculação. A não ser
através do palco, isto é. do holocausto
vivo da mística literária do autor de
teatro.

A encenação que o Ripper fez do
meu A vatar não é o meu Avatar. O
meu Avatar só se consumará quandofor publicado o meu texto integral — e
por isso estou tomando desesperadas
providências para dar-lhe edição
urgente. Ou. no meu raro caso de
autor-encenador. quando eu mesmo
me encarregar de dar-lhe corpo no
palco O que. ainda assim, implicará
na renúncia ao formalismo literário do
texta

Acho que é a lição maior que tiro da
montagem alheia de obra minha: a
literatura dramática brasileira está
sendo assassinada no berço, porque
não lhe criam meios de veiculação
adequada. Submissa ao desen-
volvimento do espetáculo brasileiro, ela
não o alimenta, mas alimentâ-se falsa e
inadequadamente dele. Não há
dramaturgia que prescinda de forma
literária. Talvez a literatura faça mais
alta à dramaturgia do que o próprioteatro. O autor dramático brasileiro é

um homem condenado à gaveta ou ao
holocausto em cena. E a culpa disso
não é dos encenadores.

continua no página 18
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O — Neste caso. toce* concorda e
aplaude a atual encenação de «4 rafar?' P. h. O. — Concordo, mai nâo
aplaudo. Ripper le/ o que linha de
• j/cr um espetáculo dele. refleso da
tua inteligência v.Nc o meu testo.
Curto. so/inho. o amargor de estar
tendo o meu lindo icsio absolutamente
triturado e desfigurado. Do ponto de
tista literário, nâo sobrou nada do meu
4rafar no ¦Uaiardo Kippcr O Kippcr
cheirou ao ponto de reescrever. cm
linguagem nifia. aquilo que eu linha
posto cm linguagem poética. Fie
«lesesiruiurou tudo I n«»s raros
trecho*, cm que sobram de mim alguns
pcdac««t inteiros c fieis ao original, as
palavras vio ditas de uma maneira que
evidencia o absoluto despreparo do
Uippcr e de seus attires para o trato
com a literatura dramática.

F. ai que começo a discordar «Io
tpciàcuhi Construídoa panir da rica

imaginação sisual do Kippcr. o
tpcfáculo icrmina asfixiai!»» poi ela

vem que essa asfixia seja úiil ao
c**l»ctJculo. aos aturo, aos espec*
tudnres. ao Kippcr. a mim ou a suposta
mensagem do cspciáculo. Sc eu tivesse
de atribuir um gênero ao meu Avatar
eu diria que se trata <ic um enigma
ícatral. For ser símbolo c ser enigma,
«lada a sua lorma literária, eu também
poderia di/cr que e um poema teatral.
I por se mur «l.« transposição de uma
lenda indígena que sinteti/a muito
fortemente a epopéia de um poso
lutando pelo simples direito à sida
««piei por identificar meu texto como
sendo uma gesta dramática, chamando
assim a atenção «Io encenador para o

caráter épico do ir»i.»
Acho que o Kipper nio decifrou o

meu enigma, r mlu/iu o meu símbolo
a um k*i«ti|*t çenogrifko SctslUtC
apenas «le seu sopro poético para
mosimcniar sua rica imaginação Da
universalidade cultural que o lesio
propunha, resultou o lorntalismo de
um espetáculo iaponiv O com-
promisso ideológico e místico com a
realidade nacional se transformou cm
manifcstaçtVs umhandisticat ia ponto
de vestir i. personagem Velha mais. »
menos como se veste o Omolu dos
candomblés!, mas essas manilcst^ôcs.
;«••« nâo lerem propósito no conlronio
com itsla a esdrúxula eclética «Io
espetáculo, restringem-se a acon*
iccimenio meramente venvorial. sem
nenhum temido épico, sem nenhuma
transcendência de espirito c mística de
um p«ita tal como a gesta sugeriria.

Detesto tcori/ar. Pior dõ que isso:
acho que nâo sei icori/ar. Mas o
espetáculo «Io Kippcr tem-me ««brigado
a isso. No nitel «!«• venvorial. rcjcito*o:
ele icm a «lesorgari/açào e a tacuidatlc
de um bamto alucinogéiiiov l> •< mi,.
de vista ideológico c lormal.
.!«teonhevo u porque nào lhe penetrei
«« csoicrisma Como autor de uma
i-.ii.ivu fiirtementc poética, lastimo-o.
porque o espetáculo nã«« \«Hihc servir-
>e justamente de seu melhor ins*
irumcnta que era essa palavra. Como
diretor, decepciono*me: independente
da "minha «llJ«••«*«•ir«•««• interior", sei
de um jeito mais clica/ de dar
ícatralidadc viva àquele festo.

O — For que é que. então, socé não
tem mais dirigido?

P. A. G. -« Inquamo auiude
|tro!Hsional listo é. trabalho de suja
renda ganha-se o pão de cada díat. a
criação artística reduz te hoje. no
Rrasil. às inconsiáncias da chamada
classe média. Alçada subitamente ¦»«•
direiloa um'VoliVs«agen «que «Icrrapai
c a algumas tias expressas iquc
desahami. csm sur*»»ia classe mídia,
que sacrifica o feijão à nobiliarquia d«t
lusca. '.«I. indo «i poder •••'•«« os ar<
listai que dela dcpcmlcm. suhmcikhn
à sua ...ij«»..k.-- «*u á sua <.rjc* >•• \%
•«nes plásticas, por cscmplo, solrcm
grotsctramente essa dhi«*tvào; o talor
da criação nacional iitcdc<sc |iel<»
artificio da <ua capacidadf de
niotimcniar lances alios **u baixos nos
Ichocs da iniciai it a pritada. que se
locupleta, apesar d«is artistas, a ponto
de alimentar identidades falsas de
mecenas íntuspciiados **o Irágcis
«IumVs de que comprar quadro é in>
tolimcnto seguro.

1'tir rssit, sou antiprnfissional. hoje.
cm matéria de criação teatral F opto
, vi.. . iniMi... das salas restritas, dos
espaços marginais, das circuiisiáncias
excepcionais. Prefiro descer às
catacumbav

Enquanto isso. penso num leatro de
emergência, para o qual tento reunir
algunt adeptos. F!stou certo de que an
meu canto acorrerão aqueles que
pertencerem à minha iribt».

0 — Mas toce nâo faz televisão,
comi* profissional?

P. A. ü. — Faço. E isso c assunto
para uma «>utra entrevista, maior do
que esta. Fica pra outra vc/. Tá?

0 meu Getúlio é um Getúlio espontâneo, um Getúlio
que a minha geração nâo conhece e que ela vai ver

com a mesma surpresa que eu tive.

FILMANDO O MITO
Entrevista com Ana Carolina,

diretora do documentário Getúlio Vargas
Carlos Murao

Gctúlio Vargas é o primeiro longa
metragem de Ana Carolina Teixeira
Soares documenturistu cujo principal
trabalho é um filme sobre a indústria
paulista: Indústria Il9h9l. uma
pesquisa de novas formas de expressão
documentária.

Ana Carolina trabalha nesse seu
novo documentário em quase 25 anos
de História do Brasil — desde a
chegada de Gefúlio ao \wder em 1930
até a sua deposição em 1945. e
insteriormente desde o seu retorno à
presidência em 1951 até o suicídio em
1954 — um período sobre o qual
existem ' numerosas teses con-
traditórias. Ela ignorou essas leses t
preferiu enfrentar o tema sem
esquemus analíticos e sem idéias
preconcebidas, comporta-se como
alguém que não sabe nada e entra num
verdadeiro corpo a corpo com a
História.

Nascida no início da década de 40. a
sua história pessoal e a História do
Brasil se interpenetram no filme e a
sua própria experiência é o roteiro que
a orienta pelas contradições du
História. Isso acarretou paradoxos,
espantos, ironias, empolgações. que
Ana Carolina deixou que se
expressassem livremente no filme.
Resulta um trabalho ao mesmo lempo
ingênuo e audaciosa Ingênuo pela
abordagem. Audacioso por ter sido
conduzido apenas através da própria
experiência da autora. Audacioso
também por abordar um tema de
atualidade histórica, importante social
e coletivamente, num momento em que
o cinema está voltado para outras
preocupações. *

0 lilme propõe além disso um tipo
de produção que A na Carolina valoriza
de maneira explícita: 'Atualmente no
Brasil precisamos fazer filmes baratos.
c trabalhar rapidamente". No dia 10
de julho chegaram Íió Rio de Janeiro as
252 latas de filmes documentários de

Não é um filme para
elite de Belas-Artes

ou Cinema 1.
Ê o público do

Art Palácio que,
ou quer lembrar,

ou vai ver como era.
Vai ver um Fla-FIu

em 1939, ver massa,
ouvir discursos, etc.

onde foi extraído o material do filme: a
Io de agosto, estava encerrada a parte
linal de sua produção, a sonorização.
0 material com que Getúlio Vargas foi
feito são os jornais cinematográficos do
DIP (Departamento de Imprensa e
Propaganda), que vem sendo con-
seiTtidos pela Fundação < .•</. imiteca
Brasileira de São Paulo. /'.' preciso
ressaltar a importância da preseiração
tles.ses documentos cinematográficos
para conservar a própria memória
visual do país.

Esta memória é importante para um
público que viveu a época e quer
lembrar. Mas será certamente mais
importante para um público jovem que
não conhece este passado recente do
Brasil e que poderá vê-lo através deste
lilme sem qualquer dogmatismo. /.' un)
público amplo, /mis o filme foi liberado
com censura livre. (Carlos Murao)

Opinião — Quais foram as suas
preocupações históricas ao fazer o.
filme?

Ana Carolina— Eu não as tinha. O
que eu queria era saber do Getúlio, não'
sabia absolutamente nada. Faz tempo
que tinha vontade de fazer filmes sobre

figuras políticas, mas não biografias.
De falar sobre o Brasil. De pensar o
Brasil. Esse trabalho, eu tinha
começado, mas nos últimos anos. o
trabalho se interrompeu, eu tinha
perdido os caminhos. Agora retomei.

E. de repente. Getúlio virou para
mim a única figura que o Brasil teve, é
meio esquisito, mas foi assim. O filme
nada tem de histórico: é a trajetória de
um mito. Eu não sabia nada e quando
peguei o material documentário,
Getúlio virou o único político, o único
mito. o único ideal do Brasil como
nação. E, de repente, no final do filme
sou uma getulista desenfreada.

0 — Como você tratou o material
documentário?

AC — Cheguei ao material de
maneira muito emocionada. O filme
começa em 1930. Governo Provisório.
Revolução de 32, Getúlio eleito em 34,
Estado Novo, tudo isto é história, uma
coisa absolutamente distante.
Acontece que quando chega 41. 42. a
guerra, de repente eu nasci. Aí vira a
minha vida. o filme começa a ficar e-
moçionadó. e eu pensando que eu mo-
ravaem São Paulo, com meu pai que
trabalhava na Mannesmann. negócio
de ferro e aço, a briga da siderúrgica.
Getúlio deposto. O filme pára, o Dutra
não existe, o Brasil de 46 a 50 não
existe. E quando Getúlio volta, eu já
tenho uma memória pessoal de tudo
isto, e o filme fica superemocionado.
Getúlio volta de uma maneira in-
teira mente radical, intuitivo,
bagunçado, as propostas, os discursos,
uni tal de populismo. Populismo, eu
nao sabia o que era, nem sei definir:
50/54 é que é populismo? Ou era o que
havia antes ou durante a guerra, que
era mais patriotismo, civismo? Então o
lilme joga com tudo isto, patriotismo,
civismo, fascismo, liberalismo,
militares. E Getúlio morre como uma
perda irreparável. Morreu como tinha
de morrer, de uma habilidade ab-

toluta. estasi no roteiro, era o único
jeito que ele linha de dedicar um
patrimônio a nacào, Esta é a única
recuperação que o (Ume fax. o mito,
Graças ao material, pela forca do
material, nio pelo meu conhecimemo
í.i.t.i ico ou |MiNtko Sio as duas coisas
que o filme tem- o mito e a formação
«le uma nação.

O — Fale cntlo do mito.
AC — Nio sei se è ou se nâo e. A

história le/ com que nâo fosse, falte/
agora passe a ser. nio por causa do
filme, mas por causa dos anos que
passaram: como se Getúlio losse o
único cara que pensou em Brasil como
lormaçào de uma nação. Milhares de
outros detem ter pensado, mas loi cie
quem ficou.

0 — Ouando tocê fala em mito.
toce quer di/cr a possibilidade que
teria Gctúlio de representar o Brasil no
seu conjunto, com todas as gamas da
sociedade?

. AC — t. O p«»dcr.

O — Nào o poder de uma classe?
AC — Nào c o poder de uma classe.

Isso aparece no filme. Tem planos em
que ele desembarca cm Sào Paulo, cm
41 mais ou menos, e as pessoas estào de
casaca, cartola, uma maravilha. Em
seguida, ele está andando na rua em
Fortaleza, com crianças, mulheres
(«obres. Um corte tão vertical cm
termos de aparato econômica

O milo c também o poder de
(ictúlio. o que ele fez. a sua habilidade,
f jogar uns contra os outros. Ele cria o
PTB (Partido Trabalhista Brasileiro)
para neutralizar, chamar a si o PC
(Panido Comunista). Ele cria o PSD
(Partido Social Democrático) para
desviar a UDN (União Democrática
Nacional). Acho-o um gênio político.
Quando lançou o PTB. já sabia que ia
cair. porque no dia 3 de outubro de 45.
ele teve um primeiro choque sério com
os militares. No entanto, no dia 12. faz
um comício na Central do Brasil c
manda os trabalhadores aderirem ao
PTB. No dia 29. ele cala. A habilidade é
essa. ter deixado uma cunha de poder:
é o PTB que o leva de volta ao poder. O
PTB vingou até Jango. O que pode ter
sido uma catástrofe histórica para o
Brasil.

A sua habilidade foi saber
aproveitar, cavar condições de ficar no
poder, bem ou mal executar coisas.
Tenha sido venal, corrupto, não im-
porta: em 1955. havia a siderúrgica, a
Petrobrás, as leis do Ministério do
Trabalho. No filme, em nenhum
momento Getúlio perde alguma coisa,
ele decide o filme inteiro. Pode ser uma
coisa romântica.

O — Mas alguma idéia sobre
populismo você não podia deixar de
ter?

AC — Eu nunca tinha visto,
realmente, nunca tinha visto o povo. E
de repente, vejo no material planos e
mais planos, de milhares de pessoas
batendo palmas, gritando. E isso para
mim já confunde inteiramente. Já
passo a acreditar cegamente que aquilo
lá era uma coisa muito querida, aquela
época, aquela política, aquele Getúlio.
É um negócio emocionado que
transmite Getúlio, o único político, um
personagem que cresce e vira mito.

Desde a Faculdade que a gente fala
em populismo, mas realmente não sei o
que é. Quer ver: quando Getúlio
morreu, no dia, me lembro, na minha
classe entrou um senhor que disse "O
presidente se suicidou, as aulas estão
suspensas". A minha classe cantou"Parabéns para você". Quando fiz o
filme, me perguntei: populismo será
aquilo? O camarada era tão popular a
ponto de crianças renderem uma
homenagem, ou então, foi uma ironia,
mas de qualquer modo aconteceu
alguma coisa.

O — Vocês cantaram para
homenagear o morto ou festejar a
morte?

AC — Isso até hoje não sei. Mc
lembro ter cantado. Foi isto que me
apareceu no fundo da cabeça ao fazer o
filme. Ao fazê-lo,. só tive estes
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elementos para julgar. Nio me outros,
nem tempo para elaborar outros. I se
tivesse outros, talvei o filme sirasse
discursiso. para intelectuais
ilitcutircm

Pur isto. c muito difícil para mim
conduzir uma discussão sobre o filme,
inclusive politicamenie. Há uns ires
anos atrás, mais racional, eu nào teria
entrado nesta coisa retumbante, e
jg»»ra eu entrei c acho que está cert«i, O
filme poderia icr sido feito pur um
historiador ou um político, que ia fa/er
uma análise e discorrer sobres uma
lamas coisas, Mas nio fia isto. o filme
nâo k de análise. Ru nào tinha a menor
idéia preconcebida a respeito de
Gctúlio. Contersei duas te/es com
Al/ira Vargas, a filha, ela ficou muito
cmttcionada. eu também, achei que o
que cia diria era exatamente como
tinha sido. Depois falei com um
professor de história, que me disse
exatamente o contrária Entrei em
pânica F.ntão peguei o material e saiu
um Gctúlio espontâneo, um Gctúlio
que a minha geração nào conhece e
que ela tai ter com a mesma surpresa
que eu tive. Talvez por isto seja in-
tcrcssantc que o material tenha tido
manipulado por uma pessoa da minha
geração.

O — O filme só propõe uma relação
emocional com Gctúlio ou levanta uma
discussão?

AC — Fatalmente o lilme levanta
uma discussão, mas não sou eu que
levanto a discussão, c o próprio
material. E nào é uma discussão
comigo, o autor do filme, e nào é uma
discussão sobre cinema, que esta ficou
uma discussão menor. Nâo é um filme
para elite de Belas Artes ou Cinema I.
ê o público do Art Palácio que ou quer
lembrar, ou vai ver como era,,vai ver
um Fla-FIu em 1939. ver massa, ouvir
discursos, e vai achar muito engraçado,
ou vai dizer nào temos isto. temos
aquilo.

O — Qual a técnica do documen-
tário que você usou?

AC — Basicamente eu sou uma
documentarista com um aprendizado
muito rigoroso. Como documentarista.
a gente pesquisa e incorpora a
realidade, dramatiza a realidade e bota
na tela. Com este filme, talvez eu tenha
encontrado um caminho de pesquisar e
dramatizar a realidade através de
minha vida. a pesquisa de minha ida.
A rapidez com que fiz o filme também
me levou a isto: apreender a realidade
rapidamente, incorporar emocionada e
jogar de volta. Vi 252 latas de material,
vi 20 anos de história em três dias.
Fiquei assustada, deixei vir e veio
Getúlio. como se eu tivesse sido uma
macaca de auditório de 1943. Não sei
defender isto. Não critico nada no
filme. Ao contrário, eu vou no caminho
das contradições da história. Getúlio
diz uma coisa, se contradiz, brinca com
os alemães durante a guerra para fazer
a siderúrgica, os EUA se assustam c
mandam créditos maiores do que os
pedidos. Com o petróleo foi a mesma
coisa. Então, estas contradições da
história estão no filme, que são as
minhas próprias contradições. Desde
que faço filmes, é a primeira vez que
isto acontece, que eu não parto de uma-
análise da realidade.

O — Você se deixou dominar pelo
material documentário?

AC — Foi como eu disse. Entrei no
material emocionada. De fato. tentei
fugir do fascismo do material do DIP.
que era uniforme demais, sem
nenhuma contradição. Eram 10 anos
de perfeição. 10 anos de banquetes. 10
anos de desfiles. 10 anos de cum-
primentos. 10 anos de nada. Com um
narrador dizendo "O presidente
compareceu..." etc. e tal. Então foi
dificílimo entrar nos mis cie 10 anos
através deste material. Mas deu. com
uma narração e umas jogadas de
montagem. Mas depois, vem 50 54. Aí
não havia mais problema, o material
do DIP ficou neutralizado. Por outro
lado. o material do DIP. nem precisava
fugir tanto, porque são imagens que o
olho da gente está acostumado, vê há
muitos anos, destiles, crianças ciando
vivas. Ficou tudo absolutamente
natural.
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A exemplar história ila
base de Dlego Garcia, no
Indico: um projeto ava-
liado no orçamento em
323 milhões de dólares,
custará, de fato, pelo me-
nos 7,5 bilhões de dólares,
pela simples razão de que
uma base de porta-aviões
é unútll sem os próprios
porta-aviões, sem navios
para protegê-los e aviões
para funcionarem a partir
dos porta-aviões.

Até 
aqui examinamos as

conseqüências do orçamento de
defesa deste ano. tal como apresen-
tadas por seus autores, grandes c
vorazes consumidores dc fundos
públicos. Mas o estudo dos itens que
agora são meros embriões mostrará
como as coisas se passarão no futuro.
Entre os futuros programas
esiratégicos encontram-se o desen-
volvimento dc um novo missel balístico
intercontinental para substituir o
Minuicman 111: o desenvolvimento da
tecnologia de novos misseis lançados
da superfície: a pesquisa de uma nova
plataforma móvel de mísseis: a
pesquisa para o desenvolvimento de
uma plataforma capaz de atirar um
segundo missel: o desenvolvimento da
tecnologia de misseis anribalísticos.
etc

Estes programas, e não os associados
às novas doutrinas a respeito dc alvos
preferenciais, é que formarão a base
das futuras espirais de gastos com
material pesado estratégico, tanto de
defesa quanto de ataque.
"'Estabilizadores'' ou
"desestabilizadores" (em relação ao
equilíbrio de armamentos com a
URSS) tais equipamentos tornarão
necessários gastos altíssimos.

£ ilustrador examinarmos um pouce
mais de perto um destes projetos"embriões", bem como 

' 
a imensa

nuvem de gastos futuros que já o
envolve. Referimo-nos ao projeto da
Marinha de ampliar a estação de
comunicações «Té Diego Garcia, uma
pequena ilha do oceano Indico (1).
Atualmente, este pequeno pedaço de
terra tem 275 funcionários militares
dos EUA trabalhando nele. Mas esse
número aumentará muito em breve.
No orçamento deste ano, o Pentágono
solicita verba de 32,3 milhões de
dólares para construir instalações de
apoio às forças aéreas e navais dos
EUA em Diego Garcia, incluindo
porta-aviões e submarinos. Como
sempre ocorre neste estágio de
desenvolvimento do "embrião" o
secretário de Defesa, . James
Schlesinger, está fazendo o que pode
para minimizar os planos para a ilha.
Nas audiências deste ano perante o
Comitê _das Forças Armadas da
Câmara dos Representantes,
Schlesinger afirmou: "Nosso objetivo
em Diego Garcia ... é simplesmente
construir instalações limitadas, que
tornarão possível algum apoio, em
bases provisórias, às nossas forças
aéreas e navais, caso queiram transitar
pela área, ou operar nela.... Não
consideramos isto o primeiro passo
para um importante esforço... Do

¦-ponte-.de vista dos gastos será muito

(l) Diego Garcia pertence à Grã-
Bretanha. Segundo se informa, o
governo britânico está pouco disposto a
tomar uma decisão rápida quanto aos
planos dos EUA para construir sua
instalação na ilha.

mais baraio se pudermos usar esta arca
particular".

lá há al|um tempo os portadores da
Marinha pediam publicamente con-
sentimento para que tivessem uma
presença no oceano Indico. A rarâo
que apresentam é naturalmente a
famosa ameaça naval soviética, ofki-
almente calculada pelo número de dias
que os navios da Marinha strviética
passam no oceano Indico. Tais cálculos
nào levam em consideração o tamanho
dos navios: os caça-mlnas. por
exemplo, são igualados aos porta-
jvrmts. Por ouiro lado. a Marinha
soviética nao tem porta-aviões (apesar
de ler começado um programa que tem
p«ir lim a construção de alguns delesl:
não tem navios dê propúlsao nuclear, e
seus barcos de apoio sào inadequados
para operações realizadas em pontos
muito distantes do pais. (A construção
de submarinos nucleares soviéticos tem
pouco a ver com o aumento do númem
de navios de guerra de superfície da
Marinha dos EUA. Os submarinos
nucleares devem ser contrabalançados
por medidas de ordem dissuasiva. e
não de defesa). Até mesmo o secretário
Schlesinger. levado por um recente
estudo d.» Escritório de Análise e
Avaliação de Programas do Depar-
lamento dc Defesa, deplorou as
opiniões "alarmistas" sobre a ameaça
naval soviética. Desde 1958 a Mari-
nha soviélica não tem crescido, e seus
navios estão envelhecendo, enquanto

Mary Koldor • Alexandtr Cockburn

operações navais dos EUA. que
afirmou, a I.* de abril deste ano: "Os
indianos, em primeiro lugar, e outras
nações da área depois, têm falado a
respeito da criação de uma rona dc par
na rcgiio. Consideramos esta idéia
muito perigosa".

ESTRATÉGICA
S (conclusão)ii

Como 
representante da Mari-

nha. Zumwalt tem razões de so*
bra para deplorar idéias tào perigosas,
bem como para anunciar que 

"uma

presença permanente (em Diego
Garcia) é indispensável". Diego Garcia
apresenta perspectivas deliciosas de
gastos e manipulação de verbas por
pane da Marinha. Em primeiro lu-
gar. a construção das instalações não
custará 12.» milhões ue dólares,
conforme o requisitado este ano. mas
sim um total de 183 milhões de dólares.
Tal importância, citada para o Comitê
das Forcas Armadas do Senad<i pelo
Departamento de Defesa, inclui
apropriações para as operações c
equipamento dos batalhões de cons-
truçào da Marinh»

Devemos acrescentar - lista total os
gastos com os navios que gozarão da
hospitalidade de Diego Garcia. Dois
anos atrás decidiu-se — não se sabe
quem — reduzir o número de porta-
aviões dos EUA de 15 para 12. Não
seriam feitas substituições para os
porta-aviões da Segunda Guerra
Mundial — Midway. Hancock c
Oriskany. Agora, a aposentadoria dc

porta>aviacs (contra os atuais custos de
um bilhão de dólares dos porta-aviões
do tipo Nimrti), nio devemos pensar
que a questão se esgota ai. Um porta-
aviões significa um vasto elenco de
futurasdesoesas: navios para orotegê-lf>
e aviões para luncionarem a partir
dele. por exemplo. Estes custos
associados elevam-se no mínimo a dois
bilhões de dólares por porta-aviões.

Dal porque, ao ouvirmos as afir-
mativas confiantes de Schlesin|er a
respeito do baixo custo de operação de
Diego Garcia, devemos ter em mente
que os custos totais de aquisição da
nova forca — excluindo-se os gastos de
manutenção — serão de pelo menos
7.5 bilhões de dólares. Esta im-
portância manterá a força de porta-
aviõesda Marinha intacta, que por sua
ve. manterá intacta toda a estrutura ue
força da Marinha (construída em
forma de pirâmide em torno oos porta-
aviões), a qual. por sua vez. sustenta os
diversos estaleiros de construção naval.

'Desta forma, a linha de produção de
porta-aviões dos estaleiros de Newport
News está assegurada até a década de
90. bem como estão asseguradas as
linhas de produção de destróieres,
navios de apoio c aviões para os oorta-
aviões.

Mas nem ai termina a história de
Diego Garcia. lá que a Marinha vai
__nhar tanto com a nova instalação.
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que a frota dos F.UA é mais jovem e
prestes a tornar-se maiot.

Os que defendiam a construção de
instalações maiores da Marinha dos
EUA no oceano Indico foram ajudaau.

Soderosamente 
pela guerra de

utubro no Oriente Médio, que
provocou alarmes quanto à segurança
dos fluxos de petróleo do Oriente
Médio para os EUA. Alguns
estrategistas excitados já imaginam
cenas que mostram navios de guerra
soviéticos atravessando velozmente o
reaberto canal de Suez, convertendo
dessa forma o oceano Índico num
imenso lago soviético. Já os paises da
região prefeririam a desmilitarização
da área, e tem havido muito apoio a
uma proposta indiana para criar-se
"uma zona de paz no Oceano Índico",
que excluiria as rivalidades
estratégicas das grandes potências. Até
mesmo alguns membros da
Organização do Tratado do Sudeste da
Ásia, como a Austrália, Nova Zelândia,
Malásia e Indonésia, se opõem à
construção da base dos EUA em Diego
Garcia. As opiniões daqueles países
não coincidem com a do almirante
Elmo K. Zumwait Jr. chefe das

dois daqueles vasos' de guerra foi
retardada. Em seu lugar, o Pentágono
os tem enviado em longas visitas ao
oceano Índico, ao mesmo tempb em
que deplora a obsolescência deles. A
instalação naval de Diego Garcia
tornará possivcl a presença per-
manente de um porta-aviões. E como
se sabe que um porta-aviões no mar
deve ser apoiado por dois outros no
litoral do país, isto significa três porta-
aviões teriam que ser reservados para o
oceano Índico. Se os três porta-aviões
da Segunda Guerra forem substituídos
pelos novos porta-aviões tipo Nimitz,
de propulsão nuclear, que entrarão em
serviço a partir de 1975, então a
Marinha terá uma ótima situação para
pedir três outros porta-aviões, que
preencheriam 

"vácuos 
possíveis" no

Pacifico, substituindo os velhos porta-
aviões do tipo Forrestal.

£ por isso que Schlesinger autorizou
a elaboração de um documento de
estudos para definir as características
de um novo porta-aviões e as alter-
nativas possíveis. Naturalmente, ele diz
que tal porta-aviões-ss.r.á de "baixo
custo". Mas mesmo se aceitarmos o
cálculo de 500 milhões de dólares oor

uma satisfação equivalente terá de ser
dadaTurExérrito e fbuiva Aérea. Por
isso os novos porta-aviões e navios de
combate para a Marinha ajudarão a
justificar excessos como o bombardeiro
B-l para a Força Aérea e novas tropas
de combate e novos tanques para o
Exército. (2)

121 E há. naturalmente, todos os extras.
Alguns dos extras foram descritos no
Relatório Econômico Conjunto de
1974: "Mais de 700 homens alistados
nas forças armadas foram treinados e
usados como criados de oficiais de alta
patente e suas esposas. Cerca de 200
aviões militares foram colocados à
disposição pessuui ae oficiais, e usados
para negócios oficiais e não oficiais.
Além disso, aviões'do Comando Aéreo
Militar têm sido empregados
regularmente para viagens domésticas
e ao exterior, incluindo ferias, por
parte de pessoal militar e seus
dependentes. Em 1972, 336 mil
passageiros viajaram Mara o exterior

¦ em~aytões militares em negócios não
oficiais". 

""¦¦-.

IV
De como os fatores eco-
nômicos, tanto nos EUA
(que procuram evitar uma
crise de supercapacidade
de produção bélica) como
na URSS (grande parte de
sua industria pesada está
voltada para fins müm.
res) perpetuam a corrida
armamentista.

s futuros aumentos com os
gastos de defesa podem parecer

inteiramente razoáveis para os leitores
que mergulharem na justificativa do
orçamento de defesa do secretário
Schlesinger. e bem como para os que
ouvirem a declaração do almirante
Moorer sobre a postura militar dos
EUA. A retórica de ambos os
documentos sugere que os EUA estão à
beira de ficar cm séria desvantagem
o nu reiaçao ao |X>deno militar da
UniâoSoyiética. Moorer jamais deixa
de tocar um alarma: "O equilíbrio
estratégico militar está atualmente
numa situação de igualdade, mas uma
igualdade dinâmica c frágil. A
equivalência essencial necessária à
preservação da paz não é. desta forma,
nem auto-perpetuadora nem per-
manente"

Schlesinger afirma que diante dos
desenvolvimentos do armamento
soviético os EUA "não 

podem per-
manecer passivos", e que 

"não

podemos simplesmente ignorar e
perspectiva de uma crescente
disparidade entre as duas maiores
potências nucleares". A União
Soviética, segundo Moorer. estaria
realizando "um 

programa agressivo de
modernização, que poderia colocar os
EUA numa posição de inferioridade
estratégica nos anos que virão".
Algumas páginas mais adiante em sua
declaração. Moorer destaca que na
época do acordo SALT, sobre a
limitação de armas nucleares
estratégicas, o governo dos EUA
garantiu^o Estado-Maior das Forças
Armadas que levaria adiante "planos
agressivos de melhoramentos e
modernização" — uma garantia que
não foi renegada.

Não há razão contudo, para pânico
imediato. Para começar, a URSS não
pode se dar ao luxo de se equilibrar
com a capacidade militar norte-
americana. A despesa militar soviética,
segundo cálculos conservadores, é
cerca de dois terços da despesa dos
EUA. O gasto total de defesa da
OTAN em 1973 foi da ordem de 125.
bilhões de dólares, cerca de duas vezes
o que foi gasto por todos os países
membros do Pacto dc Varsóvia. O
"programa de modernização
agressiva" de Moorer ainda não se
refletiu em qualquer aumento no
orçamento de defesa soviético, que se
manteve constante, em preços atuais,
nos últimos cinco anos — um fato que
os cálculos da CIA aparentemente
confirmam.

Naturalmente, é possível que, como
alguns analistas militares norte-
americanos gostam de sugerir, a União
Soviética consiga mais defesa por rublo
gasto do que os EUA conseguem com o
equivalente em dólares. Segundo tal
versão, os soldados soviétioos não
comem nada além de sopa,'è não
precisam de meias adequadas. Mas
não importa o quão austera a vida do
soldado soviético possa ser, em
comparação tom seu bem nutrido
colega norte-americano,' a verdade é.
que economias em meias, etc, nao
podem na verdade ser responsáveis por
uma diferença de 20-40 bilhões entre

continua na página 20



3* Opmido. lé da sos^iisteo do 1974

«wniitsooçdo «Jo p0q«*va 90
os dois «wmcntot dc defesa.

Tanto Schlesinger quanto Motwer
jogam abundantemente com os
numero» Eles destacam que a URSS
lem uma substancial vantagem
numérica quanto a plataforma de
mísseis e peso de lançamento de suas
ogivasHcr primeira parte deste artigo),
Nos dias atuais, apenas um missel pode
ser lançado de cada plataforma: assim,
os cálculos de números de mísseis
implicam um número igual de
plataformas <3). Segundo o almirante
Moorer. em meados deste ano a União
S-Jvtética tinha 1.58** plataformas de
mísseis balísticos intercontinentais e
bbb plataformas de mísseis balísticos
intercontinentais lançados de sub»
marinos. (Os números permitidos
segundos os acordos prosisórios SAI I
sào 1.618 e "*to respectivamente.) A
URSS tem também cerca de «SOO

'"»»»*; balísticos de alcance médio e
.«mediar* "m contraste, os EUA

(»ossuem 1.054 mísseis balísticos in-*
lercontincniais e 656 mísseis balísticos
lançados de submarinos. A vantagem
soviética em plataformas de mísseis c"peso de lançamento" por missel
desaparece diante da vantagem dos
EUA em bombardeios estratégicos (os
EUA tem 500 deles) e também diante
da carga de cada bombardeio
estratégico.

O que é mais importante ainda,
tanto Schlesinger quanto Moorer
tentam subestimar as diferenças em
números de ogivas e em precisão. A
URSS só agora começou a testar
misseis de várias ogivas. Os EUA estão
prestes a terem 550 misseis balísticos
intercontinentais Minuteman de
múltiplas ogivas, caaa um deles còm
três ogivas, e 4% mísseis Poseidon
lançados de submarinos, cada um com
H) a 14 ogivas. Isto significa que os
EUA têm cerca de três vezes o número
dc ogivas que a URSS têm. Se também
levarmos em consideração a maior
precisão das ogivas dos EUA é claro
que os norte-americanos podem atingir
três vezes mais alvos do que a URSS.
Este sim seria um padrão de com-
paração decisivo, mas Schlesinger
quase não o menciona, e Moorer
sugere vagamente que a vantagem da
URSS em "peso de lançamento" lhe
confere "o potencial para no futuro
conseguir a única liderança quan-
titativa que resta no campo dos
mísseis" — a do número de ogivas.

Desde 1970. quando o programa
norte-americano de misseis de ogivas
múltiplas foi posto em execução, os
EUA puseram em ação 759 novos
mísseis estratégicos, que carregam
cerca oe 4.850 ogivas nucleares.
Durante o mesmo período, os números
relativos à URSS são de 490 e 570.
respectivamente. Os EUA também
colocaram cerca de 1.000 mísseis
nucleares de alcance limitado em seus
bombardeios estratégicos.

Esta 
vantagem para os EUA

em forças estratégicas não é
anulada pela preponderância soviética
em forças convencionais, apesar de
muitas pessoas jurarem de mãos juntas
que tal é o caso. Existe uma razão
notória para esta falácia: confrontar
simplesmente o número de divisões do
Pacto de Varsóvia com o número de
divisões da OTAN parece indicar uma
enorme superioridade para o primeiro.
A OTAN tem o equivalente a 83
divisões, e os países do Pacto de
Varsóvia têm o equivalente a 167.
Contudo, o Escritório de Análise de
Sistemas, enquanto McNamàra era
secretário de Defesa, finalmente
corrigiu a deformação que prevalecia
(resultado ao que se presume do
trabalho dos órgãos de segurança dos
EUA), revelando que uma divisão de
países do Pacto de Varsóvia
corresponde aproximadamente à
metade de uma divisão norte-
americana, além de ser menos forte e
muito menos bem equipada.

(3) Os acordosSALTlimitam o número
de plataforma de misseis. Um modo de
se superar esta limitação «t*9 ter a
capacidade de detonar mais de um
missel de uma mesma plataforma. Um
grupe, de pessoas especializadas no
assunto nos EUA afirma que a URSS
ja conseguiu tal capacidade. Mas os
indícios que corroborariam tal afir-'
mação são extremamente
especulativos.

Em I97J. o total das forças fde época
tle paz» da OTAN era estimado cm
4,961.200 homens (Schlesinger
apresenta o total de 5.6* milmwsf.
enquanto o total do Pacto dc VarsAsia
era de 4.452 mil. Apesar das con»
elusães do EserittVio de Análise de
Sistema continuam a ser feitas
v omparr*ç«Vs com base nos números de
divisões, apesar de Schlesinger ter a
dignidade de reconhecer, em sua
declaração sobre as atitudes de defesa
dos EUA. que uma divisão do Pacto de
V ursos u é menor do que uma divisão
«Ia OTAN.

O Pacto de Varsóvia tem. contudo,
uma vantagem numérica em tanques
dc guerra — 37.750 contra 10.370 da
OTAN: cm aviões dc combate —
10.470 contra 9.S00: c em navios de
combate — 215 contra P4. Mas todas
estas vantagens são anuladas p»r
outras vantagens de que goza a OTAN.
A OTAN tem uma superioridade
numérica importante cm veículos
blindados que não tanques, em ar-
mamemos amitanques. e cm
helicópteros (13 mil • 16 mil
helicópteros da OTAN contra 2 md do
Pacto de Varsóvia). Os tanques «le
combate da OTAN são geralmente
considerados superiores aos do Pacto
«le Varsóvia. mas na guerra moderna o
fator decisivo é o armamento an-
litanque. já que estes podem
atualmente destruir qualquer tanque.
Sem dúvida, os tanques estão
praticamente absoietos. à exceção de
quando utilizados no deserto e com
cobertura aérea, onde -é difícil um
soldado com equipamento antitanque
esconder-se.

Os aviões da OTAN cm geral são
superiores em alcance, capacidade de
transporte e equipamentos eletrônicos,
c sua capacidade ofensiva é muito
maior do que os do Pacto de Varsóvia.
Já as comparações numéricas entre as
Marinhas soviéticas e norte-america-
na escondem o fato de que a União
Soviética tem um grande número de
pequenos vasos de guerra destinados a
operarem em águas litorâneas, e menos
navios sofisticados do que os EUA. A
URSS tem. contudo, uma vantagem
cm mísseis navio-a-navio. Finalmente.
uma importante vantagem detida pela
OTAN é a sua superioridade em infra-
estrutura logística e de apoio:
comunicações, transportes, etc.

Mas tudo isso omite um elemento
freqüentemente desprezado nas
comparações sobre poderio militar. Os
EUÁ mantém cerca de 7 mil ogivas
nucleares táticas na Europa. E existem
muitas mais na Ásia e em navios nos
oceanos Atlântico e Pacifico. Na última
contagem conhecida, a URSS tinha um
total de 3.500 misseis de curto alcance
e armas táticas.•

O perigo que cerca todas estas
computações de força comparativa é
que elas podem ser vistas como ten-
dendo a estabelecer uma argumen-
tação significativa, favorecendo ou a
URSS ou os EUA. Contudo, é válido
afirmar-se, como afirmam as pessoas
de índole liberal, que a paridade
numérica é desnecessária;.não importa
o tamanho do arsenal da URSS. os
EUA poderiam sobreviver em segurança
com muito menos armamentos do que
atualmente. No planejamento de
guerra convencional é possível
argumentar-se a favor de medidas de
defesa, e não medidas de dissuasão.
Para a defesa é necessário menos força
do que para a ofensiva (dissuasão), e a
OTAN poderia basear sua defesa em
pequenas unidades móveis equipadas
com mísseis antitanques e antiaéreos
— uma idéia que atualmente está
sendo estudada pelo secretariado da
OTAN.

Ouanto à estratégia nuclear pode-se
argumentar a favor da chamada"dissuasão mínima": 10 ou mesmo
cinco submarinos Polaris seriam
suficientes para desestimular um
ataque nuclear soviético. Os sub-
marinos tipo Polaris são nos dias atuais
não-detectáveis, e podem sempre
sobrevivera ataques nucleares
limitados ou globais. Poderiam assim,
em resposta,-mfHngir à URSS "danos
inaceitáveis". McGeorge Bundy
confirmou tacitamente esta
argumentação quando disse: "... o fato
de que um rearmamento estratégico

muito dKpemlioso e «^seiscialmente
inútil também ocorreu »«4 URSS... é
ouira demonstração da estupidez que
parece ser um acompanhante
freqüente de políticas nacionais cm
tícral sóbrias".

Discussões 
deste tipo jamaK

podem ser resolvidas. Elas
escapam ao leste objetivo da guerra, e
por isso em tempos de paz uma
«loutrina estratégica pode seguir outra
vem que seja estabelecida sua
superioridade. A tendência, assim, é de
que as estratégicas cresçam cm
tamanho e em elaboração barroca, no
sentido oposto ao de um sistema
simples. Há um outro ponto im»
portante: a pedra de toque da
dissuasão encontra-se na detecção de
submarinos. Se. como se comenta hoje
nos círculos de defesa norte»
americanos, os EUA estão prestes a
desenvolver a capacidade de detectar
submartnm com raios laser irans-
portados em satélites, então os
argumentos a favor da dissuasão
mínima entrarão em colapso. O céu.
em todos os sentidos, se tornará o
limite. Voltaremos as estimativas de
números de ogivas, misseis defensivos,
defesas contra mísseis defensivos, etc.
etc.

Estas discussões e o estabelecimento
de perspectivas futuras erram por uma
razão: são conduzidas num vácuo
politico (afinal de contas, apesar de sua
maciça superioridade, os EUA não
conseguiram ganhar a guerra do
Vietnã, c as razões disso foram
políticas e' não estratégicas)
Pressupõe-se que dois blocos hostis
estão prontos para o conflito, e na base
daquela pressuposição constrói-se um
elaborado edifício de argumentos
estratégicos.

Em meio a essa laboriosa construção
de versões para a defesa, existe pouco
espaço para o exame sério do contexto
no qual a guerra poderia realmente
eclodir. ou das situações nas quais a
URSS poderia estar em conflito ou cm
consonância com os EUA. Assim, são
escolhidas estratégias para se
ajustarem às atuais preocupações
militares dos dois lados: e para cada
capacidade militar soviética — real ou
presumível —'são adotadas diferentes
estratégias pelos EUA. A seleção
especifica da estratégia apropriada é
determinada pelas exigências do
orçamento de defesa de cada ano. O
único modo de se admitir uma
racionalização realista desta atitude
perpétua e dispendiosa é estudar, como
tentamos fazê-lo acima, os imperativos
reais do "complexo industrial-
militar". Tais imperativos também
afetam a URSS.

De forma esquemática. a coisa
poderia ser assim delineada: nos EUA
os poderes da indústria de defesa e dos
militares combinam-se para fazer da
produção de armamentos o mecanis-
mo para a manutenção de um nível
suficiente de demanda, já que um alto'
nível de gastos federais é necessário
para evitar as crises de super-
capacidade que os EUA experimen-
taram antes da Segunda Guerra
Mundial. Schlesinger admitiu, tanto
para o Comitê Econômico Conjunto
quanto para o Comitê de Apropriações
da Câmara dos Representantes, que o
seu orçamento excedia os requisitos
militares mínimos em algo entre 1 e 4
bilhões de dólares, e que esta im-
portância era necessária para
estimular a economia. Em teoria, as
crises poderiam ser evitadas, sem o
recurso aos gastos com armamentos,
pelos tipos de planejamento realizados
na URSS, já que o mecanismo de
decisões centralizadas deve ser capaz
de eliminar as disparidades entre o que
as pessoas desejam e o que os
fabricantes em competição desejam
produzir.

Mas a política econômica adotada
pela URSS tem dado preponderância à
indústria pesada, que capta uma
grande parte dos excedentes anuais. O
consumo individual nao aumentou
muito, e por isso têm de ser en-
contrados novos mercados para a
indústria pesada. O mercado para a
indústria pesada na URSS são os
militares. Desde a Segunda Guerra, a

ttonomia smiética lem crescido em 7
por cento «to ano, mas quase toda a
expansão foi absorvida pela indústria
pesada, «tingindo -«* em grande pane
para fins militarev A produção de
armas é responsável agora por 25 por
cento da produção industrial sosiéiica.

Sem dúvida, estas características da
economia smiética sio afetadas pela
ideologia, chauvinismo, política
burocrática, lutas partidárias,
rivalidades regionais, etc. Os papéis
desempenhada por exemplo, pelo
Almirante Grechko, ou por Smirnov e
t «.unos (4). os controladores da
produção militar soviética, sem dúvida.
têm conseqüências para a postura
estratégica sosiética. Da mesma forma,
o poder burocrático de instituições
como as Forças de Foguetes
Estratégicos, responsável pelo
desenvolvimento de mísseis de
superfície, se faz sentir na doutrina
militar soviética. Mas essas im»
portantes considerações sio con»
••equêncas c também causas dos
fatores econômicos subjacentes que
simos aqui. Em resumo, no lado
soviético a corrida armamentista tem
um momentum tão durável quanto no
Ocidente.

De como nem mesmo a
détente e os tratados de
não proliferação de ar-
mas nucleares «podem pa-
rar a corrida armamentis-
ta.

Estas 
considerações nos tor-

nam mais alertas para as ar-
madilhas cpistemolôgicas que os
estrategistas do Pentágono e os
analistas militares espalham em volta
de si. Eles abordam o orçamento de
defesa do lado avesso. Eles calculam os
equilíbrios estratégicos in-
cessantemente. o que é impossível de
ser analisado objetivamente cm tempos
de paz. já que a única confirmação de
um balanço de forças é uma guerra,
que ninguém poderá ganhar. Eles vêm
o florescimento de novos sistemas de
mísseis e o zumbido laborioso das
fábricas de armas como algo resultante
de suas conclusões a respeito de
opções, a respeito de paridades. a
respeito do oceano Índico. E contudo,
suas conclusões são intimamente
limitadas pelas escaladas militares do
passado, e suas doutrinas são con-
dicionadas pela atmosfera que a
escalada de armamentos criou. Mas as
possibilidades de discussão frutíferas
de gastos militares são tão escassas que
tais esforços foram transferidos para o
mundo nebuloso do Controle de Armas
e do SALT.

As discussões SALT são o conduto
permanente destinado a tirar a atenção
da^uestâo de gastos reais militares. A
ruminação pública em torno da defesa
se dirige para aquele tópico. O último
acordo SALT concedeu à URSS uma
superioridade numérica em
pTãl*áJormás de mísseis, acendendo a
ira dó senador Henry Jackson e da
terça parte conservadora do Congresso.
Mas a política de conversações com os
soviéticos é altamente complexa, e o
resultado dependerá muito de con-
siderações de politica doméstica norte-
americana, bem como de divergências
no" seio do Kremlim.

Outros possíveis tópicos que
poderiam ser submetidos a acordo são:
um acordo a respeito da proibição de
provas nucleares; e um acordo que
supere o atual impasse a respeito de
armas estratégicas. Assim, porexemplo, se poderia chegar a um
acordo quanto a uma retirada mútua
de algumas forças — digamos. 20 mil
homens cada — da Europa Central.

Kissinger já discutiu com Gromyko

(4) Ustinov ê candidato ao Politburo. e
Smirnov é um vice-premier e membro
do Comitê Central do PC da URSS.

a assinatura dc um acordo sobre a
proibição de testes. O acordo nio
evitaria ot testes 15). Mas a grandevitória de Kissinger seria negociar um
tratado global para proibir os testes.
Um tratado destes seria ideal para
sattsfa/rr us critérios que ««rientam as
conversações SA1.T. Ele nio
diminuiria «» ritmo da corrida ar»
mamemista. mas teria o fascínio de
aparentar fa*Mo it,i Durante os
úi«im«*s anos. os liberais têm lutado por
um tratado assim, Agora que ele pode-
ria se tomar realidade nio é mais
ncce-uirio Tantas provas subterrâneas
foram realizadas nos últimos anos que
hoje é possível preserve o desempenho
de uma nova bomba sem precisar
tcsiá-la. Mesmo que os militares
estivessem pouco desejotot de
desenvolver novas bombas sem lestes,
seria sempre posdvel adaptar velhas
bombas a novas ogivas. (Os im»
ponantes progressos na corrida ar»
mamemista sò seriam interrompidos
por uma proibição nos testes dc vô«.
operacional, que não está em con»
stderaçâa)

Um iratado global de proibição de
lestes afetaria os novos países
nucleares — França. China c índia —
c seria assim duplamente atraente
como manobra de superpotência. Caso
Kissinger conseguisse a efetivação de
um tratado assim, sem dúvida seria
vitima do ataque retórico da direita,
mas nunca dos liberais, que sonham
com isso.

Os acordos SALT estão sendo
negociados para institucionalizar a
corrida armamentista. No que diz
respeito a gastos militares, as eon-
versações SALT são um incentivo, e
não um desestimulo. Sem dúvida, as
conversações abrem uma grande
possibilidade de proliferação de"fichas de barganha" (ver artigo
anterior) para os militares. O público é
levado a acreditar que a administração
do pais está fazendo progresso quanto
a tornar o mundo mais seguro. Tais
ilusões não infligem qualquer dano ao
orçamento de defesa de *"*0 bilhões de
dólares.

Os "progressos" ou "retrocessos" na
détente política não têm conseqüências
sobre o crescimento dos arsenais
militares internacionais. Estes têm um
ritmo próprio, e continuam a crescer.
A base no oceano Índico e as defesas
da OTAN mantém os estaleiros de
Newport News e a fábrica McDonnell
Douglas em funcionamento. As
doutrinas constroem-se em torno das
armas, e não o contrário; e os arsenais
militares têm mais a ver com estratégia
do que as ruminações dos analistas de
defesa

A "postura de longo prazo" de
Schlesinger, na era de paz que ele
duvidosamente saúda, não deve ser
vista com equanimidade. O grande
orçamento de Schlesinger é semelhante
ao grande salto para frente nos gastos
de defesa do inicio da década de 60.
Então como agora, a economia
precisava ser estimulada Sob o
governo de Kennedy, deveriam ocorrer
novas opções flexíveis. As forças
convencionais da OTAN deveriam ser
reforçadas, e, então como agora tal
reforço era visto como um argumento
em prol da consolidação da hegemenia
norte-americana na Europa Ocidental.
Naquela época, as forças do Extremo
Oriente receberam a ênfase que o
oceano Índico está recebendo hoje. A
década de 60 terminou tendo a guerra
do Vietnã. Como presságio, o
orçamento de defesa deste ano não''
enche as pessoas de otimismo quanto
ao fim da década de 70.

(51 O tratado de proibição de testes
proibiria os testes acima de uma certa
força explosiva. Mas como os testes
podem ser feitos em estágios è possível
chegar ao total proibido sem explodi-lo
em apenas um teste.
(6) Por exemplo, o tratado sobre mísseis
antíbaltstTcos permitiu dos EUA e à
URSS construir mais ' mísseis an-
tibalísticos do que tinham
originariamente pretendido, apesar de
o tratado ter a aparência de constituir
uma limitação. De forma semelhante,
a ênfase em números de plataformas
de mísseis nos acordos SALT tem
pouco impacto sobre a atual corrida
armamentista. na qual os novos
desenvolvimentos em estratégia de-
mísseis tendem a ser qualitativos.
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Música erudita

O duelo da excursão
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Ocupando estensas paginas
nos tornais cariocas, um
maestro— Isaac Karabrcbovky
— e um compositor erudito —
Edino Krkftr -r vfm travando
ká quase dor* meses uma fero*
batalha de idéias c conceito* a
propósito dc uma iminente
excursão da Orquestra Sin*
tônica Brasileira â Europa. O
desafiante desta espécie de
duelo foi Kriefer que. através de
uma série dc artigos no Jornal
do Brasil faria há tempos
gravai criticas ao emprego das
verbas governamentais na área
da música elástica c em
especial ao comportamento do
maestro Karabtchevsky na
direção da OSB111. Censurando
com severidade o com*
portamento excessivamente
extrovertido do maestro c suas
campanhas de "populariraçio
da música erudita". Krieger
discutia também a validade da
própria OSB em sua poVtica de
aglutinar outras orquestras e
consumir largas porções do
orçamento dado pelo governo
federal cm detrimento* por
exemplo, da Sinfônica Nacional,
órgão oficial e deficitário de
músicos, instrumental e local de
ensaia

Ouando foi anunciada uma
excursão que levaria a OSB a
sete paises europeus — tor-
na ndo-a assim o primeiro grupo
sinfônico nacional e se
apresentar no exterior —
K rieger voltou à carga com toda >
força. Chamou a tournèe "caro
e inútil turismo sinfônico".
lembrando as enormes
deficiências do meio musical
brasileiro que nunca haviam
sido sanadas por completo:"Seria lícito esperar da direção
de qualquer de nossas
orquestras que pleiteasse junto
ao governo meios para
solucionar problemas básicos e
permanentes (...). Em lugar
disso, numa politica de avestruz,
organiza-se uma excursão ao
exterior".

Classificou de inútil o
pioneirismo da OSB. .lembrando
a existência de excelentes
sinfônicas em todos os paises
onde deve se exibir (Espanha.
França. Inglaterra. Bélgica.
Holanda, Alemanha e Áustria) e
a imaturidade do som sinfônico
nacional. E chamou de ridículo
o repertório a ser executado,
onde predominam difíceis peças
de Bartok. Ravel Prokofteff e
Dvorak: "Eqüivale a um grupo
folclórico europeu que viesse ao
Brasil para apresentar um
xangô, uma capoeira ou um
maracatu. A música brasileira,
que deveria ser essencial e
mesmo exclusiva numa
programação sinfônica para o
exterior, entra apenas como
complemento, e sem o tempo
mínimo indispensável de
preparação".

O maestro Karabtchevsky
defendeu-se destas e de outras
acusações com igual veemência.
Disse que a ira de Krieger é um
caso mais pessoal que cultural:"Lamentavelmente não foi
incluída no repertório nenhuma
peça do Edino Krieger. Talvez
esta seja a razão básica da
celeuma criada em torno desses
artigos". Karabtchevsky disse
que a excursão é "uma prova de
confiança no músico brasileiro",
lembrando os proveitos que os
instrumentistas poderão tirar do

'(D A Orquestra Sinfônica
Brasileira ê uma Fundação
desde 1965. Recebe a maior
parte de seus recuisos do
governo federal mas também
do governo do Estado da
Guanabara e de várias empresas
particulares

contato com as platéias e
músicos europeus. Negou que
tivesse contratado músicos
estrangeiro* para â toumtr."Irào apenas alguns que já cttao
aqui em caráter definitivo".
Negou também que receba
caches faraônicos por suas
regências: em discutidos
concerto* em Recife, há dois
meses atrás, diz ter ganho "10
milhões (10 mil) para cada
concerto da temporada, um
cachê bem raioátel para este
tipo de aprcsentaçio". c não o*
70 mil anunciado*.

Quanto ao repertório
escolhida fcx a critica da cri*
irea. estranhando a atitude dos
que acham que "músico
brasileiro só é capaz de tocar
música brasileira". E só con*
cordou com Edino Krieger
quanio á necessidade de se
construir auditórios e estúdio*
decentes para apresentação e
gravação de música sinfônica (a
OSB deverá gravar alguns
discos na Holanda).

Seja qual for o resultado
dessa disputa, ela jí tem o
mérito de atrair a atenção do
chamado grande público para a
instável situação do músico
erudito no Brasil Enquanto
Krieger e Karabtchevsky
discutem possíveis diferenças
pessoais c pontos de vista
divergentes, na verdade o que
aparece é a própria situação das
orquestras nacionais (apenas
oito sinfônicas) dos músicos
eruditos c suas precárias
condições de trabalha Krieger
lem razão quando enumera o
rosário de dificuldades que eles
enfrentam, tais como ins-
Irumentação cara e difícil,
salários irrisórios, falta de local
para ensaia Karabtchesvsky
também tem bons motivos dc
queixa quando fala da total
ausência de recursos para
gravações com orquestras
nacionais: "A Escola Nacional
de Música é o único lugar que
tem condições acústicas
razoáveis, mas nós tínhamos
que interromper a gravação de
15 em 15 minutos por causa do
relógio da Mesbla".

Diante da enumeração in-
sistente de tais fatos talvez
pareça razoável ao público em
geral e ao Estado em particular
que a música sinfônica, afinal,
não seja apenas um bem
supérfuloou um diletantismo de
ociosos, mas um elemento
básico da vida de um pais que
quer se dizer em desen-
volvimento

Á descoberta
ecológica

Ecologia: Uma Estratégia
para a Sobrevivência, Anne
Chisholm (Zahar. Rio, 197,4, 222
págs.. CrS 23^00)

Em conferência no dia 2 de
setembro, em São Paulo, o dr.
Morton Kaplan afirmou que
uma aproximação entre as
potências capitalistas e
socialistas tende a se efetivar,
mas o elo de identificação seria
o trato comum dos problemas
de conservação do meio-
ambiente. Em julho, o
economista Celso Furtado,
teórico e prático do "desen-
volvimentismo" nos anos
sessenta, advertiu que os
problemas da poluição e da
destruição do meio-ambiente
podem levar à revisão do
próprio conceito de "desen-
volvimento'', in-
dependentemente dos motivos

políticos e econômicos dessa
revisão.

Pronunciamentos como esses,
comuns hoje. estão ligados a
popularização de certos con*
ceitos. principalmente o de
Ecologia. Alé há cerca de cinco
anos. a palavra significava uma
forma especializada da biologia,
baseada cm minuciosos estudos
das comunidades vegetais e
animais e cm complicados
cálculos quanto aos in-
terrelacionamcntos existentes
entre eles. e só era praticada em
modestos e silenciosos
laboratórios. A partir de l%9. a"descoberta", 

por parte dos
governos e da opinião pública,
dc que o progresso humano
estava ameaçando o "equilíbrio
ecológico" traçado pela
natureza, e pondo em risco sua
própria sobrevivência,
vulgarizou em pouco tempo a
preocupação e a discussão sobre
a preservação de meio-ambiente
natural; a "ecologia" saiu dos
lábios de sisudos cientistas para
amplas manchetes de jornais e
alegres palavras de ordem de
passeatas contra a poluição.

A confusão estabelecida com
o conceito levou a jornalista
norte-americana Anne
Chisholm a fazer inúmeras
entrevistas com ecologistas ou
pessoas preocupadas com o
assunta como Barry Com-
moner. Frank Fraser Darling.
Kenneth Bouldiog. Lewis
Mumford e vários outros, em
busca do que pensa
efetivamente a ecologia e como
ela pode - contribuir para a
construção de um mundo mais
humana O resultado dessas
entrevistas é este livro, de
caráter não especializado, que
usa uma linguagem acessível e
trata superficialmente dos
temas em voga.

Os aspectos políticos da
atividade de preservação do
meio-ambiente não são tratados
de maneira aprofundada por
Anne, como de resto são nor-
malmente evitados nas
inúmeras páginas de jornais que
hoje se dedicam ao asunto. Em
um pais como o Brasil, em que a
poluição dos centros urbanos e a
devastação das matas é
extremamente grave, e nas
condições atuais do desen-
volvimento. em que o país
recebe fábricas muitas vezes
rejeitadas pelos desenvolvidos
exatamente por poblemas de
poluição, a ecologia precisará da
política, e esta da ecologia, para
que uma cidade como São Paulo
pôr" exemplo, não se torne,
definitivamente, uma espécie de
cloaca do mundo capitalista.

Nem neutra,
nem

científica
Ensaios de Teoria da

Sockdade, Kalph Dahrendorff
(Zahar. J35 pg.' CrS 25.00)

Até onde um sociólogo, bem
preparado no seu métier c que
acredita na sua especialidade, se
preocupa com a critica da
análise sociológica? O professor
alemão Kalph Dahrendorff. da
Universidade de Constance. um
dos mais conhecidos analistas
da sociologia contemporânea
mostra-se preocupado em
estender a visão sociológica bem
além da sociologia "técnica" ou"profissional'". praticada
principalmente pelos norte-
americanos. A atividade destes,
aparentemente despreocupada
com os "valores" ou com o"sentido" de sua prática, que
seria "neutra" e "científica",
acaba cumprindo, para
Dahrendorff, tarefas de
manutenção e justificação do
sistema vigente.

Dahrendorff afirmou há
alguns anos. no artigo
Sociologia e Sociedade In-
dustrial: "O que a Teologia
significou para a sociedade
feudal da Idade Média, o
mesmo significa a Sociologia
para a sociedade industriafum
futuro justo e harmônico para a
sociedade industrial, a partir 

'de
idéias como a de que a "classe
média" tende a ampliar-se e.
nivelando padrões, reduzir ou
eliminara desigualdade entre os
homens."Aqui se vê claramente que a
sociologia moderna da
sociedade industrial não é na
realidade outra coisa além da
ideologia daquela camada
burocrática e de pequena
burguesia que se designa a si
mesma como "classe média" e
que domina muitas sociedades
modernas: camada a que,
ademais, pertencem também os
próprios sociólogos".

O professor alemão é
conhecido também pelo livro As
Classes Sociais eSeu Conflito na
Sociedade Industrial, em que
retoma e revê a teoria das
classes de Marx, considerada
incompleta ou inacabada. Mas.
no livro agora lançado pela
Zahar, é.que aparece um dos
seus artigos mais importantes:
Homo Sociologicus, editado
muitas vezes na Alemanha,
França, Grã-Bretanha e Estados

Unidos, Nele. a perspectiva
critica da sociologia é utilizada
na análise do significado e dos
limites do "papel social", uma
categoria crucial para a análise
sociológica. Diante dela.
Dahrendorff exige de seus
colegas uma atitude cética cm
relação ás abordagens que
ignorem a contribuição de sua
cMncia na criação de uma
sociedade livre. Os vários artigos
dc livro caminham no mesmo
sentido do Homo Sociologicus.
que concluiu exortando o
cientista social a "deixar dc ser
um freio", o que só conseguirá"se formular suas hipóteses com
a intenção de ampliar o âmbito
dc livre escolha dos homens, se
não tiver medo dc apoiar as
mudanças políticas destinadas a
aumentar a liberdade humana,
e se não esquecer jamais os
direitos superiores da pessoa...
sobre a sua faceta que
desempenha papéis".

O substituto de
O Exorcista

A partir dal opera-sc a
transformação do arquíictu
huntanhta. amigo adversário da
guerra da Coréia. Ele decide
tomar**e um vigilante, nome
que a população norte-
americana em geral aplica a*
pessoas que resolveram com*
bater o crime por sua prí*pna
iniciativa. Com um revólver ele
assassina vário* delinqüente*
que procurava deliberadamenie
atrair nas noites de Nova York c
transforma-se em manchetes
no* (ornai*. A policia, lançada
otlcialmcnie em seu encalço,
está na verdade satisfeita com a
••..a" do arquiteto e é conivente
som *eu* crimes.

O diixiur de Death Wish. o
inglês Michacl Winner. parece
ter acertado em cheio com os
ingredientes do filme. Ele não só
consegue captar os medos e
anseios da população —
atemorizada pela onda de
crimes e desejosa de intervir
diretamente para sufocada —
utilizando o infalível apelo da
violência, como ainda traz de
volta um velho e poderoso mito
norte-americano: o herói
idealista que decide fazer justiça
pelas próprias mãos e devolver a
paz á comunidade Este talvez
seja o traço mab característico
dos heróis norte-americanos
desde os tempos do oeste bravia

ê justamente o retorno desse
mito que muitos julgavam
definitivamente enterrado que
parece estar fazendo a
popularidade de Death Wish e
que leva muitos críticos a
considerarem o filme um perigo
para a opinião pública,
praticamente induzida a
praticar a violência contra os
delinqüentes, visto ao que tudo
indica não como sintoma de um
grave problema social, mas
como o próprio problema a ser
eliminado.

Função de
segurança

Depois de passar um ano
terrificados por obscuras
questões teológicas, graças ao
sucesso ininterrupto de O
Exorcista. os Estados Unidos
parecem estar ingressando num
outro gênero de histeria
cinematográfica.' O tema, como
não podia deixar de ser. é a
violência. Mas não mais a
violência metafísica, a luta
bíblica entre as forças do bem e
as forças do mal.

O filme que está lotando os
principais cinemas de
Washington e que está sendo
apontado como o substituto de
O Exorcista na tarefa de
conquistar o chamado grande
público — Death Wish (Desejo
de Morte) — trata de uma
espécie de violência bem mais
cotidiana do que a possessão,
cujas noites estão cada vez mais
povoadas de delinqüentes.

Death Wish conta a história
de um arquiteto intelectualizado
e liberal (Charles Bronson). que
poderia ser definido como o
típico leitor do The New York
Times, cuja pacata vida é
radicalmente modificada pela
ação de três delinqüentes. Numa
noite em que trabalhava até
tarde da noite, sua casa é in-
v a d ida por attackers
(delinqüentes) que surram sua
mulher e violentam sua filha.
Em conseqüência, a mulher
morre e a filha enlouquece,
presa de catatonia.

Política e Segurança, Heloísa
Rodrigues Fernandes (Alfa-
Omega. São Paulo. 1974. 258
págs.)

As análises históricas do
Estado brasileiro, hoje cada vez
mais freqüentes, tendem a
centrar sua atenção sobre os
mecanismos políticos de
segurança e ideológicos do
Estado. Isto corresponde a uma
nova "valorização" do nivel
político da análise, em que;,
organizações como as Forças
Armadas, a policia, o sistema
educacional, a estrutura sin-
dical, etc. atingem seu ver-
dadeiro significado e não são
-vistos como simples "reflexos"
da organização sócio-
econômica. Esta tende a ser
encarada como algo que
mantém relações de deter-
minação complexas com os
órgãos do Estado. Heloísa
Rodrigues Fernandes,
professora de Ciências Sociais
da USP, filha do sociólogo
Florestan Fernandes, analisa
neste livro a história e a
evolução funcional das forças
policiais do Estado de São
Paulo, analisando sua
especificidade, mas procurando
verificar as relações complexas
que elas têm com a sociedade. A
autora mostra como a evolução
do escravismo do Império para o
modo de produção capitalista,
dominante em São Paulo na
República, exige uma
redefinição do aparato de
segurança, em função das novas
tensões sociais, e sua
reorganização em moldes
militares, o que lhe deu uma
relativa autonomia perante a
classe de que se originam seus
componentes.
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TEATRO
Retratos da crise

Avotor rJe Poufo Afonso Grisolli'
diroçôo • cenário» rio luis Cotios
R.pper <«mt» «tobel Ribeiro. Jorgo
Gomas, loro Amorol Ch.to Hoionom
• ouiros. solo Corpo a Som. Musou
da A/ta .Moderno. Rio.
insulo selvogem. da José Vicente.
dirtsçrSo do Rubens Corroo com José
Wilkor. Nildo Poranto. Renato
Coutinho o outros: Teatro fpwemo.
Rio.

Depois 
dc algum tempo, está

de volta aos palcos brasileiros o
debate de uma antiga questão: a da
nossa identidade cultural. Em Ensaio
Selvagem, de José Vicente, a questão é
levada ao paroxismo do absurdo. A
viagem de uma atriz sul-americana.
Brown Sugar, nascida no Rio de
Janeiro, capital do pais da Atlámida.
através de uma misteriosa ferrovia (a
toda poderosa Railway) é. na verdade,
um mergulho desta espécie de C armem
Miranda e Florinda Bolkan na
máquina irituradora da padronização
internacional. Sugar, a começar pelo
nome. coloca sua identidade no
holocausto da fama e do sucesso
mundiais. Ao tentar "esquecer" suas
raízes é impelida por um processo de
lavagem cerebral, batizado pelos
agentes da Railway como siraight
aciing. a se tornar uma imagem
referencial para o povo de Atlântida.
Desvinculada de suas características
nacionais transforma-se numa simples
imagem que será manipulada pelos
agentes da Railway.

A varar, de Paulo Afonso Grisolli é
também, num certo sentido, o ritual da
descida em nossos palcos de uma
entidade um tanto esquecida: a cultura
popular. Baseia-se num mito dos
Índios tsinschian. que viviam no
Canadá, recolhido pelo antropólogo
Franz Boas no final do século passado.
É a lenda de duas mulheres que
decidem reunir-se para tentar reviver
os tempos em que não lhes faltava o
sustento, ao lado de seus maridos:
sogra e nora seguem pelo rio, para se
encontrarem no meio do caminho.
Chorando de fome e tristeza, as
mulheres acampam ao pé de uma
árvore. Durante a noite, um
desconhecido visita a jovem viúva. Esta
não tarda em lhe dar um filho, desde
aue o desconhecido começa a fazer-
lhes aparecer alimento com
regularidade. O nome do desconhecido
é Hatsenas. Asdiwal é o nome do filho
que. com o desaparecimento de
Hatsenas e a morte da mulher mais
velha, junta-se com a mulher mais
nova e segue para a aldeia onde esta
nascera.

O texto de Grisolli. elaborado sobre
o mito canadense, pretendeu
estabelecer os arquétipos míticos que
estão incorporados ao inconsciente
coletivo. O diretor Luis Carlos Ripper
porém ao invés de buscar essas raízes
árquetípicas contidas no mito,
procurou as raízes brasileiras presentes
nessa como em diversas formas de
manifestação espontânea do povo.
Partiu das manifestações
ritualísticas de um contato mágico com
a realidade e tentou aprofundá-lo
utilizando manifestações umbandistas.
Em Ensaio Selvagem há uma maior
integração entre as concepções do
autor e do diretor, ainda que no
espetáculo de Rubem Corrêa as in-
tenções de José Vicente sejam
clarificadas em magnífica concepção
cênica. Enquanto Avatar de Ripper
sussura numa voz ainda discreta os
sons contidos dos terreiros ,de
macumba, o Ensaio de Vicente/Corrêa
grita o desespero do aniquilamento das
características nacionais por elementos
externos desagregadores.

A maior qualidade do texto de José
Vicente é que o autor incorpora os
diversos momentos de sua
dramaturgia, numa síntese da sua
preocupação nos últimos cinco anos. O
próprio Rubem Corrêa afirma que com
o Ensaio o Teatro Ipanema encerra
um ciclo de trabalho que começou com
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O Assalto, do mesmo José Vicente e
que atingiu o momento mais expressivo
com Hoje è D ia de Rock. Neste periodo
o Ipanema como que assumiu uma
liderança no indigente panorama
teatral carioca. desenvolveifd«v um
trabalho de pesquisa sensorial
(expressão corporal, música, etc.) onde
o papel do texto se não era secundário,
era apenas mais um acessório cm
espetáculos cheios deles.

Este ciclo do Ipanema refletiu com
exatidão um fenômeno corrente entre
uma grande parcela da juventude
classe média dos grandes centros
urbanos brasileiros: os apelos á evasão.
Ao colocar nos extremos deste ciclo. O
Assalto e o Ensaio. Rubem Corrêa
estabeleceu com muita objetividade os
pontos de partida e chegada de um
teatro que. apesar de certas cir-
cunvoluções. se nutre basicamente do
contato com a realidade que o cir-
cunda. O Ensaio Selvagem, além de
tudo. atinge um depuramento e um
requinte de espetáculo que o tornam.
seguramente, tão integrado a uma
proposta estética, que suas eventuais
deficiências são absorvidas pela
unidade do conjunto de acertos. A
extrema teatralidade das cenas con-
tribui para que a "idéia" do texto não
se obscureça e as interpretações de José
Wilker e de Renato Coutinho tenham a
medida exata das patéticas
desesperanças de seus personagens.
Depois do ensaio, pelo menos em
teatro, chega-se ao espetáculo. O
Ipanema, a julgar pela constância com
que tem se empenhado em fazer dos
ensaios dos últimos anos uma inquieta
procura de rumos, é provável que inicie
uma nova fase afirmando uma vocação
indisfarçável: a de testemunhar a crise
de seu tempo.

A aproximação de Ripper em
relação a A vaiar foi menos cautelosa
do que a de Corrêa em Ensaio. Mas
afinal entre os dois espetáculos existe
uma diferença básica. O Ensaio
Selvagem é a soma do trabalho de

equipe ao longos dos anos e A vaiar é a
primeira direção de Ripper. f* sin-
t«*mático. no entanto, que grande parte
da formação profissional de Ripper
tenha sido feita no Ipanema, o que
fortalece ainda mais a identidade de
propósitos. Ripper optou por uma
leitura do texto de Grisolli menos
comprometida com a proposição do
autor e mais livre para experimentar
sua pesquisa de espaço-som.

Cenógrafo antes de ser diretor, ele
visualizou o texto sem se importar
muito com o sentido das palavras, mas
com o seu som e sua musicalidade. O
impacto visual sufoca as palavras,
usadas apenas enquanto veículos de
expressão parcial, t. mais importante
comunicar uma cena religiosidade
primitiva do que o rigor da ambiência
poética do texto Pelo menos foi esta a
concepção do diretor e que tanto
desagradou ao autor do texto (veja
entrevista de Grisolilli. na página 16).
Ao chamar Avatar de um "drama
ecológico", Ripper procurou com-
plementar o aspecto místico com um
apelo mais pertinente a uma
problemática -contemporânea.

Aprisionando a natureza num dos
salões do Museu de Arte Moderna do
Rio de Janeiro. Ripper misturou ár-
vores, animais vivos e terra num
ambiente semelhante a um terreiro de
macumba onde os atores evoluem
como se estivessem possuídos por
forças mágicas. A proposta de in-
tegração dos rituais sincréticos com
uma depuração da convivência com a
natureza insinuam caminhos múltiplos
para a pesquisa de um espetáculo de
linguagem eminentemente brasileira.

Assim como Ensaio Selvagem é o fim
de uma fornada para o grupo do
Teatro Ipanema. A vatar é o início de
uma trajetória para Luís Carlos
Ripper. Para José Vicente, uma síntese
de sua dramaturgia, para Grisolli a
primeira confrontação de um texto seu
com um espetáculo de outro. (Macksen
Luiz*

ARTES PLÁSTICAS
O túnel do tempo

Uma visita ao último Salão Nacional de Arte
Moderna, no Rio, pode ser comparada a uma viagem

pelo tempo. Em direção ao passado.

Embora 
não haja dúvida que o

XXIII Salão Nacional de Arte
Moderna esteja ocorrendo em
setembro de 1974, parece difícil situa-
Io no presente. Uma visita às
abarrotadas dependências do antigo
prédio do Ministério de Educação e
Cultura MEC. no Rio de Janeiro, onde
estão comprimidos de uma forma
quase grotesca dezenas de trabalhos,
poderia ser comparada a uma viagem
pelo túnel do tempo — em direção ao
passado, é claro.

E de fato, num momento de
distração, é possível que o espectador
pense estar olhando o salão do ano
passado, ou talvez do ano retrasado. A
indefectível ala dos primitivos, que
desta vez ocupa um setor inteiro da
exposição, por exemplo, parece imune

aos assédios do tempo. Não faltam
também as inevitáveis cópias de ar-
tistas famosos, e não com um sentido
provocador ou como apropriação
criativa, mas por simples identificação
primária. São casos típicos de
iniciantes (novos ou velhos) que
identificam o processo artístico com
um determinado artista. Surgem então
diante do perplexo espectador"autênticos" Kandinsky, Morandi e
Magnelli, além de obras
demasiadamente próximas do trabalho
de artistas jovens brasileiros» como
Roberto Magalhães e Waltércio
Caldas.

Mas não se trata, é claro, de exigir
um melhor nível para o Salão
Nacional. Isso seria mais ou menos

equivalente a descia» ruínas nselhor
conservadas, O problema do salão» não
é a qualidade «los seus participantes.
mas o modo «como está organirado t o
seu significado para a ano brasileira
atual. E talvez nao seja imoossivel que,
apesar do seu caráter oficial, ele possa
desempenhar uma função positiva, a
partir de algumas reformulações
inevitáveis.

A primeira delas estaria relacionada
cttm «> seu regulamento, que inclui por
exemplo um engenhoso dispositivo de
isenção dc júri: cada ano o júri escolhe
alguns artistas cujas «tbras passam a
ler acesso automático ao salão. Essa
medida chega a criar situações
citmicas.«. ••in" a dc certos artistas cuja
atuação no vetor se limita á par*
itcipaçào anual no salão, e nada mais.
Esse critério valoriza um dado
praticamente intangível — a vocação
artística dc um determinado indivíduo
— e não os trabalhos.

A distribuição dos prêmios (duas
viagens ao exterior e duas pelo pais),
por sua ve/. obedece quase sempre ao
critério de promoção característico do
funcionalismo público: a antigüidade.
Há uma espécie de fila e um acordo
tácito de que não se deve furá-la. Além
disso, as tradicionais categorias de
pintura, desenho, escultura e objeto já
nâo podem abranger todas as
manifestações plásticas con-
tcmporãneas. sobretudo as propostas
das vanguardas. ^

Seria entretanto uma tarefa inútil
reformar apenas regulamentos, sem
transformar a orientação do saião,
tornando-o algo de fato con-
tèrnporánco. Como está. ele nào
cumpre sequer a sua função
tradicional: a de servir como um
panorama das artes plásticas no pais.
E pela simples razão de que a grande
maioria dos artistas, digamos,
estabelecidos não se interessa por ele.
enquanto os jovens o olham com
evidente suspeição.

O Salão Nacional de Arte Moderna
desse ano. por exemplo, dá uma idéia

¦ até certo ponto falsa da situação da
arte brasileira. O seu aspecto
grosseiramente amador parece indicar
mais o que está ocorrendo cm
escolinhas de arte e em residências
particulares do que propriamente nos
ateliers. "t fácil demonstrar essa tese.
Basta notar que os artistas jovens que
fizeram as melhores exposições do ano
(Barrio. Tunga, Waltércio Caldas e
Yvens Machado), na própria cidade
onde se está realizando o salão, estão
ausentes. £ verdade que. de um outro
ponto de vista, ele é exemplar: não se
pode negar que seja um excelente
testemunho da dificuldade que os
artistas tem hoje para compreender a
arte como alguma coisa dinâmica c

explosiva, e nau tomo um simples
rxenncso manual

Em maio ao amadorismo
aeneraliraè^. a tarefa do jüri para a
v«mcessá« «los prêmio* reduziu w
pratkamcntc a uma questão de
profissionalismo. Os prffmtos. longe de
lerem algum sigoifkadu intelectual,
isto é. de v«rem o resultado de uma
análise do alcance das propostas dos
artistas, são apenas a recompensa por
um trabalho bem feito. Tanto as telas
«le Pietrina Checvacci — contornos
serenos e suaves de corpos femininos.
. "in veladas aluwws eróticas — como
«•s ubjetos de J«*sé Tarcísio —¦ utensílios
de trabalho que no caso fa/em parte dc
uma mitologia pessoal du artista —
ganhadores dos prémius dc viagem ao
exterior. \ão exemplos desse critério. E
«i mesmtv praticamente se poderia direr
da pintura de Sérgio Andrade, um
aluno de Ivan Serpa que herdou deste
uma técnica minuciosa e o rigor
construtivista. e da gravura de Célia
Shalders. que receberam os prêmios de
viagens ao pais.

Uma proposta mais interessante
parece ser a dos desenhos de Rogério
Lu/, mais ou menos perdidos na
confusão geral. Ele divide a 'folha em
séries de pequenos quadrados que
contém elementos diversos, desde
frases com conceitos psicanalíticm até
minúsculos desenhos figurativos,
pretendendo com isso fazer uma
espécie de quadro referencial com tudo
o que lhe vem à mente, possivelmente
no momento mesmo em que trabalha.
Os seus trabalhos podem ser vistos
como uma espécie mais complexa de
grafites (inscrições em muros públicos)
que exigem do espectador uma leitura
demorada e não linear. Interessantes
também são os trabalhos de Marta
Pires, que incorpora aos seus desenhos
fios de cabelo e panos de renda, numa
curiosa operação simbólica.

£ claro que existem outros trabalhos
dispersos pelo salão que merecem uma
observação atenta. Talvez seja difícil
encontrá-los nessa autêntica feira em'
que se transformou o segundo andar
do MEC. Mas quem o fizer ainda
assim provavelmente nâo se livrará da
sensação de inutilidade diante do
anacronismo do conjunto da exposição
que poderia ser definida com precisão
como um amontoado de trabalhos. E
isso no momento em que a arte con-
temporânea parece desligar-se cada
vez mais do objeto, ou pelo menos do
fetiche do objeto, para concentrar-se
nos processos de raciocínio. A arte nâo
pretende mais ser o belo ou algo no
gênero, mas sim o espaço social do
pensamento livre e criativo. E desse
ponto de vista, o Salão Nacional de
Arte Moderna de 1974 é um evento
quase sem sentido. (Ronaldo Brito)

ALTER FILMES E PÃO E CIRCO
aprosontam orgulhoso monto

O CASAMENTO DO
PEQUENO BURGUÊS

Um musical pastelão

jovom Brocht • Kurt Weill
Sucesso na Europa!
Sucesso no Brasil!

Um Brecht virado pelo avesso, relido pelos irmãos Marx
em ritmo do magic circus"'. fia Exprass)

Um senso de humor impecável". (Estado da São Paulo)
De 3.a a 6.°: 21h30m. sábado. 20h e 22h 30m.

domingo: 18h e 21H >
TEATRO OPINIÃO Rua Siqueira Campos. 143

Tel. 235-2119

4.° mf s do lotações esgotadas

A TEORIA NA
PRÁTICA É A OUTRA

Uma extraordinária comédia da
Ana Diosdado na divertia íssima

versão carioca do Armindo Blanco

Gracindo Júnior — Débora Duarte —Fábio Sabag
Regina Viana — Vinícius Salvatori — Pedro Paulo Rangel

TEATRO PRINCESA ISABEL — Tol: 236-3724

Descontos diariamente para estudantes,
exceto sábado e domingo à noite
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. Rock A música clássica
A müão quase perfeita

ftorloet and Slklo llock King
CrImaon (ATCO/Continontol)

Ctneiu (Fomous Chorísmo
lobw /rhonopjrom)
On Mm TMfd Osw. tUHitk light
Orcbottro (Wornor Srot./Con-
rinootol)
JovKO#y to roo v#otro en too «orm,
Htch Wakeman c/ london Symptony
Orcnoftro. Englieb Chomber Choir o
norroçdo do David Hommings (A ond
M/Odoon)

#%uando. na metade da década dc
^fnO. o rock and mil perdeu de vez a
inocência e se viu sendo engolido pela
supermáquina da indústria de
espetáculos, seus músicos mais sen-
satos pararam para medir seu
trabalha Nio era difícil perceber que,
até então o rock tinha sido
basicamente um ritmo de dança, de
harmonias reduzidas e melodias
pobres, rico apenas no furor rítmico
absorvido do rythm n blues. Mas em
l%6. com os Beatles condecorados
peb rainha da Inglaterra e com a
juventude americana aglutinada em
torno de bizarras idéias político-
existenciais, apenas ritmo c dança nâo
eram suficientes. O roc* já havia
mobilizado dinheiro, público e- lideres,
era preciso que ele se desse a devida
importância — ou desaparecesse. .

A primeira opção foi a escolhida.
Gradualmente, seguindo o exemplo
dos Beatles que agora passavam meses
num estúdio de 16 canais e incluíam
cordas, oboés c efeitos eletrônicos cm
suas músicas, os jovens compositores
dessa segunda geração pop
procuraram novos elementos que
dessem substância a suas obras. A
música clássica de todas as escolas, por
sua aparente pureza, consistência e
coerência foi o material mais utilizado
pelos grupos que então se formavam
principalmente em Londres.
Fascinados pelas possibilidades de
combinação da batida ágil 'do rock com
o intrincado aparato das orquestras
sinfônicas — uma união tão insólita
que ^á parecia, por si própria,
irreverente — os primeiros
experimentos ficaram na área formal,
confrontando as duas línguas musicais
diversas. Ê o caso dos primeiros discos
dos ingleses Moody Blues. ou o duelo
sinfônica %. grupo de rock que o
organista ''ion Lord promoveu no
Albert Hall. em 68. Ê até mesmo o caso
dos inesperados quartetos de cordas e
solos de madeiras que emergiam de
algumas faixas dos Beatles (Yesterday.
EleanorRigby. Shes Leaving Home) e
dos Rolling Stones iLady Jane. As
Tears Go By.)

À medida que o cenário in-
ternacional da música popular foi-se
tornando mais intrincado, com platéias
mais informadas e exigentes e
melhores possibilidades de trabalho,
muitos grupos de rock se lançaram sem
hesitação, ao estudo e assimilação das
diversas estruturas da música erudita.
Expandiram o conceito do_ solo ins-
trumental," tornando-o mais livre e
mais trabalhado, com contrapontos e
fugas. Da música de vanguarda in-
corporaram as inovações da harmonia
e da interpretação, toda a gama de
efeitos eletrônicos e o uso expressivo do
silêncio e da pausa (é o caso dos
melhores álbuns do grupo inglês Pink
Floyd e do conjunto americano
Mothers of Invention). Da música
romântica e impressionista adquiriram
o gosto pelos arranjos complexos, o uso
das massas orquestrais e do canto coral
(o grupo inglês Procol Harum talvez
seja o exemplo mais consistente desta
tendência). Do rock and roll foram
preservados o "piquev rítmico, a
velocidade e a instrumentação elétrica
— guitarras, baixos, pianos e órgãos —
mas agora instilados de uma noção
mais complexa de harmonia, mejodia.
orquestração.

No início da presente década, esse
movimento já formava uma sólida
tendência a mais no panorama da
música internOcional. Alguns o

_________________________————_————_———Mi———_——_——_—i

Rick Wakemon
chamaram rock clássico, outros head
music (música para a cabeça); outros.
mellotron rock. lembrando a
onipresença do mellotron. instrumento
que. conjugando teclados e fitas,
produz vasta gama de sons c efeitos.

Com o tempo e o desenvolvimento da
tendência, a crítica musical, que no
início não poupou elogios ao
movimento, foi-se tornando descrente
de suas possibilidades. Da mesma
forma que os músicos clássicos
temiam, a princípio, que o rock
conspurcasse as obras eruditas, os
críticos passaram a temer que tantos
violinos e cellos danificassem a beleza
primitiva do rock and roll.

A despeito disso, a fusão rock-
clássicos, quando executada por
músicos competentes e criativos, é um
dos momentos mais belos da música
contemporânea. Ao contrário do
músico de jazz. para quem a seriedade
e a sobriedade no trato com a música
parecem essenciais, o músico de rock
só encontra sua melhor forma quando
faz da" música um jogo. uma
provocação, uma brincadeira. Os
conjuntos e solistas que não perderam
essa vital capacidade são capazes de
fazer ainda hoje. com oito anos de
fusão roeit-música erudita, alguns dos
trabalhos mais instigantes e curiosos
do mercado internacional.

É o caso do inglês KingCrimson. por
exemplo. Uma das bandas pioneiras da
tendência erudita no pop. o Crimson.
após uma dupla de excelentes álbuns,
começou a sofrer de pretensão. Mas em
72 o guitarrista e tecladista Robert
Fripp, seu fundador, interrompeu a
carreira do grupo para um longo
processo de reformulação. Em 73. com
uma formação totalmente nova. o
Crimson indicava num disco ainda
imaturo, que havia superado a crise da
ambição excessiva. Starless and Bible
Black, seu trabalho mais reeente.

mostra a banda totalmente
amadurecida, com um som puro onde
a pressão rock se revitaliza pela in-
formação erudita perfeitamente
assimilada, traduzida em intrincadas
frases das guitarras e teclados (a cargo
de Fripp) e velozes diálogos entre o
v iolino de David Cross e a percussão de
Bill Bruford. Em todas as oito taixas
(inclusive nos longos trecno» ins-
trumentais do lado 2). os arranjos de
Fripp tiram o máximo efeito do
contraste entre o pulsar do baixo (John
Wetton) e os fraseados delicados do
violino, explorando ainda a distorção
das guitarras e a reverberação que
amplia os sons de sinos, chocalhos e
timpanos. O resultado é uma trama
musical muito leve mas rica. complexa.

Os arranjos às vezes descuidados,
desalinhavados. e as letras
excessivamente britânicas, 'quase
herméticas, fazem com que o grupo
inglês Gênesis não obtenha tão bons
resultados como os do King Crimsoti.
Ê também um grupo veterano, com
oito anos de carreira e pelo meno seis
trabalhando com música clássica.
Centrado na figura imponente do
vocalista Peter Gabriel, o Gênesis
(Gabriel mais Phil Collins. percussão.
Mike Rutherford, baixo e sitar. Steve
Hackett guitarras e Tony Banks,
teclados) desenvolveu gradualmente
um trabalho de palco, teatral, super-
representando suas letras com grande
aparato de luzes, cenários e roupas.
Sua música se ressente periodicamente
disso — das ambições teatrais às vezes
desmedidas de Gabriei.Mas evoluiu de
forma apreciável ao longo de cinco
LPs, trazendo (à semelhança do King
Crimson) as informações eruditas para
dentro da própria instrumentação
rock. Selling England é praticamente
uma suíte, de letras ácidas e ritmos
ágeis, sobre a envelhecida Inglaterra.
O Gênesis domina o texto com per-

te*i«v fawndo fluir longos v«*nen
tários por frases musicais de desigual
andamento. « Gabriel está quase
perfeito cm sua capacidade dc dar
vida. apenas com a vob a diversos
personagem « »«ux«>v uma família
pequeno burguesa em / Kmm What 1
I. íke. diversos tipos de gengtter em The
Rattte ufT.pmngToreii dois velhinhos
em Atile oi Ptentjt,

Entretanto, a falta oe senso critico, o
brilho das trompas e a elegância •!••«
siolinus ainda parecem fascinar alguns
músicos que nao tem talvez um certo
senso de contemporaneidade. A inglesa
Electric Light Orchcstra. por exemplo,
partiu, há quatro anos. atrás de uma
proposta aparentemente interessante:
colocar os instrumentos de um grupo
/*./> (baixo, guitarras, bateria, teclados
eletrônicos) e os de uma sifonica
(violino», vwlas. cellos) lado a lado.
integrados num mesmo grupo, tocando
peças que fossem a soma perfeita das
duas tendências. Jamais conseguiu.

Hoje com sete integrantes e três LPs
gravados, a ELO. ainda chefiada pelo
fundador e pianista Jeff Lynne.
continua fazendo canções idênticas ás
que os Beatles gravaram, nos idos de
i."i)K. Num breve momento de humor
(em seu segundo disco) obteve um
esplêndido resultado ao interpretar o
feroz roca Roll Over Beethoven in-
corporado _ Nona Sinfonia. Mas in-
sistindo no lado mais precioststa da
música clássica, a ELO permanece,
neste terceiro LP. um pastkhe pouco
engraçado da chamada "música
ligeira". E tantos violinos ondulantes e
cellos em pizzicatosô fazem atrapalhar
o pulso vital do rock.

O caso do multitecladista Rick
Wakeman é mais complexa Ex-
integrante do grupo inglês Yes — hoje
o Hder da tendência erudita — for-
mado com louvor pelo Conservatório
de Londres. Wakeman já provou, nos
três discos com o conjunto c no
primeiro álbum solo. ser um músico da
maior competência, com absoluto
controle das capacidades expressivas
dc seus instrumentos (piano, órgão,
mellotron. sintetizador). Ao contrário
de seu ex-conjunto, embrenhado em
abissais pesquisas impressionistas.
Wakeman parecia manter o pulso da

vtvacidadc da alegria, uma cootencio
csprcssiva dos recursos da música
clássica.

Aparentemente o enorme sucesso de
sua alta. hwrátíca. loura figura lhe for
mal separado do Yes. Wakeman
escreveu uma ambiciosa suite para
teclados, grupo dc rock. orquestra
sinfônica, coral e narrador baseada na
Vmgem ao Centro d» Terra, de lulio
Vcrne.

O portentoso projeto foi lesado com
grande sucesso ao Royal Festival Hall
de Londres, em janeiro último, e
complementado com a projecio
simultânea de um filme que ilustrava
as passagens mais dramáticas do
fantástico testo de Vcrne. O som dessa
apresentação, sem o acompanhamento
do aparato vmial. é um produto
desigual e ambíguo, especialmente
para o ouvinte brasileiro (I).
desacostumado desses luxos sinfônicos.

Certamente Wakeman se perdeu
como compositor (embora continue
senhor absoluto e discreto de seus
teclados): nada tio desproporcional
como as intervenções da pesada
orquestra cortando o suave balanço de
uma balada pop. Ou o liixo coral
entoando, com todo o rigor do estila as
bobagens com que Wakeman
pretendeu descrever a fantasia de
Vcrne. sob a forma de letras. Grupo,
coral, orquestra e teclados duelam e
raramente se harmonizam deixando no
ar apenas a impressão de una
pretensão infinita e mal executada.

Mas nos poucos momentos em que
se encontram — como na abertura, na
seqüência da tempestade ou do
"mundo subterrâneo" — deixam
entrever que fantástica música pode
fazer um bom músico de rock dotado
de criatividade recursos técnicos e
muito senso oe humor. (A—a Marta

)

llt — Se o ouvinte brasileiro, não
aflcionado de rock nem leitor de Júlio
Verne reconhecer muitas passagens
deste . disca não se surpreenda:
diversos trechos da suíte foram
utilizados provavelmente ã revelia do
autor, como trilha sonora para um
filme da Agência NacionaL

SHOW
Do maior bom gosto

CANTAR show com Gal Costa,
acompanhamento de João Donato.
piano; Chiquito. guitarra; Oberdan.
flauta e sax: Luix Carlos dos Santos,
bateria; e Milton Botelho, baixo;
direção de Caetano Veloso; direção
musical de João Donato. Teatro da
Praia; Rio.

Ao 
fundo, o cenário desenhado

por Caetano Veloso: abstrato,
suaves manchas de verde. azul. laranja
e amarelo que brilham e mudam de
contornos segundo a expressiva
iluminação (também orientada por
Caetano). No palco, meio confundidos
na obscuridade. os cinco músicos
eficientes — muitas vezes brilhantes —
à vontade, fumando, bebendo
refrigerantes e cerveja. Em primeiro
plano, a estrela, Gal — muito bela.
num, vestido laranja, semitrans-
parente, bordado de lantejoulas.

Quem terá sido o responsável por
um espetáculo tão discretamente
bonito? Caetano Veloso em primeiro
lugar, utilizando com grande sabedoria
os recursos de palco de Gal — sua
presença, sua movimentação, sua
beleza. Esses recursos são realçados
pelo clima bem acabado do show — a
luz na hora certa, o som no volume
exato, o extremo' bom gosto das cores.
João Donato, pianista, arranjador e
diretor musical em segundo: seus
arranjos econômicos deixam a voz de
Gal limpa e à vontade, dão novas e
insuspeitadas dimensões a ritmos
conhecidos.

E Gal Costa, ê claro. De seu múltiplo
talento, Gal sós* parece não ter

desenvolvido a dança; apesar das
marcações da coreógrafa Vilm?
Vermont seus toscos passos'durante
improviso de Jóia sao apenas com
trangedores. Ouando anda e se mov.
livremente pelo palco, nos ágeis ritmos
de Donato. Gal contudo enche o show
de graça e espontaneidade. Sua voz
está inatacável: limpa, sem esforços
inúteis, muito precisa. Consegue com
facilidade texturas dramáticas 14 té
Quem Sabe. de João Donato: Lágrima
Segras. de MaunterJacobina) e
momentos de lirismo (Canção Que
Morre no Ar. de MenescalBôscoli:
Meu Nome c Gal de Roberto e
Erasmo, e uma esplêndida recriação
que justapõe a Gal agressiva e a in-
timista e tem um certo otimismo
ensolarado menos gratuito que o do
disco homônimo.

Novidades, para quem procura,
existem. Mas poucas: a sempre nova
Jiiia. última invenção de Caetano
Veloso. acrescida de um fogoso im-
proviso. com grande vigor no palco: e a
supreendente Me Deixe Mudo. de
Walter Franco, onde sua voz surgindo
aos pedaços, explode, no final, como
um rio claro.

No final da hora e meia de
espetáculo — uma duração razoável,
perto das maratonas musicais de
Caetano e Gil — o pública de Gal sai
satisfeito com sua musa. benita. bem
vestida e bem acompanhada num show
de perfeito acabamento. A única
dúvida que permanece não diz respeito
diretamente nem a Gal Costa, estrela
estabelecida, nem °a seus talentosos
mdsicos. produtores e diretores: po~
que se torna tão necessário aplaud
um espetáculo, que. afinal, só é bei
sucedido formalmente? Ou melhor
oor que temos tanra necessidade de
bom-gosto? (Ana Maria Bahiana)
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O mundo selvagem dos livros — II
Fernando de Cattrd Ferro, editor,

tradutor e especialista em assuntai
editoriais, prossegue aqui as suas
considerações sooirr a situação do
movimento editorial no Brasil,
iniciadas a convite de Opinião no
número 9X Após descrever em Unhas
gerais as razões da crise editorial
brasileira, que levou em um curto
espaço de tempo a que algumas de
nossas maiores casas editoras en-
trassem em concordata. Fernando de
Castro Ferro estabelece comparações
entre o funcionamento das principais
editoras brasileiras e suas equivalentes
internacionais. Fie tenta demonstrar as
contradições que estão na base da
atuação das editoras nacionais,
obrigadas a lançar vorazmente uma
quantidade de livros por mfs que
ultrapassa, de uma maneira absurda, a
média de lançamentos das grandes
editoras européias e norte-americanas.

O 
editor ativo dpico no Brasil,
hoje. tem por meta lançar 10. 12.

IS livros por mês — com 90% sendo de
novos lançamento! — e ainda há pou-
co tempo um livreiro me dizia que exis*
tem meses em que tem de comprar 200
novos dtulos multiplicados por x
exemplares cada Como poderia o
negócio do livro ir bem com uma tal
dispersão? Como é que ainda dizem
que, no Brasil, o público leitor é
mínimo? Na realidade, os editores
brasileiros — pressionados por toda
uma série de circunstâncias, entre as
quais a debilidade dos alicerces
financeiros dc suas empresai é o
principal fator — estão produzindo
maior variedade do qu* muitas das
grandes editoras dos pafses chamados"desenvolvidos", mas enquanto
produzem essa variedade também
estão destruindo o único acervo de uma
editora — seu fundo editorial.

Em todo o mundo, uma editora
mede-se pelo seu fundo editorial, pelas
obras que tem em catálago vivo e que
são a herança muito sólida de seu
passado. O seu futuro está nesse
passado e sua rentabilidade real não
está no número de novos lançamentos,
mas sim no número de obras
publicadas anteriormente capazes de
serem reeditadas. O bom editor é, em
grande parte, aquele que sabe usar esse
fundo editorial, que sabe criá-lo hoje,
para o futuro. Há já quase 25 anos
neste "ingrato" mundo dos livros,
lidando constantemente com editores.,
aqui na França, na Inglaterra, em
Portugal, ainda hoje não compreendo
como pode uma editora sobreviver.-"jogando fora" 90% de sua produção,
alvo de consumo rápido, mas não
ingressando num autêntico fundo
editorial útil. O editor brasileiro está
vivendo — sobrevivendo — como se
íivesse em mãos uma editora recém-
nascida. A verdade é que, no Brasil,
ilém das obras de uma meia dúzia de
autores famosos nacionais e de um ou
outro autor estrangeiro mais popular, a
reedição não existe. Existe, sim, a
reimpressão — quando um livro vende
muito rapidamente e não se pode
perder a oportunidade de faturar um
pouco mais em cima dele. Essa é a ra-
zão pela qual reimpressão, no Brasil,
virou sinônimo de reedição.

É por isso que sempre dizemos que é
a estrutura geral da edição no Brasil
que foi por um caminho errado e não
esta ou aquela editora. Bons editores
há entre nós. sem a menor dúvida.
Curiosamente, as editoras, de um
modo geral, são muito menos sólidas
do que seus editores. Talvez seja por
isso que existe uma discrepância entre
os bons livros que são publicados e a
forma em como eles são explorados.
Isto, para mim, significa que há vários
editores sabendo exatamente o que
publicar e por que razão, sabendo o
que o público quer e merece, mas sem
a estrutura geral — que também inclui
o próprio editor e esse público — que
permita o trabalho a longo prazo. Mas
o bom editor sabe que algo está errado
e, por vezes, (reage à estrutura do
consumo rápidb e sempre inovado.
Assim fez, por exemplo, um dos nossos
melhores e mais conscientes editores,
Jorge üfahar,' que o ario passado
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verificou, de repente, que a maioria de
seus livros estavam esgotados havia já
muito tempo e que algo de muito
importante se estava perdendo para
lua editora. Passou um ano quase so
reeditando, com poucos novos
lançamentos —- e não creio que sua
rentabilidade tenha sofrido muito com
isso.

Para todos os editores conscientes o"bom livro" nâo é necessariamente
aquele "que se vende rapidamente",
mas como é difícil no Brasil, nos dias
de hoje. considerar "bom" algo que
venda pouco e muito devagar! E este é
o grande periga Se a situação não
mudar, o "bom" vai desaparecer de
vez e quem sofrerá é o público, o Brasil
— pois não tenhamos ilusões, este pais
não se vai "fazer" apenas com
planejamentos econômicos, com
fábricas e máquinas, com o
crescimento puro e simples do PNB.
Ele vai fazer-se. sim. com um aumento
do nfvel cultural da população, com a"abertura" intelectual, com livros (e.
não só com os livros lançados este ano).
O editor tem uma ¦ responsabilidade
muito maior no desenvolvimento do
pais do que geralmente se supõe. Mas
ele ê humano e cansou-se. nesta selva
econômico-financeira. de seu lado
quixotesco que já nem mesmo lhe traz o
prestígio ou o respeito merecidos. È a
edição é um dos campos de atividade
de que o "quixôtismo" não pode estar
ausente — ao longo dos anos, dos
séculos, o grande autor, em quem
ninguém acreditava, sempre acabou
por ser revelado, com grandes
sacrifícios, por um editor "quixotesco".

Voltando à questão que mais nos
interessa, na atualidade editorial, a do
excesso de lançamentos em detrimento
das reedições (repetimos que não nos
referimos a reimpressões de obras em
fase de venda rápida) temos em nossa
volta, neste momento, vários catálogos
de algumas das editoras mais
expressivas do mundo. A média mensal
de novos lançamentos de editoras como
a Grasset ou a Flammarion (França),
como a Heinemann ou a Collins
(Inglaterra), como a Random House ou
a Farrar, Strous and Giroux (Estados
Unidos) é de 8-10 livros, o que seria
uma média muito modesta para as
editoras brasileiras mais expressivas. A
própria Doubleday (Estados Unidos),
uma das editoras mais "férteis" do
munao, não publica muito mais
anualmente do que certas editoras
nacionais, mas seu trabalho de"exploração" de fundo editorial, esse,
sim, é muito maior — seja por meio de
reedições, de edições de bolso, de
utilização em clubes do livro ou de
vendas em coleções. E aqui chegamos a
um dos pontos essenciais que
desejávamos abordar.

Se o editor brasileiro consciente é tão
capaz e intelectualmente ágil quanto
seu equivalente francês, inglês, alemão
ou norte-americano, no que se refere a
sua política' editorial básica e quanto à
seleção das obras a serem lançadas, a
verdade é que peca perigosa e
ruinosamente na sua visão do negócio
do livro como um todo — ele é um
editor, sim, mas não um empresário

que sabe trabalhar com lodo o seu"ativo". Sua exploração do livro que"descobre c "lança é iitcompleta.
defeituosa. Ele e sua empresa estão
etquematittdos. ptrt 

"descobrir"
obras, prepara • Uv para envio I gráfica
e. depois, para sua colocação em
livraria através de distribuição nrúprla
oa por terceiros Depois, o livro é
esquecida com lodt t empresa já se
dedicando á próxima 

"fornada". O
editor sabe do escasso número de
livrarias existentes no pais e. contudo.
io confia nelas para sua sobrevivência.
Todo o resto c considerado "aven-
turt". Essa mentalidade,
naturalmente, vem de um tempo,
ainda recente, em que o brasileiro nio
pensava cm lermoi de coleções, em que
os clubes do livro não eram viáveis, em
que os correios nào funcionavam no
sentido de um bom sistema de rcem*
bolso postal. Ainda há pouca quando
perguntei a um editor por que razão
nio organizava ele um reembolso
postal (uma das formas mais
lucrativas de comercialização do
livro), respondeu-me que era perigoso
pelo fato. dos correios'nio pagarem
com regularidade. Mas isso era há 10
anos! Hoje — sei por experiência
própria — o reembolso postal fim-
ciona perfeitamente, mas muitos
editores ainda nio o sabem. Resultado:
formam-se pequenas firmas de
reembolso que utilizam eficazmente o
sistema, vâo comprar barato'Birros dê
estoque ou mesmo de "encalhe" das
editoras e fazem um bom lucro — sem.
terem investido na edição original.

Raras são as editoras de livros que
contam com qualquer diversidade de
sua comercialização. Raras são as que
possuem qualquer departamento de
projetos especiais, de reembolso postal,
de participação direta em clubes-de
livros, etc Muitas são as organizações
que estão explorando os fundos
editoriais de editoras que os esquecem
— e que. por sua iniciativa, vão ficando
com a melhor parte da rentabilidade
sem a dificuldade da "descoberta" dos
livros ou do financiamento da edição
original.

XADREZ

Cada tipo de livro tem suas
características, seus problemas, seu
público — mas a estrutura ê a mesma e
o que está acontecendo, em nossa
opiniãa aplica-se a 90% da editoras
nacionais de porte médio para cima (as
chamadas pequenas, com um ou dois
livros por mês. são demasiado
amadoras para serem afetadas).

Um dos males (que tem seu aspecto
positivo) é que os editores querem
publicar tudo o que se publica de bom
em todos os países: será isso possível?
Poderá o Brasil absorver uma tal
produção de origem estrangeira? E a
que custo para os autores nacionais?
Infelizmente, o autor nacional é "mal
vimo" por muitos editores, em especial
fora do campo da literatura de ficção,
havendo também razões financeiras
para isso. (Fernando de Castro Ferro)
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Osny Duarte Pereira
Em kxias as livrarias

EDITORA PAZ E TERRA
Av Rio Branco. 156/1222/GB

Um mito perigoso

Um 
mito muito difundido cm se*

drez. e perigoiKsimo para os qut
crêem nele. é o de que bispos de coros
«•postas "sempre empatam". Quando
um jogador tem um bispo operando
nas caiai brancas e o do adversário
domina as casas negras o meio-jogo é
freqüentemente agressivo c perigoso

Rara 
ambos os lados. Mesmo no final

á derrotas psicológicas, quando um
jogador relaxa numa situação de
bispos opostos. Lembro-me do saudoso
dr. Fazekas no torneio de Ptimouth de
I9S7. no qual ele tornou*se campeio
britânico, reclamando amargamente
quando pedi adiamento contra ele.
estando eu com um peão de vantagem
num final deste tipo. A posição estava
realmente empatada, mas requeria
precisão e Fazekas estava tio confiante
que nào a analisou durante o
adiamento e entrou numa variante
perdedora na continuação, sendo esta
sua única derrota no campeonato.

A partida desta semana é outra lição
sobre os bispos de cores opostas, cujo
tema é o ataque permanente derivado
do controle exercido pelo bispo negro
sobre a grande diagonal.

A abertura também tem uma
história por trás. Durante sua disputa
com Tal, perguntaram a Najdorf: "Por

que você nio adotou a sua variante da
Siciliana cqntra Tal?'". Najdorf
respondeu, confídencialmente: "Tenho
a impressão de que ela está furada".
Aqui Najdorf muda de idéia e
ressuscita um lance considerado
anteriormente como inferior oara 'as
negras.

Walter Browne (Austrália)
- Miguel Najdorf (Argentina)

Mar dei Piau 1971
é

Skillana, variante Najdorf

1 P4R P4BD 2 C3BR P3D 3 P4D
PxP 4 CxP C3BR S C3BD P3TD 6
B5CR P3R 7 P4B B2R 8 D3B D2B 9 0*
(M> CD2D 10 P4CR P4C 11 BxC CxB
12 PSC C2D13 PSB Até aqui a partida
segue as linhas conhecidas.

13...BxP-t- 14 RIC C4R! Uma idéia
nova, que lança dúvidas sobre o
sacrifício de peão 13 PSB. Em partidas
anteriores, em que as pretas tentaram
conservar o peão com 14...C4B. as
brancas obtiveram excelente jogo.

15 D5T D2R 16 CxPR BxC 17 PxB
P3C 18 PxP-4- RxP 19 D2R R2C 20
CSD D1D 21 B3T T2T 22 TR1B T1R
23 T4D O cavalo branco em 5D
compensa as possibilidades das negras
controlarem a grande diagonal negra,
de. modo que esteve equilibrado até
aqui; mas agora Browne começa a
divagar de tal modo que ele já deve
estar às voltas com seu costumeiro
problema de tempo. 23 T2B levaria

ptoenvthnentt t trocai por atacado de
damas t torres na coluna aberta BR —
c nono caso os bispos dt coras opoitat
seriam realmente um fator de empate.

2LUTIB 24 TI4IID TTlttBR 25
T>T+ TsT 34 B4R T4B 17 B4C TIB
28 BST P4TR 29 PSC? Isto enfraquece
a diagonal critica — melhor seria 29
PJT.

29...B3T 30 TIBR D4C 31C7B R2T
32 B2C TxT+ 33 DxT DID
Finalmente as brancas conseguiram
trocar as torres, mas a grande diagonal
negra já está desempenhando um
papel decisivo: se. agora. 34 CxPT?
D4T 35 C8C D3C 34C7D CxC 37
D7B+ B2C 38 DxC DSC-}- com mate.

34 CSD D5T 35 P3TR B2C 34 P3T
D6C 37 D2R C3B 38 D2D P4TD 39
R2T PSC 40 PxP PxP 41 RIC D4R 42
P3B Bloqueando a diagonal, mai
dando às negras um perigoso peão
passado.

42~PxP 43 D2BD DSD 44 BIB DSC
45 DafR D2T 44 D2BD B4R 47 B3D
DSO?48 DIB D4C 4f DIB B2C 50
B2B C4R SI P4C C4B St DSD D8C+
SJDIDC7TM-S4R2TD2T+SSB4T
CxP 54 R3C C7D+ ST UT DSD 58
Abnnaaaans. A ameaça é mais forte
que a> execução; a grande diagonal
venceu a partida, embora raramente a
dama e o bispo das negras a tenham
ocupado conjuntamente. •

Problema n.'89

As broncas ddo mato em dois
lances, contra qualquer defesa (por
A. Schonholzer). A revista Schoch-
Echo deu a este problema uma
colaçdo 3-3, que significa "muito
elegante: muito difícil".

Solução do n.°t8

Posição dos peças: 4c2R — 7T —
2Dlp3 — 4T1C1 — 6rC — lbcpP2p
— 2I4P — b2d4.
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