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A Editoriakolunal

abertal

A História e 

Segurança Nacional

Esta é uma história de História. Mas, sobre-

tudo, uma história de Segurança Nacional:

1. — De repente, os jornais passaram a

publicar vastas reportagens, notas de colunas,

até editoriais, sobre Stanley Hilton, histo-

riador americano entusiasmado pelo Brasil, es-

pecialista em História do Brasil, autor de vá-

rios trabalhos sobre o Brasil, contratado pela

CAPES para instalar, no Arquivo Nacional, o

Centro de Estudos de História Contempo-

rânea .

2. — A orquestração jornalística estava afi-

nada demais para ser espontânea. Toda vez

que aparece coisa desse tipo na imprensa bra-

sileira é porque interesses outros, fora e acima

do setor, estão acionando jogadas. Saímos

para uma batida de pesquisa e podemos de-

nunciar hoje que, atrás de toda essa cobertura

publicitária do 
"historiador" 

americano

Stanley Hilton, há um crime contra a seguran-

ça nacional, contra os interesses do País.

3. — Primeiro, não é historiador. Ao menos,

ainda não é. Trata-se de um jovem recém-

formado pela Universidade do Texas (EUA),

até há pouco professor do Departamento de

História do Williams College, de Williams-

town, Massachusetts. Também não % autor de

vários trabalhos sobre o Brasil. A própria re-

portagem promocional do 
"Jornal 

do Brasil"

(reforçada por um editorial de louvor, incri-

velmente redigido, fora do estilo do jornal,

como se tivesse sido escrito em inglês e tradu-

zido na redação), apesar de afirmar que 

"ele 

já

possui um vasto número de publicações", só

consegue citar uma: 
— 

"O 
Brasil e as Grandes

Potências", que é exatamente sua tese de for-

matura no Texas, onde estudou com José

Honório Rodrigues . Depois, o JB se trai e

diz, mais à frente, que tudo mais são pes-

quisas em andamento .

4 . 
— Pois esse jovem e feliz americano foi

contratado pela CAPES (Comissão de Aper-

feiçoamento do Ensino Superior) para redes-

cobrir o Brasil. Chegou, era preciso colocá-lo

em uma situação concreta para justificar 
o

concretíssimo tutu do contrato. Encaminha-

ram-no para o Mestrado de História da Univer-

sidade Federal do Rio de Janeiro. A direção

do Mestrado, em um gesto que merece todos

os aplausos, negou-se a aceitá-lo, alegando

duas razões: a) Não deve ensinar em Curso de

Mestrado um recém-formado,^ inexperiente,

estrangeiro, sem nenhuma vivência nacional,

b) A Stanford University (EUA) informou que

o professor Stanley Hilton havia sido afastado

de lá por 
improbidade intelectual.

5. — 
A solução foi encostá-lo no Curso de

Mestrado da Universidade Fluminense. E, para

salvar as aparências, o Arquivo Nacional o re-

quisitou para instalar õ Centro de Estudos de

História Contemporânea. Quer dizer, criou-se

um lugar para o empistolado. E logo se armou

o circo publicitário, para contar que milhares

de documentos da Presidência da República,

abrangendo o período de 1922 a 1959 e guar-

dados em 209 baús, serão agora pesquisados:

grande parte dessa documentação é desço-

nhecida dos pesquisadores e historiadores .

(O Globo).

6. 
— 

Trata-se, já se vê, de uma loucura. E de

um problema flagrante de segurança nacional.

Em qualquer parte do mundo, pesquisa inicial

em documentos oficiais é proibida a estran-

geiros. Nos Estados Unidos, só americano

nato pode fazê-la. No Itamarati, o ministro

Gibson proibiu qualquer tipo de pesquisa a

partir da Guerra do Paraguai, a não ser em

casos especial íssimos, quando se tratar de

pesquisador altamente qualificado e sempre

SEBASTIÃO NERY

brasileiro. No próprio 
Arquivo Nacional, o

acesso a documentos de natureza secreta até

agora só era permitido 
a brasileiros, mesmo

assim através de permissão 
expressa do dire-

tor. Em alguns casos (como os documentos

sobre o Movimento Comunista de 1935 e o

Movimento Integralista de 1938) só com auto-

rização expressa do ministro da Justiça.

7. — Agora, entrega-se meio século de do-

cumentação da Presidência da República

(logo, do cérebro nacional) para um jovem

norte-americano fotografar, classificar, sele-

cionar, a seu critério. O JB diz que é um te-

souro trancado em 209 baús, que nem o Di-

retor do Arquivo Nacional conhece. Mesmo

que esse rapaz seja um anjo de probidade in-

telectual, que a informação da Stanford Uni-

versity seja falsa, e que ele seja um gênio em

pesquisa, é uma inacreditável leviandade, uma

irresponsabilidade intolerável,confiar-lhe 209

batfs de 50 anos de documentos secretos da

Presidência da República.

8. — Será que o Brasil não tem um histo-

riador para dirigir o Centro de Estudos de

História Contemporânea? Para os historia-

dores e pesquisadores brasileiros não há

verbas. Para o americano felizardo, há. Se o

que se pretendeu foi lançar uma suspeição

generalizada sobre os historiadores nacionais,

então que o setor de história e documentação

do Exército abra os baús, classifique, foto-

grafe e selecione os documentos.

Não se trata de atingir o jovem professor

americano, que não conhecemos. Trata-se,

isto sim, de cuidar com responsabilidade do

patrimônio nacional. Trata-se de defender, a

qualquer preço, o que é nosso. Trata-se em

linguagem texana, de não entregar nosso te-

souro (em 209 baus) aos bandidos.

Agenda

• Reinaldo Santana, pre-

si dente do MDB carioca,

acaba de convocar uma

reunião do diretório regio-

nal, com a participação de

deputados federais e esta-

duais, para uma tomada de

posição com relação ao go-

vernador Chagas Freitas.

Apesar de vinculado ao go-

vernador, o deputado Rei-

naldo Santana mantém

uma certa posição de inde-

pendência e não tem per-

mi ti do que se cometam

violências contra deputa-

dos que discordam do go-

vernador. Ao que se co-

menta, o Sr. Chagas Frei-

tas teria exigido esta toma-

da de posição, pois preten-

de adotar sanções contra o

deputado federal Florim

Coutinho e os estaduais

Edson Khair e Jorge Leite.

Reinaldo Santana tem ou-

vido os seus colegas de par-

tido em Brasília e eles têm

desaconselhado qualquer

medida contra os citados

parlamentares sob a alega-

ção de que eles têm segui-

do à risca o programa do

MDB, enquanto o Sr. Cha-

gas Freitas é que se tem

desligado do mesmo. Afir-

mam ainda que, caso qual-

quer sanção seja adotada

sob pressão, o diretório na-

cional a porá abaixo.

• Semana passada, em

Recife, depois da reunião

da SUDENE, um dos go-

vernadores mais satisfeitos

era o Sr. Ernâni Sátiro, da

Paraíba. Não se sabia bem

por que, mas o fato é que,

cercado de amigos, o go-

vernador paraibano conta-

va boas piadas e dava gran-

des gargalhadas no restau-

rante do Grande Hotel,

chamando a atenção de to-

dos os que ali se encontra-

vam para sua mesa.

• . O governador Eraldo

Gueiros Leite, de Pernam-

buco, tem comparecido a

tudo quanto é inauguração

que se realiza em seu Esta-

do. Quase que diariamente

ele está presente em algum

ponto de Pernambuco

prestigiando qualquer sole-

nidade pública ou privada,

e como é época de elei-

ções, logo é cercado por

candidatos a prefeito e ve-

readores. Até a inaugura-

ção de bica d'água conta

com a presença do gover-

nador, que é sempre o pri-

meiro a provar da água.

• Em Mato Grosso a

coisa é a mesma e as próxi-

mas eleições municipais é

que vão definir a situação.

Pedro Petrossian, que 
foi

governador, espera eleger o

maior número possível 
de

prefeitos e vereadores para

poder indicar o candidato

ao Senado, enquanto o Sr.

Roberto Campos, que 
con-

ta com inúmeros amigos

no governo mato-grossen-

se, espera sair candidato 
de

conciliação.
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Moacir

Werneck

de Castro
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Moacir Werneck de Castro

era estudante na Faculdade

Nacional de Direito, do Rio

de Janeiro, quando aconteceu

o 
"Plano 

Cohen". Por esse

tempo começara a trabalhar

na 
"Revista 

Acadêmica", pu-

blicação literária fundada por

Murilo Miranda. Durante o

Estado Novo (cuja notícia,

pelo rádio, ouviu ao lado de

Graciliano Ramos, seu com-

panheiro de pensão do Cate-

te, recém-egresso da Ilha

Grande), passou por 

"Diretri-

zes" e escreveu artigos sob a

rubrica 
"Homens, 

livros e

idéias" para o Diário Cario-

ca". Na década de 50 foi re-

dator-chefe do quinzenário

cultural 
"Para 

Todos", dirigi-

do por Jorge Amado. A seguir

entrou para a redação de 
"Úl-

tima Hora", onde esteve du-

rante treze anos, cerca de dez

dos quais na função de reda-

tor-chefe. AH escreveu sob o

pseudônimo de Miguel Neiva

e mais tarde um artigo diário

assinado. Tem corrido mundo

em viagens jornalísticas e de

estudo. Reuniu num peque-

no livro, em 1962, uma série

de reportagens sob o título de
"Dois 

caminhos da revolução

africana". Está, no momento,

afastado do jornalismo diário.

Seria mais justo dizer: o jor-

nalismo diário afastou-se dos

grandes intérpretes da nossa

realidade 
política e social, co-

mo Moacir Werneck de Cas-

tro. Daí o empenho de POLI-

TIKA em trazê-lo de volta.

Leitores, batam palmas: nós

^ 

merecemos.

Três 
grandes 

falsificações

abalaram a história do Brasil.

O Plano Cohen, 
que 

acaba de

completar 35 anos, se vinculou

estreitamente ao Estado Novo

história

Plano Cohen

Estado Novo

35 anos

e

depois

0 

PLANO Cohen

fez 35 anos no

dia 30 de setem-

bro último. Qua-

renta dias depois dele vi-

nha o Estado Novo. Entre

a publicação 
do Plano

Cohen e a implantação do

Estado Novo há um víncu-

Io estreito. Um nasceu do

outro. Mas enquanto o Es-

tado Novo ganhou 
estatu-

to de realidade, de dado ir-

reversível da história brasi-

leira, o Plano Cohen logo

iria entrar para a galeria

das grandes 
falsificações.

Ficou sendo um mito que

muitos citam, todos des-

prezam e pouquíssimos 
co-

nhecem na sua intimidade

estranhamente reveladora.

A história do Brasil con-

temporâneo tem três falsi-

fi cações famosas. Todas

produziram 
conseqüências

mais ou menos importan-

tes até que foram desmas-

caradas, ou mesmo depois.

A primeira 
foi o caso das

cartas atribuídas a Artur

Bernardes, então presiden-

te do Estado de Minas Ge-

rais e candidato à presidên-

cia da República, em

1922. Elas se situaram no

epicentro de uma questão

militar das mais graves;

quase 
impediram a eleição

e a posse 
de Bernardes e

foram uma das causas do

primeiro 
5 de julho. 

Eram

completamente falsas as

cartas, mas ainda há pouco

se viu um ex-tenente da-

quele 
tempo e prócer 

da

República Nova referir-se a

elas como 
"questão 

con-

tiovertida": alguma coisa

ficou.

A segunda forjicação

(termo da preferência 
de

José Honório Rodrigues,

que trata do assunto na

sua 
"Teoria 

da Historiado

Brasil") foi esse Plano-

Cohen no qual vamos nos

deter. E a terceira, a Carta

Brandi, também obra de

falsários. Essa por pouco

impediu a posse de João

Goulart e de Juscelino Ku-

bitschek, em 1955.

O que caracteriza a utili-

zação de documentos fal-

sos para criar fatos históri-

cos é, quase sempre, uma

íntima aliança do açoda-

mento e do fanatismo po-

lítico com as armas da vi-

garice vulgar. O notável,

no Brasil, é que essa liga

espúria tenha chegado a

causar devastações tão

grandes; que tenha envolvi-

do pessoas de tão alto con-

ceito e hierarquia, gerando

condições de quase perfei-

ta credibilidade; e que,

sendo essencialmente sór-

dida, tenha servido de base

a alguns dos mais sofistica-

dos projetos do nosso ine-

fável moralismo político.

Curioso fenômeno brasi-

leiro! Aqui os fins nunca

justificam os meios, a não

ser quando esses fins in-

cluem a salvação da Pátria,

da família, da tradição e

da propriedade 
— natural-

mente segundo o conceito

que fazem dessas institui-

ções as pessoas 
empenha-

das em salvá-las. Nosso ma-

quiavelismo 
subdesenvolvi-

do adapta aos seus desíg-

nios a máxima romana do

salus populi 
suprema lex.

O final ismo é entre nós

uma doutrina política 
mui-

to importante.

Do ponto de vista da

crítica histórica (com apli-

cação no âmbito jurídico 
e

envolvendo problemas
"menores", 

como as liber-

dades públicas e os direitos

da pessoa humana) isso se

poderia exprimir assim: é

verdadeiro, autêntico e

bom todo documento que

serve a uma justa 
final ida-

de ou objetivo nacional. Se

não for verdadeiro, logo se

verá. Mas, ainda que falso,

terá cumprido um papel

positivo, porque ajudou a

precipitar uma nova reali-

dade, válida em si mesma,

desejável e salutar. A legiti-

midade se instala, satisfei-

ta, em cima de um montu-

ro.

Quando deputado. Café

Filho costumava clamar:

"Lembrai-vos 
de 37!" Era

uma advertência de ende-

reço bem claro; mas sibili-

na, quase indecifrável para

as novas gerações de hoje.

Ela representava o alerta

para as mentiras e falsifica-

ções que fazem detonar a

paranóia política e cegam

de paixão homens e castas.

Englobava toda a parafer-

nália do Estado Novo, in-

clusive aquela placenta de

onde ele saiu, o Plano

Cohen. Pouco importa que

o próprio Café Filho tenha

sido, mais tarde, instru-

mento de uma jogada em

linhas afins. A advertência

adquiriu ressonâncias ina-

pagáveis.
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história

Acovardados,-Câmara e Senado

votaram o estado de 
guerra,

confiando apenas na 
palavra

dos ministros de Vargas, sem

examinar um documento sequer
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João Neve» da Fontoura

A 

"Hora 

cio Brasil",

mais uma vez, serviu

para 
desservir

i

O Plano Cohen foi lido no pro-

grama radiofônico oficial 
"Hora 

do

Brasil" e publicado nos jornais de

30 de setembro de 1937, uma quin-

ta-feira. O 
"Jornal 

do Comércio"

divulgou-o na página 5, sob o título

"O 

programa do Comunismo para o

Brasil", com algumas linhas apenas

de apresentação para o que chama-

va 
"curioso 

documento".

O suposto plano, assinado

Cohen, um nome obviamente judeu

(eram tempos de ascensão mundial

do nazi-fascismo racista), expunha

diretivas para 

"a 
ação prática do

comunismo no Brasil". Formava o

capítulo II de trabalho mais amplo.

Dividia-se em subcapftulos que tra-

tavam de pontos assim: a técnica da

greve moderna; o comitê dos incên-

dios; ação das massas civis; a ação

militar; a munição; aviação; os re-

féns. Previa a captura e possível

eliminação de ministros de Estado,

do presidente 
do Supremo Tribunal

Federal, dos presidentes 
do Senado

e da Câmara e outras pessoas grç-

das. Preconizava a 
"violência 

útil e

completa" para abrir caminho à re-

volução.

Imediatamente o presidente da

República, Getúlio Vargas, pediu à

Câmara, com base na emenda cons-

titucionaj número 1, a decretação

do estaao de guerra por 90 dias.

Uma exposição de motivos do mi-

nistro da Justiça, José Carlos de

Macedo Soares (que iria exonerar-se

menos de uma semana depois, subs-

tituído por Francisco Campos), en-

campava razões apresentadas pelos

ministros da Guerra, Eurico Gaspar

Dutra, e da Marinha, Henrique Aris-

tides Guilhem. Estes, por sua vez,

mencionavam o Estado Maior do

Exército, então sob a chefia do

general Pedro Aurélio de Góis Mon-

teiro, como órgão que divulgara o

Plano Cohen, 
"um 

documento me-

ticulosamente arquitetado cujo de-

senvolvimento vem da preparação

psicológica das massas ao desenca-

dear do terrorismo sem peias".

A atmosfera de excitação reinan-

te não favorecia qualquer investiga-

ção isenta e objetiva sobre a auten-

ticidade do documento. A imprensa

aceitou-o como genuíno, pratica-

mente sem discussão. Os candidatos

à presidência da República, José

Américo de Almeida e Armando de

Sales Oliveira, ficaram nas encolhas.

Eles achavam, talvez, como assegu-

rava um deputado governista, que
"o 

estado de guerra não influiria na

propaganda dos candidatos à suces-

são presidencial". José Américo se

preocupava em esclarecer através

de carta ao comandante Atila Soa-

res, que não havia infiltração verme-

lha nas suas fileiras: 
"se 

me entrou

em casa algum comunista disfarça-

do, ignoro..."

CLIMA DE MEDO

O pedido de decretação do esta-

do de guerra veio a debate na Câma-

ra no dia 1o. de outubro, apresenta-

do pelo líder da maioria, Carlos

Luz, que depois ganharia notorieda-

de por outros títulos. Era preciso

bater o ferro enquanto ele estava

quente, o país debaixo da emoção

do plano formidável. Sentia-se o te-

mor generalizado. A 
"grave 

situação

política nacional" pegava fogo. O

Rio Grande do Sul, em particular,

tresandava a pólvora. João Neves da

Fontoura, homem da Frente Única,

exclamava patético, cunhando sem

saber uma frase de longo curso:
"Estamos 

atravessando um verda-

deiro mar de lama ..."

A autenticidade do Plano Cohen

não era posta em dúvida pela esma-

gadora maioria dos parlamentares.

Apertados no torniquete, sob pres-

são da fonte de que provinha o do-

çumento, eles tremiam, literalmen-

te, de medo. Medo, por um lado,

das sanções que poderiam advir de

uma resistência qualquer; medo,

por outro lado, do terrorismo que

se anunciava tão implacável e tene-

broso. Tanto medo não adiantou

nada: acabaram, da mesma forma,

perdendo o mandato, embora aos

mais dóceis viessem a caber outros

estipêndios proporcionados pelas

tetas fartas do Tesouro Nacional.

Alguns, porém, resistiram. Con-

vém lembrar-lhes os nomes e as ati-

tudes. 0 líder da bancada constitu-

cionalista de São Pauló, Valdemar

Ferreira, falava franco:

"As 
instruções a que o ilustre co-

lega (Salgado Filho) se referiu eram

de sobejo conhecidas de muitas pes-

soas no Rio de Janeiro há mais de

três ou quatro meses. Sabe-se da

existência dessas instruções 
que, se-

gundo se diz, teriam sido apreendi-

das pela polícia do partido integra-

lista e encaminhadas 
por um oficial

integralista 
que serve no Estado

Maior do Exército às altas autorida-

des do país."

E acrescentava, 
profético:

"Não 
sossego, nem quero deixar

de ver (o documento) ... O progra-

ma vai ser executado 
por etapas.

Hojé é o estado de guerra. Se não o

votarmos, será a dissolução da Câ-

mara. Mas, dissolvida ela será."

O EXTREMISMO DO CENTRO

Octávio Manga beira pronuncia-se

contra o pedido do governo. Na sua

boa intenção, entretanto, há uma

sutileza irônica. Ele pedia que ao

menos se salvassem as aparên-

cias . . .

"A 
Câmara sabe o que esta medi-

da significa . .. ? Pergunta-se: está

Plano Cohen e

Estado Novo

35 anos depois

Uns 
poucos

resistiram

à farsa

a Câmara devidamente informada

dos fatos quejà justificam? 
Que sa-

tisfação dará ao país, votando ime-

diatamente, como se pretende, me-

dida de tal gravidade, sem ao menos

ter salvo as aparências, nem ao me-

nos ter dado a impressão de que

examinou devidamente as peças ou

os documentos que lhe foram apre-

sentados, sem mesmo, sequer, os ter

lido?"

A Oscar Stevenson e Aureliano

Leite, que reclamavam provas, res-

pondia a liderança do governo que

deviam acreditar nos ministros res-

ponsáveis 

"perante 
seus colegas de

farda e perante a História". Prado

Kelly também era contra:

"A 
Câmara não conhece o pedi-

do do Estado Maior do Exército e

da Armada. Conhece, apenas, a ex-

posição de motivos do ministro da

Justiça. Não conhecemos sua justifi-

cativa. O documento não foi pre-

sente à Câmara. Se queremos guar-

dar o nosso decoro, que não é so-

mente nosso, mas do país, não vote-

mos em assunto dessa natureza,

dando 
-a 

impressão de que o faze-

*mos 

qual se tratasse de uma questão

de somenos ... Deputado do Brasil,

não me sinto habilitado a votar me-

dida tão grave na ignorância com-

pleta dos respectivos documentos."

A mensagem foi aprovada na Câ-

mara dos Deputados por 138 votos

contra 52. E no Senado Federal,

por 23 contra 5. Entre estes, os de

Cesário de Melo, Jerônimo Montei-

ro e Morais e Barros, que denuncia-

va a existência, além dos extremis-

mos da direita e da esquerda, de um
"extremismo 

do centro", perturba-

dor e golpista. Replicava ele a um

representante da maioria:

"V. 
Exa. quer que eu creia por:

que fulano disse. A palavra 
dos mi-

nistros é muito respeitável, mas ca-

da um de nós tem a sua consciência

individual."

E Valdemar Falcão saudava, está-

tico, 
"a 

vitalidade da democracia"

— 
uma democracia que se suicidava

votando o estado de guerra.
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O 
general 

Góis Monteiro, oito

anos depois, revelou 
que 

o

Plano Cohen lhe foi entregue

por 
um oficial integralista e

não apreendido, como dissera

história

A ascensão do nazi- fascismo

lima adequado 
para 

o estabelecimento

aqui de um regime totalitário

Daí por diante os acontecimen-

tos iriam precipitar-se. 
A conjuntu-

ra internacional ajudava. Por aque-

les tempos, lavrava a guerra civil na

Espanha. Os militaristas japoneses

avançavam na China. A Itália junta-

va-se à Alemanha e ao Japão no

Pacto Anti-Komintern. Mussolini

era recebido por Adolf Hitler na

Alemanha, com grandes pompas, 
e

ambos iam visitar as usinas de arma-

mentos de Krupp. Dizia o Fuehrer,

tonitroante:
"Deveis 

reconhecer que os dois

regimes nacionais (da Alemanha e

da Itália), senhores de seu destino,

estão lado a lado no momento em

que as idéias internacionais demo-

cráticas e marxistas dão, por toda

parte, demonstrações de ódio e dis-

córdia."

Era a euforia. Aqui, os integralis-

tas se alvoroçavam, enxergando pró-

xima, afinal, a hora do poder. 
Fran-

cisco Campos preparava 
febrilmente

a nova Constituição, que iria seriou-

torgada, de surpresa, na manhã de

10 de novembro. Seria chamada 
"a

polaca", porque 
copiada da carta

fascista da Polônia de Pilsudski.

Durante os quase oito anos que

durou o Estado Novo, a autentici-

dade do Plano Cohen não sofreu ne-

nhuma contestação. Soube-se, po-

rém, que vários oficiais haviam ma-

nifestado ao general 
Gois Monteiro

as suas dúvidas. Entre eles o tenen-

te-coronel aviador Eduardo Gomes.

Mas, na atmosfera descarregada de

1945, a verdade foi pouco 
a pouco

se revelando, para 
estupefação e

vergonha da opinião pública, 
ludi-

briada durante tanto tempo.

O próprio Gois Monteiro, ex-

chefe do Estado Maior, homem de

rara loquacidade, começou a contar

a história. A 16 de março de 1945,

numa entrevista ao 
"Jornal 

do

Commercio", revelou que o docu-

mento não fora apreendido, mas en-

tregue ao Estado Maior, que ainda

lhe investigava a autenticidade

quando ele foi publicado 
sem a

aquiescência do mesmo EME. Só

cerca de um ano depois ficou escla-

recido ser o plano de procedência

integralista, dizia Gois.

Em outra entrevista, ao 
"Globo",

em 12 de abril de 1945, revelava

mais.

"•.. 

que o Plano Cohen apareceu

no Estado Maior trazido por um

oficial integralista e que no meio

das investigações sobre o sensacio-

nal documento, evidentemente apó-

crifo, o aludido oficial o procurara

para declarar-lhe que o documento

era integralista e que ele se iludira."

Gois Monteiro prestou depoi-

mento mais explícito, num livro de

confissões ao jornalista Lourival

Coutinho, ( O general Gois de-

põe...", Livraria Editora Coelho

Branco, Rio de Janeiro, 1955). é o

que vai reproduzido adiante, em

confronto com outro depoimento,

ainda mais minucioso, do oficial in-

tegralista autor do plano: o capitão

Olimpio Mourão Filho, chefe, na

época, do serviço secreto da Ação

Integralista Brasileira e em função

no Estado Maior do Exército.

Mourão, que se tornaria famoso

como comandante da tropa que

marchou de Minas sobre o Rio de

Janeiro, em 31 de março de 1964, e

que posteriormente, já marechal,

foi presidente do Superior Tribunal

Militar, requereu conselho de justi-

ficação para defender-se das acusa-

ções de Gois Monteiro, reiteradas

pelo general Caiado de Castro, que

também servira no EME.

Bem diferente seria a história

contada por 
Mourão. Preparara o

plano como uma espécie de hipóte-

se de trabalho para os integralistas.

Só Plínio Salgado e mais cinco pes-

soas sabiam que ele chefiava o servi-

ço secreto da AIB. Nessa qualidade

devia elaborar o Boletim de Infor-

mações n9 4, o que 
fez na própria

sede do partido, 
assinando o capítu-

Io II com o nome do chefe comu-
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Francisco Campos

nista húngaro Bela Kun, que depois

mudou para Bela Cohen e acabou

saindo simplesmente Cohen, por en-

gano do datilógrafo. Ao saber, em

fins de setembro, que o trabalho se-

ria utilizado para um golpe político

de efeito imprevisível, já que as

mais altas instâncias o divulgariam

como autêntico, ficou 
"estarreci-

do" e procurou 
evitar esse desfe-

cho. Chegou então ao general 
Gois,

que repeliu a gestão: chamou-o de

"arara" 
(para os moços de hoje:

trouxa, otário, babaquara), man-

dou-o calar a boca e retirar-se.

Perante o conselho de justifica-

ção, Mourão apresentou suas razões

num documento de 206 páginas, no

qual acusava violentamente o gene-

ral Gois Monteiro, responsabilizan-

do-o pelo lançamento consciente

desse 
"terrível 

Frankestein" que era

o Plano Cohen. Seus argumentos fo-

ram expostos, resumidamente, no

livro de Hélio Silva, 
"1937 

— Todos

os golpes se parecem" (Civilização

Brasileira, Rio de Janeiro, 1970),

onde está reunida excelente docu-

mentação sobre o assunto. Mas o

principal testemunho do marechal

Mourão tem uma história que vale a

pena contar. Sob o título 
"As 

ori-

gens do Plano Cohen", esse teste-

munho saiu em caderno especial do

"Jornal 
do Brasil", de 25-26 de ou-

tubro de 1970.

Mourão Filho foi procurado pelo

jornalista Raul Ryff, que se fazia

acompanhar de um amigo, também

jornalista e também ex-secretário de

presidente da República: José Apa-

recido de Oliveira. O marechal con-

fiou a Ryff o arrazoado que apre-

Filinto Müller

sentara ao conselho de justificação.

Podia o jornalista 
ficar com ele du-

rante 24 horas, sob condições de

não tirar fotocópia. Raul Ryff pre-

parou conscienciosamente o resumo

da defesa. Resistiu à tentação do

xerox, no que 
foi, aliás, criticado

por um historiador de sua intimida-

de, segundo o qual existe uma mo-

ral histórica que transcende à moral

individual. Devolveu o papel ao ma-

rechal e mostrou-lhe o resumo que

deveria sair assinado, como depoi-

mento especial. Comentário de

Mourão: 
"Está 

perfeito. 
Não há

uma palavra a retirar ou acrescen-

tar".

O general Gois Monteiro, em sua

versão, como já vimos, declara saber

que o plano Cohen era um docu-

mento apócrifo. Mas teve o cuidado

de aduzir que enviara uma cópia ao

chefe de polícia, o famigerado ma-

jor Filinto Müller, e outra ao chefe

do gabinete 
militar de Getúlio Var-

gas, o general 
Francisco José Pinto.

Assim deixava transparecer, ardilo-

samente, que uma dessas duas fon-

tes é que soltara o plano à publica-

ção, dando-o como autêntico.

O resumo dessa tragicomédia de

tão típico estilo latino-americano é

que ninguém ficou com nenhuma

culpa no cartório. O Plano Cohen é

até hoje, politicamente, 
filho de

pais incógnitos. Um pobre enjeita-

do. Um documento histórico às

avessas, como diria Euclides da Cu-

nha. Mais uma peça no sombrio mu-

seu de cera das forjicações históri-

cas. Mas como dói!

a
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Mourão Filho, no Conselho de

Justificação, afirmou 
que 

o

general 
Gois Monteiro sabia

que 
o plano Cohen era falso,

mesmo assim se aproveitou dele

Plano Cohen e

Estado Novo

35 anos depois

4R ' wb H

Gois Monteiro

A PALAVRA

DE GOIS

MONTEIRO

"Certo 
dia, o atual senador

Caiado de Castro, que era oficial do

Estado Maior do Exército, ao entrar

na sua seção, viu um colega, o Cap.

Olímpio Mourão, datilografando,

com alguma cautela, cópia de um

documento. Desconfiado, chegou-se

para perto de seu camarada e pôde

ler parte do referido documento, o

bastante para ver que se tratava de

um plano terrorista. Não se conte-

ve, então, o senador Caiado de Cas-

tro e interpelou o seu colega, tendo

este lhe declarado, confidencial-

mente, que aquilo era a parte final

de um plano elaborado pelos comu-

nistas para uma próxima subversão

da ordem. O senador Caiado de

Castro estranhou que ele, antes de

mais nada, não tivesse comunicado

o fato ao chefe do Estado Maior,

que era eu. O oficial lhe declarou,

então, que sendo integralista e

adversários dos comunistas, poderia

ser posta em dúvida a autenticidade

do pia mo em que havia uma sirrjples

assinatura 
— 

"Cohen0 
Sr.

Caiado de Castro não se confor-

mou e, por intermédio do Gen.

Mariante, fui sabedor do ocorrida

Chamei imediatamente o Cap.

Olímpio Mourão à minha presença

e este confirmou com minúcias tu-

do quanto já dissera, entregando-me

uma das cópias do referido docu-

mento, que estava em poder dos

integralistas. Em seguida procurei o

Ministro da Guerra, Gen. 
- 
Dutra, a

quem fiz ciente do fato, dizendo-

lhe que já tomara providências, 
re-

comendando aos principais chefes

militares o procedimento de uma

sindicância urgente a fim de verifi-

car se havia de fato algum rastro nas

Forças Armadas; mas que para

mim, o tal plano terrorista, que só

continha projetos de violência de

toda espécie, era inteiramente falso.

Não era a primeira vez que o Estado

Maior do Exército recebia desses

documentos anônimos, de caráter

sedicioso. Aliás, tempos depois, re-

cebeu um outro, forjado 
por co-

munistas em São Paulo contra os

nazistas e referindo-se à visita de

um ex-general alemão, agente de

Ribbentrop, aos Estados do Sul do

Brasil. Em todo caso, enviei uma

cópia do 
"Plano 

Cohen V ao chefe

de Polícia, para sindicância sigilosa

e, por sugestão do Gen. Dutra,

outra ao chefe do Gabinete Militar,

Gen. Pinto, para encaminhá-la ao

Presidente. Até aí o episódio não

teve maior alcance e permaneceu

em sigilo, continuando eu com mi-

nha convicção de que o documento

era apócrifo."

"In 
Lourival Coutinho, 0 General

Góis depõe...)

k

Mourão Filho

A PALAVRA

DE MOURÃO

FILHO

"0 
chamado Plano Cohen, que não

é plano nem Cohen, foi uma farsa

montada por inescrupulosos, para

servir a objetivo bem determinado:

o golpe de 37.

Já provei isso, exaustivamente

(mais de 200 páginas datilografa-

das),- perante o Conselho deJustifi-

cação que requeri, em 1955, quan-

do meu nome foi tendenciosamente

envolvido no livro 0 General Góis

Depõe, e em çliscurso pronunciado,

no Senado, pelo General Caiado de

Castro.

A partir de 1945, o General Góis

não parou mais de falar do Plano

Cohen, esse terrível Frankenstein,

ao quaí deu vida e movimento, pre-

tendendo, depois, em vão, destruí-

Io no moinho de sua tre/nenda logo-

maquia. Mostrei que ele sabia, e

muito bem, ser esse documento

apócrifo, mas, mesmo assim, dele se

aproveitou para chegar onde queria,

na maior contrafação de nossa his•

tória política nestes últimos anos,

quase toda urdida na base de docu-

mentos falsos.

A verdadeira história do Plano

Cohen não pode ser entendida se

ficarmos apenas nos estreitos limi-

tes de suas características indivi-

duais. Assim isolado do meio em

que vicejou patologicamente, daria

imagem mutilada, incompreensível

e grotesca, como aquela que se pro-

curou impingir à opinião pública:
"Um 

capitão do Exército (em 37,

( 
eu era capitão) falsifica um plano

de ação comunista, conseque enga-

nar o chefe do Estado-Maior, todos

os ministros militares, o próprio

Presidente da República, enfim,

toda a elite dirigente. Esta, apavora-

da, em verdadeira crise de histeris-

mo, arrasta a Nação ao Estado de

guerra, e, a seguir, ao golpe de

Estado, que, por sua vez, instala

uma ditadura que oprime o povo

brasileiro por oito anos."

Para entendê-lo, é necessário si-

tuar o Plano Cohen dentro da dinâ-

mi ca de seu quadro histórico, no

caldo de cultura de 37, quando

foram lançados à sucessão de Getú-

lio os nomes de Armando de Sales

Oliveira, José Américo de Almeida

e Plínio Salgado.

Sem o menor vislumbre de per-

turbação da ordem, sob pretextos

fúteis, fazia-se então espetacular

cerco do Rio Grande do Sul, onde o

Governador eleito. Floces da

Cunha, era contra o continuísmo,

contra o retorno à ditadura e tivera

a audácia de aderir ao movimento

que pretendia 
eleger Armando de

Sales. A imprensa, quase toda con-

trária a José Américo, entregava-se,

mais uma vez, ao perigoso jogo da

roleta russa. Assis Chateaubriand,

sob o título A Revanche, procla-

mava que Getú lio merecia novo cré-

dito de confiança dos brasileiros. O

ambiente foi gradativamente es-

quentando, tomando a temperatura

que acabaria por levar ao ponto de

fusão.

A 13 de setembro, o Superior

Tribunal Militar encerrava o sensa-

cional julgamento da apelação dos

cabeças do movimento de 35. A

liberdade do ex-prefeito Pedro Er-

nesto e as estrondosas e merecidas

manifestações que o caridoso ho-

mem público recebeu, serviram de

novos argumentos para aumentar a

efervescência. Os boatos zigueza-

gueavam como relâmpagos sinistros,

através das nuvens negras da intran-

qüilidade política crescente. Trama-

va-se, nada mais nada menos, uma

clássica manobra golpista, vinculada

à retirada forçada da candidatura

José Américo, obstáculo maior ao

atentado contra as liberdades demo-

cráticas. Quanto a Armando de

Sales, este seria anulado facilmente

depois da intervenção federal no

Rio Grande do Sul.

Os jornais que apoiavam Arman-

do de Sales passaram a carimbar

José Américo de 
"comunistaacu-

sação injusta e estúpida. Nem o

clero pôde ficar neutro. Por artes de

berliques e berloques, acabaram por

conseguir pastorais do episcopado

. brasileiro, alertando a nação contra

o comunismo. Já nem se falava mais

em Estado de sítio, partia-se direto

para o Estado de guerra. O histeris-

mo anticomunista de 1937 arrastou

a nação à ditadura.

Ao mesmo tempo em que se

procurava retirar ambas as candida-

turas 
— 

a de José Américo nascera

no Catete e era apadrinhada aparen-

temente pela maioria dos governa-

dores 
— 

lançava-se o país 
numa

boataria terrorista, de perigo imi-

nente de putsch comunista, organi-

zando-se romaria cívica ao cemité-

rio quase dois meses antes do 2o.

aniversário da intento nacomunista.

Havia pressa.

Era este o clima em setembro de

1937. Estava-se, porém, às vésperas

de acontecimento de ainda maior

sensação. 0 General Góis iria em-

purrar para a cena superexcitada a

figura de seu Frankenstein

Estamos a 28 de setembro. Neste

dia, os jornais estamparam um co-

municado do Gabinete do Estado-

Maior, assinado pelo próprio Gene-

ral Góis, que, de início, dizia: 
"Em

vista da insistência inexplicável com

que se espalham rumores a meu

respeito, nesta capital e nos Esta-

dos, sobre um projetado golpe para

implantação da ditadura militar no

país, declaro peremptoriamente que

jamais pensei em semelhante coisa,

nem autorizei quem quer que seja a

tratar de uma idéia que repudio.

¦¦
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O general Mourão Filho disse

que o Plano Cohen nada tinha

de Cohen 9 nem cie um plano. O

que era, como nasceu e em que

condições prosperou, ele diz.
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Clássico. Assim procederam sem-

ore os grandes conspiradores contra

a liberdade democrática neste país.

Aplicaram a técnica do despista-

mento e da anestesia da opinião

pública, e depois golpearam o regi-

me. Foi assim em 37.

No dia seguinte, 29, os jornais

amanheceram com notícias assusta-

do ras. Durante toda a semana, de

23 a 29, haviam se realizado sucessi-

vas reuniões no Ministério da Guer-

ra e no da Marinha. 0 ambiente

estava conturbado. Ansiedade e me-

do. Ninguém sabia onde estava o

inimigo. Repentinamente, naquela

atmosfera de Kafka, a Casa Militar

da Presidência da República distri-

buiu comunicado que é publicado

com destaque em todos os jornais

de 30 de setembro: 
"O 

General

Francisco José Pinto, Chefe da Casa

Militar da Presidência da República,

comunicou ontem ao Departamen-

to de Propaganda que seria entregue

hoje, quinta-feira, a fim de ser di-

vulgado pela Hora do Brasil, o texto

das instruções do Komintern para

ação de seus agentes em nosso país.

Essa documentação foi apreendida

pelo Estado-Maior do Exército. A

divulgação dessas instruções porá o

país a par do tenebroso plano orga-

nizado pelos dirigentes do Partido

Comunista russo, no qual estão pre-

vistos desde depredações e incên-

dios, até desrespeitos à honra e aos

sentimentos mais íntimos da mu-

lher brasileira."

As manchetes dos jornais eram

realmente sensacionais. Nenhum es-

cri tor moderno, mesmo os de nove-

Ias de rádio, poderia conseguir

suspense mais tenso do que o prepa-
rado pelo General Chefe da Casa

Militar. Grande agitação dominava

o Quartel-General e os quartéis da

Vila Militar. Nas pacatas residências

burguesas havia se instalado um me-

do desvairado, indefinível, nascido

daquela ameaça de 
"depredações 

e

incêndios", acompanhada de 
"des-

respeitos à honra e aos sentimentos

mais íntimos da mulher brasileira".

E não era para menos.

Esse medo iria virar pânico no

dia seguinte, quando os matutinos,

com suas manchetes espetaculares,

estamparam o Plano Cohen, que
logo produziu na população o efei-

to desejado. Aterrorizou, irritou e

acabou por anestesiá-la, fazendo

com que recebesse com apatia, ou

como coisa salvadora, o golpe de

Estado desfechado um mês e 10

dias depois.

No dia seguinte, o Ministro da

Justiça, Macedo Soares, redigiu uma

exposição de motivos, para acom-

panhar a mensagem em que o Go-

verno solicitava à Câmara autori-

zação para decretar o Estado de

guerra. Acuada pelo medo dos mili-

tares, a quase totalidade da Câmara

declarou-se logo favorável a tudo

conceder, mesmo antes de tal men-

sagem chegar ao Palácio Tiradentes.

Afinal, de onde veio o Plano

Cohen? Como nasceu e prospe-

rou? Para começar, o chamado Pia-

no Cohen nada tem de Cohen nem

é um plano. Certo dia do mês de

agosto de 1937, Plínio Salgado

deu-me a seguinte ordem, a mim

chefe do Serviço Secreto da Ação

Integralista: 
"A 

Ação Integralista

está demasiadamente absorvida com

a luta em torno de minha cândida-

tura e, por este motivo, ameaçada

de perder sua finalidade imediata e

precípua que é o combate ao comu-

nis mo. Muitas informações impor-

tan tes tenho recebido do Serviço

Secreto que você chefia, e elas gra-

vitam em torno de uma certa revi-

são de métodos revolucionários.

Sinto que se tornam necessárias no-

vas diretrizes dos vários órgãos inte-

ressados, as quais, além do mérito

de alertar nossa gente que está dis-

traída com a propaganda eleitoral,

contribuirão para vivi ficar a mística

da velha guarda, no momento em

que o movimento cresce assustado-

ra mente pela adesão em massa dos

últimos meses."

Nestas condições, aguardava eu o

mês de setembro para expedir o

próximo Boletim do Serviço Secre-

to, o de no. 4. Não gastei mais de

três dias para preparar a matéria

solicitada. O projeto revisado foi

datilografado em duas vias, para ser

submetido à apreciação de Plínio

Salgado, e nele constava, como hi-

pó tese de trabalho, um possível p/a-

no de ação terrorista que os comu-

nistas poderiam urdir. Passados ai-

guns dias, Plínio devoiveu-me o uti-

ginal do projeto, todo cheio de

notas e rabiscos, dizendo-me o se-

guinte: 
"Mourão, 

isso não serve.

Você vai refundir tudo. 0 melhor

mesmo é fazer outro, com estilo e

formato completamente diferentes.

É fantasia e isto é nocivo. Nossos

homens vão esgrimir contra

moinhos de vento, e, ao cabo, dei-

xarão de ver realmente o que po-

dem os comunistas fazer. Além dis-

so, o formato de uma espécie de

plano de ação, se cair em mãos

alheias, poderá servir de exploração

contra nós. Que significa esse 
"(ass)

Cohen"?

Expliquei-lhe que, terminado o

rascunho datilografado, escrevera,

por brincadeira, como se ele fosse o

autor do plano, o nome de Bela

Kuhn. Isso no fim do Capítulo II.

No Capítulo I fizera uma referência

ao célebre comunista húngaro, já

naquele tempo morto ou preso. Em

seguida, lembrei-me que um dos

nossos líderes chamava-lhe Bela

Cohen. Risquei então o sobrenome

Kuhn e escrevi adiante Cohen. 0

traço pegou o nome Bela e o datiló-

grafo deixou apenas o Cohen. Escla-

reci que era simples brincadeira, e

que quando fosse feita a redação

final esse Cohen iria desaparecer.

Alguns dias depois, fui chamado

pelo General Álvaro Guilherme Ma-

ri ante, figura de grande prestígio e

que então era Presidente do Supe-

rior Tribunal Militar. Solicitava

minha companhia de vizinho, pois

estava só em seu apartamento. No

decorrer da conversa, eu quis fazer

prova de que o Integralismo conti-

nuava vigilante contra a ação comu-

nista. Aludi ao material que eu pre-

parará para o Boletim no, 4. O

General Mariante mostrou-se logo

muito interessado em lê-lo. Não es-

tava comigo. Voltei ao meu aparta-

mento e de lá trouxe apenas o

Capítulo II, redigido, em sua maior

parte por auxilíares meus, embora a

coordenação tenha sido inteiramen-

te minha.

Cedendo à insistência do General

Mariante, acabei concordando em

deixar-lhe a cópia do plano, tendo-

lhe solicitado, porém, que não a

mostrasse a mais ninguém, pois se

tratava de trabalho destinado a

manter acesa a chama anticomunis-

ta em determinados escalões do In-

tegralismo, e nada mais. Saí

preocupado do apartamento do Ge-

neral Mariante. Não havia ele me

aconselhado a mostrar o trabalho

ao General Góis, que, embora sendo

meu chefe, nada tinha a ver com o

Integralismo e nutria por mim uma

evidente antipatia? No dia seguin-

le, o General Mànanie uevoiveu-me

a cópia.

Correram alguns dias. Nosso Ser-

viço Secreto começou a colher in-

formações de que o General Góis

teria em seu poder um plano de

ação comunista. Passamos a temer

abertamente que esse plano outra

coisa não fosse que o Capítulo II do

nosso Boletim no. 4, ainda em fase

de preparação. Resolvemos então

divulgá-lo, a fim de desmoralizá-lo.

Mandei tirar várias cópias e as distri-

bui entre oficiais e certos civis.

No dia 29 de setembro de 1937,

cerca das 14 horas, entrei no Minis-

tério da Guerra e ali encontrei o

então major Agnaldo Caiado de

Castro, que me informou o seguin-

te: 
"Há 

um plano de ação comunis-

ta muito importante, apreendido

pelo Estado-Maior do Exército, mas

que somente pode ser lido por ofi-

ciai superior." Cerca das 16 horas,

quando me retirava, o major Caiado

de Castro acrescentou, entregan-

do-me um documento datilografa-

do: 
"Mourão, 

todos já podem lê-lo.

Vai ser transmitido pela Hora do

Brasil e publicado em todos os jor-

nais, fornecido pelo Departamento

de Propaganda."

Era realmente o Capítulo II do

nosso Boletim. Fiquei estarrecido.

Deixei o documento em suas mãos,

dizendo-lhe: 
"Já 

conheço isso."

Corri ao Superior Tribunal Mili-

tar. Procurei o General Mariante.

Indaguei: 
"0 

Senhor emprestou ao

General Góis aquela minuta que lhe

deixei, a seu pedido, para ler mais

uma vez? 
". 

Respondeu-me negati-

vãmente e aconselhou-me a

procurar o General Góis. Voltei ao

Ministério da Guerra, encontrei o

General Góis sentado à mesa, escre-

vendo. Recebeu-me com visível im-

paciência. Falei:
Senhor General, ton ,/' conhe-

cimento, há pouco, de um plano

comunista que vai ser entregue à

imprensa, como tendo sido apreen-

dido pelo Estado-Maior do Exerci-

to. Desejo avisar a Vossa Excelência

que se houver interpelação na Câ-

mara, Vossa Excelência jamais con-

seguirá explicar satisfatoriamente a

origem do documento.
Você é oficial de Estado-Maior

— respondeu-me mal-humorado.

Tomou conhecimento desse

documento aqui, cale a boca e reti-

re-se.

Reti rei-me e quando ia abrir a

porta, ele ainda me gritou:
-Não seja arara! Não haverá in-

ter pel ações na Câmara!

0 que aconteceu depois todos

sabem. Os ministros militares foram

pedir o Estado de guerra ao Presi-

dente, que no momento não conta-

va com maioria na Câmara. Veio o

Estado de guerra. Veio o golpe de

Estado. Veio o Estado Novo. Veio a

ditadura de oito anos.

Hoje, acredito que, com ou sem

Plano Cohen (ou Plano Góis) have-

ria Estado de guerra e golpe de

Estado. Ou simplesmente, golpe de

Estado sem Estado de guerra."

(''Jornal do Brasil",

25-26-10-1970.)



POLITIKA

> 8
ekonomia

s

_____p^^ 'v ^_____________. ¦ JaK,;-. ""'^^Bk Jfl

^K_____H B^ *^ft*'. ^H
________________________________________________________Pi____________________________________B * ^_H _________ ^_______

__Br ^____________________________________U_ti_B_R_r '' ^mH __________ «
^^^^^^ ^_R ____B_fl^^SKÍII*'_____ "''______ ____H
_______[ * ^^1 ^^^' 

'"':.Ê" 
"rJB____________! __________

___^Ü____^________! _______________!. ___________________ T1 'f-_QML__Hm lff_H

Kp fll. A

£T7 >.ía| [ :-!¦
______P^__H __________ 

'^'* 'í^s_?*^^^_____H^______^_____K___^a_______i

________£____! ______!** ^__H *. ___BP^v'¦'¦"¦'

BC. fln'' *

tà|f * fl

^^_ ^S\_.' ** i ^L
____________^V__ã____l ___________ tí__ ^íl' *^_H

HkT^Bnwi ____________ ^kí^. ^H
^¦it^^M m^____k !^__k ^^ ¦¦*«— ^^___________l

iv^fl illklfl:'

Num mundo tecnológico, fugir

à pesquisa é estagnar. Não é

permissível que uma nação se

abstenha de pesquisar porque

não queira investir no setor.
Duque

EM 

TODO o mundo desenvolvido,

sabe-se que aplicação de recursos

em pesquisas, ao invés de ser catalo-

gada como consumo, deve ser classi-

ficada como investimento. A pesquisa é um

ato de investimento, que a curto, médio ou

longo prazo estará oferecendo novas alter-

nativas para a vida econômica, muitas vezes

com lucratividade para quem detém o
know-how, proporcional ou superior aos

melhores negócios do mundo..

E isso posto na correlação dos dois mun-

dos, desenvolvido e subdesenvolvido, vem a

funcionar como mais um fator de empobre-

cimento para os últimos. Qúe ficam no

velho círculo vicioso: não investem porque
não têm disponibilidades de recursos, ao

passo que têm a necessidade de modernizar
seus projetos industriais ou científicos e

importam tecnologia.

0 Brasil, por exemplo, em relação ao ano

de 1971, teve 11,5 por cento do total das

suas exportações pulverizados pela utiliza-

ção de patentes estrangeiras. Isto significa

que pagamos, somente no ano passado,

cerca de 300 milhões de dólares pelo alu-

guel de know-how externo. Servindo esse

dado para acentuar o déficit crônico exis-
tente em nosso comércio exterior.

_•

Há algum tempo, a Escola Politécnica de
São Paulo, em estudo divulgado pelo índice
— Banco de Dados mostrou que 68,2 por

cento da tecnologia utilizada pelas empre-

sas de capital nacional são adquiridas no

exterior. E nas empresas estrangeiras, cujas
matrizes se localizam nas mais diferentes

partes do mundo, essa percentagem se eleva
a 100 por cento.

é impossível de se conceber a existência

de fortes estímulos à industrialização divor-

ciados dos investimentos que se deve fazer

no campo da pesquisa tecnológica.

No Brasil, o pouco que se faz nesse setor,

principalmente no fortalecimento de pe-
squisas nos setores básicos do conhecimen-

to, as ciências biológicas, física^ químicas e

matemáticas, é feito com recursos oficiais

Quer dizer que o desenvolvimento de um.

tecnologia industrial incipiente, no Brasil,

os recursos na sua totalidade são despendi-

dos pelo poder público, mostrando a pouca
importância dada à pesquisa tecnológica

pelas empresas nacionais e estrangeiras. Mas

atuando numa faixa restrita e de muitas

perspectivas para o futuro, estão algumas
empresas governamentais de modo a aper-
feiçoar ou mesmo criar tecnologia para o
nosso desenvolvimento.

Há algum tempo, uma publicação nacio-
nal relatava o fato de que após a formação
de vinte e cinco geofísicos pela Universi-
dade Federal da Bahia, em 1967, a Petro-
brás passou a economizar aproximada-
mente um milhão de cruzeiros por semes-
tre. Quantia que era gasta com a contrata-

ção de mão-de-obra altamente especializada
na Europa e nos EUA, para intensificar o
estudo e pesquisa da plataforma continen-

tal brasileira. A mesma fonte trazia outro
fato concreto: a Usiminas, após alguns estu-
dos pelo seu setor de planejamento, desço-

briu que estava perdendo dinheiro na trans-
formação do aço em lingotes, sendo, ime-

diatamente, o problema entregue a uma

equipe de engenheiros metalúrgicos da pró-

pria organização, que depois de alguns me-

ses de estudos e pesquisas chegou a uma

solução que eliminou a perda de dinheiro e

acrescentou maior rentabilidade à produção
da empresa governamental. O que fizeram?

Simplesmente modificaram as formas de
transformação do aço em lingotes.

Esses dois exemplos são da maior impor-

tancia para se entender do porquê da neces-

sidade dos países em desenvolvimento opta-

rem claramente por uma política tecnoló-

gica e científica que gradativãmente vá

eliminando a dominação estrangeira, abso-

luta no setor. Nenhum país tem interesses

em fornecer os elementos que tornem a

concorrência comercial mais árdua e equili-
brada.

PESQUISADOR

MARGINAL
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Evidentemente, os países que

possuem tecnologia própria e

a exportam não querem que os

demais desenvolvam a pesquisa.

Seria dar armas aos inimigos.
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O mundo é

produto da

tecnologia

Em maio de 1972, a posição da

delegação dos EUA à Conferência

Especializada sobre Aplicação da

Ciência e da Tecnologia para o De-

senvolvimento da América Latina,

realizada em Brasília, retrata bem o

que pensam as nações industrializa-

das sobre uma possível políticajde

cooperação tecnológica. Na ocasião,

as mais importantes recomendações

aprovadas pela Conferência, patro-

cinada pela Organização dos Esta-

dos Americanos, foram violenta-

mente rejeitadas pela delegação dos

EUA. As recomendações, em nume-

ro de três, em síntese preconizavam

que:

1) É dever das empresas estran-

geiras instaladas na América Latina

destinarem partes de recursos à rea-

lização de pesquisas nos países em

que operam.

2) Devem fornecer às empresas

de tecnologia e às instituições^ de

pesquisa nacionais o necessário

assessora men to técnico para o de-

senvolvimento de suas pesquisas.

\

3) Estimular o aparecimento de

empresas multinacionais latino-ame-

ricanas, destinadas à criação e co-

mercialização de tecnologia, em

condições de competir no mercado

internacional.

Essas três recomendações, que ti-

veram apoio unânime das delega-

ções latino-americanas, foram i£-

chaçadas pela delegação dos £sta-

dos' Unidos, que em momento al-

gum aceitou a tese de criação de

uma política de cooperação no

campo da tecnologia ar das pesquisas

científicas.

Também na guerra da tecnologia

os campos estão bem definidos: de

um lado os subdesenvolvidos; do

outro, as nações desenvolvidas, que

não aceitam qualquer diálogo quan-

do se trata de desenvolver projetos

integrado^..

0 papel da ciência e da tecnolo-

gia no desenvolvimento dos povos

não é matéria recente. Quando da

eclosão da Revolução Comercial,

por volta de 1.400, a nova classe

que surgia, a burguesia, vislumbrava

que para sua própria consolidação

novos horizontes haveriam de se
_u_;r _,,-,,..-> ,-, Uiiminirlorlo
dUlll (jaiü u i ívji i i«-ti IIUOIK.

É o historiador inglês Trevor-

Roer, opinando sobre a supremacia

da Europa no mundo a partir do

século XVI, realça que esse fato

teve sua origem num decidido esfor-

ço" de investigação por parte do

príncipe português Henrique, o Na-

vegador, e à Escola Náutica por ele

criada, que desenvolveu procedi-

mentos e técnicas que permitiram a

exploração oceânica e, como conse-

quência, a abertura de imensas

oportunidades econômicas para a

humanidade. A Revolução Indus-

trial, até que James Watt descobriu

a máquina a vapor, no seu início

A solução

está nas

fcKuldades
baseou-se em várias notáveis inven-

ções que abriram grandes possibili-

dades para a eclosão final da revolu-

ção da técnica sobre a base artesã-

nal de produção.

O mundo em que vivemos é, em

grande medida, o produto da ciên-

cia e da tecnologia moderna. A

aplicação dos conhecimentos cientí-

ficos e tecnológicos provocaram

grandes mudanças em nossas vidas e

continuará num ritmo acelerado. E

a base de todos esses avanços são os

conhecimentos científicos obtidos

mediante uma investigação sistema-

tica de nosso mundo físico, cuja

aplicação prática, na forma de pro-

dutos> processos e sistemas, designa-

se como tecnologia. No entender do

pesquisador argentino Alberto

Araoz, a aplicação prática dessa

criação tecnológica, que poderia ser

longa, vem sendo gradativamente
encurtada, graças ao esforço de or-

ganização da atividade científico-

tecnológica. A radiotelefonia tar-

dou mais de quarenta anos para

incorporar-se à nossa vida e a peni-

cilina vinte anos. Recentemente, te-

mos visto esse prazo encurtado a

seis anos com os transistores e a três

ou quatro anos com o caso dos

microcircuitos. Se^bem é certo que

numerosas invenções de hoje se ba-

seiam em conhecimentos científicos

de há trinta anos e muitas das con-

quistas da ciência encontram agora

a aplicação em prazos mais curtos.

Mas, esses avanços e conquistas

só são usufruídos pelas nações alta-

mente desenvolvidas. No caso do

Brasil, a dependência externa no

campo tecnológico ainda é quase

total. Segundo uma publicação de

1972 da Revista de Propriedade In-

dustrial", referente a aprovação de

contratos de patentes, observa-se

que Alemanha e EUA se constituem

nos grandes exportadores de know-

how para o nosso país.

Um outro estudo, realizado pelo
Instituto Nacional de Propriedade

Industrial, apurou a seguinte distri-

buição relativa dos contratos de

transferência de tecnologia estran-

geira para o Brasil, segundo a natu-

reza:

Assistência Técnica 49%

Licenças para Utilização ou

Fabricação de Patentes 11%

Lie. para Utiliz. de Marcas . . . 15%

Serviços de Engenharia 19%

Elaboração de Projetos  6%

Segundo estimativas dos técnicos

do INPI para os próximos cinco

anos, as despesas de importação real

de tecnologia estrangeira deverá au-

mentar consideravelmente.

Quando se aborda o problema da

necessidade urgente de uma política

tecnológica nacional, por certo em

tese a Universidade Brasileira deve

ser saudada como um dos instru-

mentos básicos para a consecução

do objetivo. A indústria da pesquisa

básica no campo tecnológico deve

concentrar-se nos diversos Centros

de Pesquisa das Universidades. A

existência de mão-de-obra qualifica-

da que pode ser utilizada eficiente-

mente a um 
'preço 

inferior ao do

mercado (entendendo-se que os es-

tudantes ao participarem de uma

pesquisa estão praticando uma for-

ma de investimento). Por outro la-

do, os gannos, em termos de mini-

mizar o custo de informação,

com a reunião de uma equipe de

especialistas nas diversas áreas do

conhecimento humano, já que a

complementariedade entre ensino e

pesquisa fazem da Universidade o

local ideal para a produção da pes-

quisa básica. Mas no nosso caso,

especificamente, a Universidade

tem dado ênfase relativamente mo-

desta à pesquisa científica. Daí a

preocupação dos coordenadores da

política tecnológica nacional, de

optar pelo estabelecimento de Cen-

tros de Pesquisas isolados das Uni-

versi dades.

No entender de cientistas como o

professor Carlos Chagas, ex-delega-

do permanente do Brasil na Unesco,

as universidades brasileiras colocam

a formação de pessoal acima das
atiwlHorlcie Ho noeniiica

E dessa forma, o país caminha

mais celeremente para o colonialis-

mo tecnológico. Acha o professor

Carlos Chagas, atualmente dirigindo

o Instituto de Biofísica da Universi-

dade Federal do Rio de Janeiro,

que a tendência das Universidades

brasileiras de só dar sentido à for-

mação de pessoal, malgrado as dire-

trizes oficiais, transformam-se em

grandes liceus, por excesso de carga

didática e pouca ênfase à pesquisa.
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O fundamental é integrar num

só esforço a 
pesquisa 

e suas

práticas 
universitárias. Sem

isto, nosso futuro será o de

um colónialismo tecnológico.

PESQUISADOR,

ESTE MARGINAL
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O colonialismo tecnológico é

tão 
grave quanto 

o 
político, pois 

nos obriga

ao aconselhamento estrangeiro

Destacado cientista brasileiro a

contribuição da ciência e da tecno-

logia para a qualidade da vida, reco-

nhecendo ser indispensável a inte-

gração da pesquisa e da tecnologia

ao ensino superior, para que se pro-

duza o processo de ecologização das

nossas universidades, o que permiti-

rá que elas se voltem à realidade

brasileira em todos os seus aspectos,

acrescentando 
que a Universidade

deve exçrcer um duplo papel, for-

mando 
quadros e desenvolvendo o

conhecimento. Mas para exercer es-

ta segunda função, 
precisa dedicar-

se à pesquisa.

Afirma o professor Carlos Chagas

que no Brasil é importante que as

universidades desenvolvam a forma-

ção de pessoal técnico-científico,

uma vez que sem estes quadros nos

encaminharemos para um colonia-

lismo tecnológico tio grave quanto

o colonialismo político, pois nos

obriga a um aconselhamento estran-

geiro, nem sempre desprovido de

egoísmo. Acha, ainda, que a ênfase

dada demasiada aos processos de

rentabilidade imediata, extinguem a

criação original e a compreensão

ecológica, .em todos os níveis, indis-

pensáveis nos países em desenvolvi-

mento, à segurança nacional.

Paralelamente ao que defende o

professor Carlos Chagas, na prática,

o exemplo que vem daquele que é o

mais rico, poderoso e desenvolvido

estado brasileiro, é lastimável. E

quem situa o problema é o jornal O

Estado de SSo Paulo, que na sua

edição de 20-4-1972, afirmava:

Somente nos últimos cinco anos,

o Instituto Biológico - 
responsável

pela sobrevivência da cafeicultup

paulista em 
particular e brasileira,

em 
geral, pois ali se criam os meios

maiis eficazes de se combater a brp-

ca — 
perdeu 41 veterinários e 21

agrônomos se transferiram 
para a

Coordenadoria de Assistência Têc-

nica Integral, logo após a reestrutu-

ração da Secretaria da Agricultura;

32 pesquisadores abandonaram o

Instituto 
preferindo os salários mais

atraentes das empresas 
particulares;

11 se aposentaram e dois faleceram.

-Np. 
Instituto Agronômico de Cam-

pinas, a situação não ê diferente:

nos últimos dá anos, a instituição,

que tem em média menos de 200

técnicos, perdeu 68 por motivos sa-

lariais (23 passaram para a cerreira

docente e 45 para empresas particu-

lares). Um dos motivos determinan-

tes para interessar candidatos a cer-

ta atividade sSo as condições finan-

ceiras que esta atividade poderá

proporcionar-lhe. No campo da pes-

quisa, segundo argumentam cientis-

tas, estas condições representam um;

dos poucos estímulos aos jovens

que hoje manifestam tendências de

se iniciar neste campo de trabalho

e, aos que a ele já pertencem, um

fator imprescindível à paz de espíri-

to e à dedicação de quase todo o

seu tempo a estudo dos problemas

que lhes compete investigar e solu-

cionar. A essa condição financeira,

considerada fundamental, pelos pes-

quisadores, temporariamente pro-

porcionada pelo Regime de Tempo

Integral várias vezes mutilado na

sua expressão e até bem pouco tem-

po nivelado ao da USP, se deve, sem

dúvida alguma, o grau de pesquisa

científica alcançado pelo Estado.

Numa hora em que os problemas se

avolumam e a ciência se torna cada

vez mais necessária, como reconhe-

ce o governo 
federal, a paz de espí-

rito do pesquisador, se esquecida ou

desprezada, anulará os esforços para

o progresso científico, do qual de-

pende em grande parte a prosperi-

dade e o bem-estar nacionais. A si-

tuação financeira dos chefes de se-

ções técnicas e diretores de divisão

do Instituto Biológico é tão grave

que tem apresentado reflexos até

mesmo nas despesas de armazém,

farmácia, colégio, aluguel de casa e

gastos pessoais, provocando sérias

repercussões em suas atividades fun-

cionais e sobretudo no entusiasmo

de seus assistentes, que, como os

anteriores, começam a desencantar-

se com o futuro'pouco promissor

que a pesquisa científica lhes pode

oferecer. Esta situação, dizem, se

permanecer, causará sem dúvida a

falência das instituições científicas

da Secretaria da Agricultura, que,

como o Instituto Biológico, através-

sam a mesma situação.

Na época da publicação da de-

núncia pelo matutino paulista, exis-

tiam na Secretaria da Agricultura de

São Paulo 1.159 técnicos, dos quais

613 
— 

52,9 por cento do total —

com vencimentos inferiores a Cr$

2.200,00; 297 ganhando entre Cr$

2.201,00 e Cri 2.500,00; 72 ga-

nhando entre Cr$ 2.50T,00 e Cr$

2.800,00; e 68 ganhando entre Cr$

2.801,00 e Cr$ 3.100,00. Apenas

109 percebiam importâncias supe-

riores a Cr$ 3.100,00.

O risco é

a 
perda 

da

liberdade

Ora, se esse é o retrato do trata-

mento dispensado à pesquisa e aos

cientistas no mais poderoso estado

brasijeiro, 
por analogia, dá para se

imaginar o que ocorre nos demais

estados.

Em duas palavras: o pesquisador

mo Brasil, ainda, é um marginal. Ao

menos é esse o tratamento recebido

em diversos setores da vida nacio-

nal.

O Comandante Thomaz Thedim

Lobo, presidente do Instituto Na-

cional de Propriedade Industrial, no

livro Brasil Potência, afirma:

Em outras 
palavras, as forças do

mercado são insuficientes em países

subdesenvolvidos 
para induzir o de-

senvol vi mento de programas de pes-

quisa nas 
próprias unidades 

produ-

toras ou o aparecimento de outras

instituições dedicadas á produção

desse tipo de conhecimento. Ainda

que a demanda se exercesse no êm-

bito interno, sua ação não abrange-

ria todas as áreas de investigação,

muitas das quais fogem ao interesse

imediato das unidades econômicas

— 
tratamentos de endemias tropi-

cais, processamento de minérios e

de outros recursos naturais 
próprios

etc. A análise do processo brasileiro

de importação de tecnologia levou à

conclusão de que essas importações

nem sempre se processavam de ma-

neira a favorecer o desenvolvimento

econômico nacional. E, nesse

processo, a empresa estrangeira é

que reunia as melhores oportunida-

des para importar know-how. Para

isso, importava técnicas já adotadas

pela matriz. Nessas condições, não

só o custo da transferência é menor,

como também a qualidade e a quan-

tidade das informações obtidas são

nitidamente superiores. Além disso,

o emprego de recursos no Brasil pa-

ra a promoção de pesquisas que re-

sultassem em novas técnicas de 
pro-

dução seria normalmente uma deci-

são microeconômica irracional para

uma empresa que já destina, no país

de origem, recursos consideráveis a

esse tipo de pesquisa e que tem in-

teresse em amortizar, o mais rapida-

mente possível, os custos de sua

própria 
inovação.

Por volta de 1965, num impor-

tante documento elaborado e divulr

gado nos EUA, pela National Indus-

trial Conference Board, observou-se

que cerca de 80 por cento das gran-

des emprésas especializadas na pro-

dução de manufaturas e que ope-

ram no campo internacional obtive-

ram grande parte de sua receita com

exportações, concessões, licenças de

operação,,etc. Entretanto, pelo que

se observa, na maioria dos países

subdesenvolvidos, os lucros declara-

dos pelas filiais dessas organizações

são relativamente baixos. São os

mecanismos de sucção das econo-

mias desenvolvidas canalizando re-

cursos de monta, 
por artifícios va-

riados, das economias subdesenvol-

vidas.

É por essa razão e outras tantas,

que as nações subdesenvolvidas è

em vias de desenvolvimento não

podem se omitir e têm de traçar

uma 
política adulta e agressiva no

sentido de dependerem sempre me-

nos da importação de know-how

externo.
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As nações desenvolvidas vêem

a tecnologia como o fator de

sucesso. E, ao contrário das

subdesenvolvidas, aplicam-se

cada vez mais em sua pesquisa
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A Europa ia começa a reagir a

invasão tecnológica norte-americana, através de

mais recursos à investigação
Contudo é nisso que aparece a

maior contradição: os grupos cientí-

ficos de maneira geral estão divor-

ciados da realidade econômica e

não têm sido postos a serviços dela.

E para que isso venha a ocorrer, é

necessário que entre outras coisas,

que quem se ocupa de dirigir as ati-

vi dades econòmicas-homens de go-

verno, industriais, executivos, en-

genheiros 
- realizem um esforço

consciente para tal fim.

As forças vivas e atuantes dos

países subdesenvolvidos e em vias

de desenvolvimento têm de enten-

der a importância da ciência e da

tecnologia para o seu crescimento

econômico. Contudo, o quadro é

desanimador quando se observa os

montantes de recursos aplicados no

campo científico e tecnológico nas

nações pobres. Em contrapartida,

observa-se a prioridade de recursos

colocados à disposição do setor

pelas rvações desenvolvidas.

Os EUA aplicam 3,3 por cento

do PNB no setor; ficando a União

Soviética com 2,3 por cento; o Rei-

no Unido, com 2,2 por cento; a

Suíça, com 2,0 por cento; a Holan-

da com 1,8 por cento; a França

com 1,6 por cento; a Alemanha Fe-

deral com 1,4 por cento; a Suécia

com 1,35 por cento, respectiva-

mente dos seus produtos nacionais

brutos aplicados na pesquisa cientí-

fica e tecnológica.

Somente os Estados Unidos em-

pregavam em janeiro de 1.966, cerca

de 360 mil cientistas e engenheiros

em tarefas de investigação cientí-

fica. Os conhecimentos científicos

que resultam da investigação cien-

tífica e a utilização da tecnologia

derivada desses conhecimentos são

notáveis.

O pesquisador argentino Alberto

Araoz, do Centro de Investigações

Econômicas do Instituto Torcuato

di Telia, afirma que grande parte

dos gastos com investigações cien-

tíficas para o desenvolvimento são

sustentados pelo Estado. Os países

desenvolvidos estão plenamente

convencidos da importância de

fomentar atividades científicas • e

tecnológicas. Sendo que a maioria

deles pôs em marcha programas

científicos destinados a aumentar o

nível de investigação científica,

particularmente os países europeus

que têm visto invadir seus mercados

por firmas norte-americanas de su-

perior tecnologia e tratam agora de

fechar a brecha tecnológica a fim de

evitar, ainda em tempo, a total e

fatal dominação tecnológica.

(Observem o quadro I, que se segue

abaixo).

QUADRO I

GASTOS ANI' MS EM INVESTIGAÇÃO E

DESENVOLVIMENTO EM VÁRIOS PAISES

PAISES

Estados Unidos

URSS

EUROPA OCIDENTAL

Reino Unido

França

Alemanha Federal

Itália

Bélgica

AMÉRICA LATINA

Bolívia

Brasil

Colômbia

Peru

Venezuela

OUTRAS ÁREAS

Japão

Canadá

Polônia

Milhões de

dólares

21.100

2.200

1.300

1.400

300

0.7

30

900

Por Cento

do PNB

3,3

2,2

2,2

1.6

1,4

0,6

1,0

0,24

0,18

0,26

0,13

0,16

1,4

1,1

1.1

Fonte: OCDE e OLPES

Nos países desenvolvidos a pró-

pria indústria está convencida da

importância da investigação e da

rentabilidade das inversões em In-

vestigação e Desenvolvimento. Nos

EUA, em 1958, os gastos em invés-

tigação e desenvolvimento na indús-

tria eqüivaliam a 65 por cento dos

gastos em novas inversões de capi

tal. Em alguns ramos industriais su-

peravam amplamente: 107 por cen-

to em maquinaria; 146 por cento

o.n automóveis e materiais de trans-

porte; 330 por cento em equipa-

mentos elétricos e de comunica-

ções; 930 por cento em aviões e

foguetes.

Isso é que faz com que as prin-

cipais firmas do mundo encontram

31 ias vendas atualmente, em grande

iparte de produtos que não eram co-

nhecidos há 10, 15 ou mesmo 20

anos atrás. Funcionando a máxima

de que quem não se moderniza se

trumbica. (Observem o quadro 2).

Particularmente para as nações

em vias de desenvolvimento a en-

cruzilhada em que se encontram^ é

tremendamente perigosa. Não

podem deixar o know-how estran-

geiro penetre cada vez mais debili-

tando suas economias e em conse-

qüências tornando-se uma presa

mais facilmente dominada. Mas pa-

ra que isso não aconteça só há um

caminho: canalizar sempre maiores

quantidades de recursos (por mini-

mos que sejam é positivo), financei-

ros para uma verdadeira política

tecnológica nacional. Fora disso,

não há salvação.

¦

QUADRO 2 INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO: NIVELE ESTRUTURA DE ALGUNS PAISES

Milhares Dólares

Per
PAISES de milhões PNB

de dólares p

DISTRIBUIÇÃO DO GASTO EM INVESTIGAÇÃO

E DESENVOLVIMENTO (EM %)

Cientistas Por 
origem Por setor que Por

dos fundos executa a ID objetivos

engenheiros .

técnicos em ID o
° A

por 10 mil | 
| , | 5

habitantes t 
I t ! I I 1 f 1 I . 1

S I I I I 1 I * I < I è
O ¦ O O W . .9 ¦}«¦ *¦ 11

Q I

l|| II

Estados Unidos (1963)

Reino Unido (1964/65)

França (1963)

Japão

Alemanha Federal (1964)

Itália (1963)

21,1

2,2

1,3

0,9

1,4

0,3

3,3%

2,3%

1,6%

1,4%

1,4%

0,6%

110,5

39,8

27,1

9,3

24,6

5,7

35,8

29,4

17,9

19,5

18,0

6,0

63 34

56 42

63 55

28 69

40 59

35 62

67

67

51

66

67

63

28

51

41

73

62

63

62

40

45

17

21

Fonte: OFCD

d. ¦JMJÉ
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Editorial - I

"0 
panorama eleitoral brasi-

leiro não é nada animador. Os

partidos continuam à caça de

candidatos e os que aceitam

sua indicação, não raro, se arre-

pendem bem depressa. Os elei-

tores vegetam na mais impres-

sionante apatia geral. Quando

muito se vêem um ou outro

carro, ou bar, com o nome dos

primeiros, desanimados candi-

datos. Em geral por questão de

amizade e não por vibração

cívica.

Esses sintomas não revelam

uma democracia vigorosa. Qual

o motivo de uma tal apatia?

Quais as razões dessa indife-

Crença? Por acaso a 
"coisa 

pú-
blica", os destinos da coleti-

vidade não interessam mais ao

homem comum? Por que o

contraste entre a vitalidade da

democracia norte-americana,

por exemplo, e a nossa?

0 momento em que nos

encontramos, há apenas mês e

meio das eleições administra-

tivas, para prefeitos e vereado-

res, vem como oportuna oca-

sião de uma serena análise da

realidade brasileira, na qual se

encontram as causas do sinto-

mático indiferentismo do brasi-

leiro de hoje.

Em 1963, era o caos poli-
tico. Nada menos de 14 parti-
dos disputavam um minguado

eleitorado e as freqüentes elei-

ções. Muitos deles diferiam
¦apenas na sigla, identi-

ficando-se nos programas e pia-
taformas eleitorais. Quase to-

dos, para não dizer todos, infil-

trados de políticos carreiristas,

inescrupulosos, verdadeiros

aproveitadores do patrimônio
nacional. As decepções dos

leitores atingiram seu ápice

com a renúncia intempestiva, e

ainda nebulosa, de Jânio Qua-

dros, guindado ao poder pela
maior votação já recebida por
um candidato a presidência da

República. Ótimo caldo de cul-

tura, esse, para a seva dos

movimentos extremistas, gera-
dores de uma insegurança total.

Veio o movimento de março
de 1964. Paulatinamente, fo-
ram sendo tomadas medidas

como indiscriminada supressão

dos partidos, artificial criação

do bipartidarismo, múltiplas e
duras cassações de mandatos,

alteração profunda das normas

institucionais, com a imposição

de eleições indiretas, a amplia-

ção dos municípios conside-

rados áreas de segurança nacio-

nal, a destituição de gover-
nadores, prefeitos e câmaras,

com a conseqüente intervenção

federal em Estados e cidades.

O sábio e o sabiá

Ernâni Sátiro era líder da ARENA na Câmara Federal. Foi chamado
pelo presidente Castelo Branco ao Palácio do Planalto para uma conversa.
Saiu alarmado. Castelo, amargurado, lhe dissera:

Os três grandes males do Brasil são: o comunismo, o sexo e a
imprensa.

Rubem Braga soube e comentou:
O comunismo ninguém pode ignorar. 0 sexo é ótimo. E da imprensa

eu vivo.

Decorridos 8 anos a situação
continua inalterada. O resul-

tado em tal contexto não pode-
ria ser outro senão essa geral
apatia, sinal de verdadeira des-

crença na dinâmica da demo-

cr aci a. Que entusiasmo pode
ter o político, se é perigoso
discordar do Governo, se é

correr graves riscos militar na

Oposição? Como empolgar-se

por disputas eleitorais de se-

gunda classe, já que eleições

indiretas impossibilitam con-

correr para os mais altos car-

gos? Por que empenhar-se no

jogo democrático se uma possí-
vel eleição poderá ser atalhada

pela espada de Dâmocles de

uma provável cassação? Ou se,

investida no cargo, não terá a

necessária benevolência e coo-

peração dos escalões superio-

res, para um efetivo serviço da

coletividade?

A realidade aí está, compro-

vando, até a evidência, que só a

plenitude democrática estimu-

la, realmente, o processo eleito-

ral, levando à arena política os

melhores cidadãos do país. Pa-

ra demonstrar que as limitações

e cautelas absolutamente neces-

sérias não desviam da política
as verdadeiras vocações. E des-

pertam junto do povo o gosto

pela participação nos destinos

da pátria.
Em meio a essa geral indife-

rença, o que mais nos impres-

sio na é a ausência das novas

gerações em um país tão jo-
vem. Os que mais costumam

vibrar pela dinâmica eleitoral,

nas grandes democracias do

Ocidente, são exatamente os

jovens. Ê certo que o caracte-

rístico ardor da juventude,

quando se entrega à militância

política, pode prejudicar a sere-

nidade exigida pelo processo
democrático, pode interferir,

negativamente, até mesmo na

vida universitária e no aprovei-

tamento nos estudos Mas vem

a propósito perguntar-se o que
é pior: se tais excessos, para os

quais há meios ecoercitivos efi-

cazes, ou esse indiferentismo,

revelador de uma democracia,

doente, falha de imaginação,

em que os destinos da pátria
são decididos por poucos, de

alto a baixo, e por imposições

estérilizantes.

Costuma-se apresentar o vo-

to como um direito. Há verda-

de nisso. Nós, porém, sempre o

preferimos apresentar como

um dever. Um sagrado dever,

ampliação do próprio amor fi-

liai, que sai do círculo domes-

tico e se expande até a pátria.
Direito de todo cidadão legal-

mente habilitado - e o Estado

deve tudo fazer para habilitar o

maior número possível de seus

súditos a votar e poder ser

eleito —, o voto livre, conse ien-

te e adulto é legítima demons-

tração de amor ao próprio po-
vo. Exercer tal direito e cum-

prir tal dever é participar, com

responsabilidade, dos destinos

da nação. Tudo, pois, que faci-

lite tais atitudes corresponde

aos mais profundos anseios da

alma nacional. Tudo que as

dificulte é marcadamente nega-

tivo e deformador da personali-
dade do cidadão, não interes-

sando ao país enquanto tal.

Embora urgente a tonifica-

ção do processo eleitoral, des-

cremos da possibilidade de con-

segui-lo, enquanto não retor-

narmos à plenitude democrá-

tica Continuaremos vegetando

em raquitismo democrático,

enquanto o povo não puder

participar, livremente, da vida e
dos rumos do país."

(Ecclesia, dc Arcebispado

de São Paulo.

Transcrito do

Jornal do Brasil.)

Governo
cata-milhei

0 governo da Guanaba-
ra descobriu a galinha dos
ovos de ouro. Estaciona-
mento de carros. A
FUTREG — Fundação dos
Terminais Rodoviários da
Gua nabara - está demar-
cando tudo quanto é área
livre do Estado e cobrando
2 cruzeiros a hora. Com is-
so, está arrecadando 800
mijhões de cruzeiros por
mês. Mas como na Guana-
bara atual a filosofia é
amealhar, sem investir, to-
da essa fabulosa renda está
sendo depositada na
COPEG e o governo não
sabe o que fazer com ela,
nem empresta para investi-
mentos. 0 dinheiro apenas
rende os juros bancários
normais.

Até para gerir dinheiro é

preciso competência. Dei-
xar dinheiro parado em
banco, hoje, é ser, pelo
menos, incompetente.

Governador
cata-azar

O governador Chagas
Freitas é, realmente, um
homem de pouca sorte.
Todas as vezes que vai ao
Galeão levar suas despedi-
das ao presidente Mediei,
acontece alguma coisa. An-

tes, ele ia de helicóptero.
Aconteceram as coisas

mais incríveis com os apa-
rei hos. Por duas vezes o
helicóptero da Sursan nâo
conseguiu decolar para le-
vá-lo de volta ao Palácio
Guanabara.

Depois, mudou para o
helicóptero da Polícia. O
aparelho levou o governa-
dor ao Galeão e na volta
não houve santo que fizes-
se o motor do aparelho
funcionar. Agora, mudou

para o automóvel. Mas os
engarrafamentos na Aveni-
da Brasil sistematicamente
têm feito com que ele che-

gue sempre atrasado aos
compromissos marcados

para após as despedidas.

Do verde
erotismo

O sr. Sidnei Batista, por-
ta-voz da Cruzada de Re-
novação Nacional, camisa
disfarçada com que o Inte-

gralismo pretende voltar à
sua indisfarçada propagan-
da fascista, diz aos jornais
que 

"o 
objetivo do movi-

mento é regenerar os cos-
tumes, atualmente subli-
mados pelo sexo, pelo ero-
tismo e pelo futebol".

ê difícil compreender

porque o sr. Sidnei distin-
gue o sexo do erotismo.
Seria de bom alvitre que a
Cruzada começasse por ex-
plicar o mistério. Afinal de
contas, se o erotismo do
sr. Sidnei não fica no sexo,
onde ficaria?...

Editorial - 2
"O 

mundo está inun-
dado pela convicção desça-
rada de que a força pode
tudo e a Justiça, nada."

(Alexandr Soljenítsin)

Editorial - :t
"Durante 

algum tempo
os lunáticos fazem o que
querem sem serem moles-
tados, mas acaba chegando
a hora em que é preciso
amarrá-los com uma cor-
da".

Oriente Médio
da Condessa

A Condessa está enfrentan-

do, no Jornal do Brasil, aquilo

que o acaciano JB chamaria

uma verdadeira guerra intesti-

na, uma espécie de conflito en-

tre árabes e judeus para a domi-

nação do velho órgão. Apenas,

não há árabes no conflito, que
ainda não entrou na fase das

cartas-bombas, mas que nem

por isso é menos violento. O

Nascimento Brito, porém, pro-
cura somente descobrir onde é

que pode faturar dividendos.

E sua preocupação maior é

outra: adivinhar os termos do

testamento. Para quem deixará

a Condessa — a quem Deus dê

longa vida - o controle da em-

presa? O que se sabe, nas rodas

do Country Clube, é que a

grande preocupação do doutor

Brito é o fato de não ter conse-

guido acesso a qualquer infor-

mação sobre as disposições do

testamento que, de resto, está

redigido. E a Condessa, até por
ser Condessa da Santa Sé, é

uma pessoa virtuosa e piedosa,
e bem pode fazer um largo ges-
to de caridade, com generosas
doações aos pobres e às entida-

des pias, com sufrágios de mis-

sas gregorianas, não por seus

pecados, que não os tem, mas

pelos pecados do doutor Brito

e do Jornal do Brasil.

Os
anti-gemeos

Em 1956, Ferreira Gul-
lar, Oliveira Bastos, Reinai-
do Jardim, José Lino
Grunewald e mais um pe
queno grupo de inte-
lectuais faziam o SDJB

(Suplemento Dominical do
Jornal do Brasil). Instala-
ram o concretismo e passa-
ram a podar os galhos ve-
lhos da literatura brasilei-
ra. Foi dos melhores mo-
mentos da vida literária no
País.

ym dia, o SDJB publica
um artigo de Oliveira Bas-
tos com esta frase: —"

Adolfo Casais Monteiro é
o R. Magalhães Júnior da
crítica".

Adolfo Casais Monteiro
era redator do JB, sen-
tiu-se injuriado. R. Maga-
Ihães Júnior também era
redator, sentiu-se injuria-
do. Foram reclamar da di-
reção do JB. Por terrível
coincidência, encontra-
ram-se na sala da Condes-
sa. Demitiram-se.

Ainda hoje, quando a
direção do JB pretende de-
mitir dois ao mesmo tem-

po, suspira:-Só mandan-
do chamar o Bastos.
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pccnal do Clube de Diretores Lojistas é de uma competência fora do comum. Depois de criar o Dia das

JSS6n Dia dos Pais, o Dia dos Velhinhos, apareceu com o Dia da Avó. Agora, dando uma de Papa Sao

Mães< 
0 

resolveu mudar o Dia da Criança Assim mesmo, mudar. Sem quê nem para quê, desviaram uma data

Greg°ri0' -o 
de outubro 

- 
para uma data móvel — 

segundo domingo de outubro. Sabem por que? Simples:

Uva - Old . i: ^ nraenrtto nnr nartf»
J.« 

I ^ (Jff UUOJUIU pw U U»MU MUÍU vvrvrvi Mvrvrrrriyi/ uu •

fi*3 
r como o 12 de outubro poderia cair num dia de semana, quando a cobrança do presente, por parte

r 
ancas era improvável, trocaram a data. Um procedimento, convenhamos, supercompetente no que 

diz

d35 cr'^ r 
'vendas, 

mas que, em contrapartida, contém uma imoralidade: a obrigatoriedade do presente, 
compul-

respeit0, „..a'hra n ocníritn Ha data.

I bacia

I 

das almas 

J

0 MILAGRE,

e§ta

VELHA

ARMA

PNB-14%

0 Brasil não poderia, senhor presidente, 
fugir

aos desequilíbrios que assaltam todas as nações cuja

economia entra numa fase de desenvolvimento acele-

rado em todos os setores de suas atividades.

Realmente, ao passo que nossa produção 
ascendeu

à taxa anual de 2 1/2% entre 1920 e 1940 
- 

o seu

ritmo de expansão na última década mostrou uma

extraordinária elevação, passando 
a crescer à taxa

média de 14% ao ano.

De outro lado, a Renda, por habitante, alçou-se em

conseqüência, na razão de 5,7% anualmente. (Da

Prestação de contas de Oswaldo Aranha, Ministro da

Fazenda, perante o Congresso Nacional em setembro

de 1953.)

Homens

e nomes

0 Jornal do Brasil, edi-

ção de 8/10/72, domingo

último, 
publicou os resul-

tados de uma enquete feita

em Nova Iorque pela 
Mar-

plan. Foram ouvidas 400

pessoas, entre personalida-

des 
governamentais, inte-

lectuais, 
profissionais libe-

rais e todos os ais do so-

ciety norte-americano.

Os resultados foram de-

sastrosos 
para nossa queri-

da imagem externa. A pri-

meira 
pergunta era assim:

-¦ 
Em 

quais brasileiros

você 
já ouviu falar?

Estão aqui as respostas:

1. - 
Carmen Miranda (7

citações). 
Viveu e morreu

lá.

. 
2. - 

Sérgio Mendes (7

citações). 
Vive lá.

3. - Pelé (4 citações).

4. - Celso Furtado (1

citação)

• 5. - 
Antônio Carlos Jo-

bim, João Gilberto, Bidu

Saião, 
Villa-Lobos, João

Donato, 
Miltinho (1 cita-

Ção).

6. - 
Pedro Álvares Ca-

bra'r 
o Aleijadinho, um

cardeal 
que defendia os

'ndios 
contra seus mata-

dores 
e um embaixador

que 
foi assassinado no Hil-

ton Hotel (1 citação).

7. 
— Eva Perón, Juan

Perón, 0'Higgins, Garcia

Lorca, Alejandro Rey, Xa-

vier Cugat, Carl Craff,

Juan Valdez, Ricardo

Montai ban, Simon Bolivar,

Alex Hent (locutor ameri-

cano que 
fez comercial pa-

ra o IBC na televisão).

Moral da história: o úni-

co homem público 
do Bra-

sil conhecido entre 400

personalidades 
americanas

é Celso Furtado. Roberto

Campos, Delfim Netto,

Mário Henrique Simonsen,

Reis Veloso, Octavio Gou-

vêa de Bulhões, as estrelas

do milagre, não foram cita-

das uma vez sequer.

Está provado que 
maté-

ria paga 
não faz milagre.

A morte-

dois anos

mais tarde

PA RIS 
- O Presidente

John Kennedy deveria

morrer em Paris no dia 31

de março de 1961, duran-

te sua visita à França, se-

gundo 
afirmou um ex-pá-

ra-quedista francês, que

teria sido contratado na

época, por 
diplomatas

norte-americanos, para

realizar o atentado.

Em artigo publicado

pelo 
matutino francês

L'Aurore o provável 
assas-

sino é identificado como

Jose Luis Romero, um es-

panhol 
imigrado para a

França e que 
foi membro

da Organização do Exérci-

to Secreto (OAS) 
— anti-

degaulista 
- durante a

Guerra da Argélia.

O jornal 
assinala que

Romero chegou a Paris na

semana passada, proceden-

te de seu atual domicílio

"em 
algum lugar da Amé-

rica do Sul", para 
relatar

sua história ao jornalista

Camille Grilles, que publi-

cará um livro sobre o pia-

no de assassinato.

Segundo L'Aurore, Ro-

mero foi contratado na

Argélia, por enviados de t

um diplomata norte-ame-

ri cano chamado Mike, pa-

ra assassinar Kennedy

quando 
este visitasse Pa-

ris. Como pagamento, 
re-

ceberia US$ 430 mil

(Cr$ 2.580 mil).

[ Transcrito do Jornal

do Brasil, de onde se vê

que 
há muito mais entre

o Estados Unidos e a

França do que pode per-

ceber nossa vã filosofia).

Dinheiro,

onde está

o dinheiro?

0 Brasil é um país que

sente falta de capital. É

por 
isso, o maior tomador

de empréstimos do Banco

Mundial. Outro dia, na

Guanabara, um grupo 
de

empresários comentava

que, diante do quadro ge-

ral da economia, não ha-

via muita lógica na atitu-

de do Banco Central, for-

çando 
os bancos comer-

ciais a aumentarem seu

capital social.

Quem tiver amor pelas

estatísticas, que 
faça um

estudo dos milhões de

cruzeiros que 
foram toma-

dos pelos 
bancos, sob a

forma de subscrição, do

público, para 
satisfazer ao

Banco Central.

O fato negativo em tu-

do isso é que os bancos,

,i donos do dinheiro, têm

certa facilidade em con-

vencer os empresários a

aplicar em suas (deles)

ações. 0 panorama, 
como

se vê, poderia 
ser mudado

para benefício do Merca-

do de Capitais, com um

simples toque do Banco

Central do Brasil.

A obrigação de aumen-

to de capital, além de não

ser boa para a economia

como um todo, influi ne-

gativamente 
sobre os divi-

dendos, tornando-os me-

nores.

As grandes 
tomaoas ue

recursos feitas pelo Banco

do Brasil, que arrecadou

Cr$ 180 milhões de subs-

crição, de certa forma ati-

tude desnecessária porque

o BB tem reservas em ex-

cesso e não corrigiu seu

ativo imobilizado, medida

obrigatória para bancos

particulares e empresas

em geral. Os recursos to-

mados pelo BB 
— 

por es-

tímulo do Banco Central

— representam um desvio

de recursos, que poderia

ser destinado ao Mercado.

Assim, temos a Bolsa

prejudicada pelas chama-

das de capital normais das

empresas, pelas subscri-

ções feitas pelos Bancos, e

ainda sofrendo a concor-

rência de Letras do Te-

souro, Obrigações, Letras

de Câmbio, Cadernetas de

Poupança, depósitos a

prazo 
fixe e outras fon-

tes, todas oferecendo ren-

dimentos sem risco.

Vamos colocar a cabeça

no lugar, os pés no chão e

evitar sucessivos aumentos

de capital que só servem

para onerar as empresas e

aguar o seu capital. Ainda

é tempo de evitar o pior.

O homem

do €hefào

Vejam como, na era da

Informática, o mundo an-

da mal informado. Só

agora se sabe que Mário

Puzzo é pseudônimo do

senador Filinto Müller.

Vejam bem os nomes dos

três livros de Puzzo (quer

dizer, de Filinto):

The Dark Arena (1955)

The Fortunate Pilgrim

(1965)

O Chefão (1970).

Resta alguma dúyida?

«lango e

O GLOBO

em 21.ti.tt3

MUM estilo novo, a que não íalta

certo cuidado literário, dirigiu-

se à Nação o Presidente João Gou-

lart, dando-lhe conta dos propósi-

tos governamentais, 
agora que se

Ultimou a reforma ministerial. Sem

se afastar de seus conhecidos pon-

tos de vista, relativamente aos

grandes problemas 
nacionais, S.

Ex.a teve a louvável .preocupação

de deixar bem claro que as refor-

mas estruturais que ^pleiteia 
devem

ser obtidas em um 
'clima 

de con-

fiança e trabalho, 
"EM 

TÍ.RMOS

DE LEGALIDADE DEMOCRÁTICA

E DENTRO DE NOSSAS TRADI-

ÇOES CRISTAS DE EVOLUÇÃO

SOCIAL".

•TÔDA a declaração do Presidente

da República é um hino à or-

dem, ás soluções pacificas, 
á demo-

cracia. Eis alguns trechos, parti-

cularmente significativos: 
"NAO

DEVEMOS PÔR EM RISCO NOS-

SOS IDEAIS DEMOCRÁTICOS,

NO PROCESSO DO DESENVOLVI-

MENTO NACIONAL."*— 
"... 

NAO

ME CUMPRE IMPOR SOLUÇOES

PESSOAIS, MAS SIM COORDE-

NAR TÔDAS AS FÔRÇAS PRÓ-

GRESSISTAS, CAPAZES DE IM-

PULSIONAR O PAÍS, NO RUMO

DA MELHOR JUSTIÇA E DO

MAIOR'PROGRESSO." 
— "ACRE-

DITO QUE PODEMOS PROGRE-

DIR SEM ANTAGONISMOS INSA-

NAVEIS, SEM MALBARATAR AS

ENERGIAS DA NAÇAO EM LU-

TAS INGLÓRIAS."

A MANIFESTAÇAO do Chefe do

Estado foi motivada pela reor-

ganização 
. do Governo, efetuada

com a modificação do Ministério.

Sua Excelência não chega a expli-

par porque deliberou substituir os

antigos ministros, cuja colaboração

reconhece ter sido valiosa, pois

?'EXECUTARAM P.LES UMA TA-

ttEFA DIFÍCIL, COM INEXCEDI-

VEL ESPÍRITO PÚBLICO E PA-

TKIOTISMO." Disse, apenas, o Pre-

sidenter 
"AGORA VAMOS nWR-

TIR PARA NOVOS OBJETIVOS."

fcsscs objetivos, como já vimos, são

as chamadas reformas estruturais,

encaminhadas em clima de con-

fiança c trabalho.

Alyrio e

Mariani

Alyrio Almeida, bom

rapaz mas desligado, candi-

dato da Arena prefeito 
de

Jaguaquara, abriu a campa-

nha dizendo assim:

- 
Não tenho experiên-

cia política 
e nunca tive

tino administrativo. Mas

me quiseram, 
aceitei.^

Esta competentíssima

plataforma 
eleitoral tem-

bra famoso slogan que in-

ventaram na Bahia para

Clemente Mariani, quando

candidato a senador: 
—

Vote em Mariani: anti-

patia pessoal 
e ódio ao

povo 
.

Perdeu longe.
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Tinha 14 anos e os meninos de minha idade

estavam deslumbrados com os feitos da Colu-

na Prestes, na sua marcha pelo Norte. Isto em

fins de 1926 e início de 1927, quando Juarez

Tavora caiu prisioneiro em Teresina. Com a
chegada de milhares de soldados do Sul e que
fizeram junção com a escória do crime —

jagunços dos coronéis marca Isaias Arruda e
outros, juntamente com ladrões tirados das
cadeias — tive ímpeto de deixar Fortaleza e ir

ao encontro da Coluna

Estes fatos vieram à mente no gabinete do

Diretor da Casa de Detenção, em 1945, quan-

do doze jornalistas do Rio e de .São Paulo

aguardavam uma conversa informal com Luiz

Carlos Prestes, prisioneiro há dez anos da

ditadura que agonizava.

Lembro-me de quatro colegas: Mário Mar-

tins, Victor do Espírito Santo, Silvestre Maia

e, salvo engano, Pompeu de Souza.

Prestes queria ter um contato com os Jorna-
listas, porém o Partido Comunista, Já com a
cabeça do lado de fora, impôs que nada seria

publicado e fotografado.

Eis que surge Luiz Carlos Prestes. Estava
trajado com sobriedade: um costume claro e
uma gravata muito discreta. Senti um arrepio
de frio. Não era possível ver, em carne e osso,
o Cavaleiro da Esperança

Aquele encontro com homens de imprensa,

em toda a sua vida de prisioneiro, era o

segundo. 0 primeiro foi com um repórter de

El Mercúrio, de Santiago do Chile, assistido

pelo ministro Orlando Leite Ribeiro, amigo

pessoal de Prestes e Getulio, que foi Embaixa-

dor do Brasil na Argentina.

Prestes foi apresentado a um por um dos

presentes. Não tenho certeza se Pedro Mota

Lima compareceu, libertado dias antes com a

anistia. Prestes, por conveniência, havia ficado

mais alguns dias na prisão, enquanto o P.C.

preparava sua rentrée na vida política, que foi

sensacional.

Vivendo dez anos no mais completo isola-

mento, dentro de uma cela, com altos muros,

no fundo do quartel da Policia Especial, no

morro de Santo Antônio, era natural que
falasse sem parar. Tinha fome de informações.

Aproximando-se as eleições para presidente
da República, já que era clara a reeleição de
Vargas com os queremistas, perguntei, com
tanta timidez, que Prestes achou graça:

Capitão, como será conduzido, durante a

campanha eleitoral, o episódio da entrega de

sua esposa pela Gestapo do Rio para ser morta

pela Gestapo de Berlim?

Ê um problema pessoal e não admito que
seja explorado comoarma política.

Que admirável exemplo o Capitão ofere-

ce, colocando os interesses do Brasil acima de

um caso familiar! — disse um escritor ao meu
lado.

Eu não pensei assim, Achei simplesmente
um mísero e sujo jogo político. Uma esposa,
arrancada grávida do lar, para ser assassinada

bestialmente num campo de concentração e o
marido diz que tudo não passa de um episódio
íntimo.

Acontece que a luta pela liberdade de Olga
Benário agitou o mundo inteiro e a filha só foi

entregue â avó após um movimento interna-

cional, à frente os intelectuais franceses e

brasileiros. 0 episódio Olga Benário, portanto,
não foi um qualquer. Naquele momento, o

Cavaleiro da Esperança da minha juventude

passou a ser, apenas, um político frio, impas-

sível. Foi, sem dúvida, a primeira grande
decepção na vida do repórter.

Arrisquei outra pergunta, com um toque

típico do senti mental ismo latino.

À sua filhinha virá para o Brasil?

Não houve resposta.

O Partido Comunista apoiará o PTB?
Os comunistas tudo farão por uma pol iti-

ca de coalizão, visando ao bem-estar do povo
brasileiro!.

0 diálogo pré-fabricado continuou por lon-

go tempo, com os clássicos chavões da burgue-

sia progressista e imperialismo ianque etc. No

outro dia, nenhum jornal publicou nada. Ha-

via um compromisso de honra firmado entre

jornalistas e Prestes.

Decepcionado até a medula, sem compreen-

der a renúncia de Prestes por Olga, ensaiei,

ainda, fazer uma longa reportagem com Pres-

tes, exclusiva para os Diários Associados. Mo-

bilizei meio mundo, o que não impediu um

fracasso total.

A reportagem foi feita pelo Pedro Mota

Lima, honesto e respeitado — sendo divulgada

por 0 Globo, em manchete. Veio a campanha

eleitoral e Getulio toi acolitado por Prestes e a

morte de Olga Benário continuou um fato

puramente familiar. E não poderia ser de

outra forma. Foi dos porões da Polícia Cen-

trai que a indefesa senhora, em adiantado

estado de gravidez, foi arrancada para bordo

do navio alemão Hermes, onde viajou algema-

da.

Escrevi longa reportagem sobre a aliança

Prestes-Getulio, mostrando o inútil sacrifício

de Olga. Também não foi publicada. Às véspe-

ras da queda de Getulio, em outubro de 1945,

a censura voltou com mais virulência.

-*-
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SPoucas são as informações 
que

jnos 
chegam sobre a revolução

jperuana.Um poderoso 
serviço

Ide contra-informação tem nos

boatos a sua maior expressão.
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um 
novo 

conc©rto

de segurança 

nacional

Sobre a revolu^^rua^quero 
falar Fernandes

m irf^Id^^nírtrodeEnerg^e 
Minas do Peru. Melhor dizendo, 6 fundamental que se leia.

Ma'donado, rmmrtro^e E^o 

^ ^ prjncjpais 
teóricos do movimento que uniu

novo e Forças^rmadas 
- há exatamente quatro 

anos 
- em uma luta sem tréguas contra a açao d

povo 
e Forças Arnwa # 

^ a|jados noPeru:<M membros e serviçeis das

chamadas cem famílias que 
compoem a oligarquia local

Uma luta cuios atos são ocultados ou destorcidos por um trabalho

ha mntra informação que começo a entender melhor depois dessa viagem por

í 3Í WriraUtina Porque são atos de uma revolução realmente nacionalista, na

alguns países 
da Américi Latina rorqu 

^ prob|emas 
*, Pa(s

Uma revolução ra^dida em que 
muda as relações de produção 

e de distribuição da riqueza

Uma revo , 

benefício dos setores sociais, até então desprotegidos.

i ima das íoisas por exemplo, que 
mais havia lido a respeito do governo 

do

Peru era a denúncia que 
lhe moviam a,guns K^nais 

locais sobre a pressão

que começava a exercer contra a liberdade de imprensa.

Isto é rigorosamente falso.
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revolução

Não há 
pressão 

à imprensa.No

caso das intervenções havidas

até agora,somente interesses

trabalhistas foram a causa.E

não se fala,jamais,em censura.

PERU

um novo conceito

de segurança nacional
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General Maldonado

Não há

censura à

imprensa

Não -existe 
pressão contra a im-

prensa. Existe sim, contra os donos

da grande imprensa no momento

em que 
— 

como aconteceu recente-

mente com o El Comercio, da famí-

lia Mirò Quesada 
— 

o governo não

considera ilegal uma greve dos tra-

balhadores, iniciada por não ter

sido concretizada uma decisão da

Justiça do Trabalho que lhes favore-

cia com um reajuste salarial.

Foram *è 
greve e o governo lhes

deu mao-forte. os grevistas vence-

ram a parada, ou seja, conseguiram

fazer com que a empresa atendesse

a determinação da Justiça.

Vale. dizer que o El Comercio,

assim como La Prensa, da família

Beltran, já divergia dp governo revo-

lucionário desde o episódio da na-
% 

cionalização do peWóleo. Defendia

os interesses da IPC contra a ação

de um regime 
que tem como Dia da

Dignidade Nacional o que comemo-

ra a ocupação armada, e passagem

para a propriedade do Estado pe-
ruano, dos complexos 

petroleiros

pertencentes à companhia america-

na.

... Não queremos econo-

mias florescentes endivida-

das a interesses alienígenas.

Não queremos a vistosa fal-

sidade de uma riqueza que,

no fundo, não é própria.

Não queremos o equívoco

de um apogeu econômico

de propriedade* 
estrangeira.

Queremos a sólida e verda-

deira realidade de um desen-

volvimento econômico in-

dissoluvelmente unido a

objetivos de autêntica justi-

ça social para os homens da

América Latina (General

Velasco Alvarado, presiden-

te da República, na última

reunião de Chanceleres do

Pacto Andino).

Se eu tivesse que fazer uma com-

paração entre a revofução peruana e

o governo da Unidade Popular no

Chile, diria que no Peru não vai se

encontrar a efervência social, a in:

tensa participação dos organismos e

partidos representativos do povo,

visto como pólo social, o alto nível

de informação política e de debates

sobre a realidade atual que caracte-

riza o Chile de hoje. Um país onde

existe eleições todos os dias.

Mas em compensação, não se sen-

te a força da ação interna de sabota-

gem por partes dos setores reacioná-

rios, mesmo que se pretendam dis-

farçar nas consignas outrora refor-

mistas do APRA, de Haya de Ia

Torre, hoje um partido inteiramen-

te a serviço da defesa da participa-

ção da oligarquia na condução dos

destinos do país. E esta sabotagem

é muito visível e palpável no Chile.

De dentro e de fora.

y • ' ' ' /

Porque no Peru, ao contrário do

seu vizinho, pelo menos até agora,

as Forças Armadas fizeram a sua

opção histórica e realmente irrever-

sível. Com isso, colocaram a direita

sem saída: a quem mobilizar para

voltar a possuir as terras confiscadas

pela Reforma Agrária? A quem

mobilizar para tomar novamente o

poder, hoje ocupado por um gene-

ral?

Ao povo?
"'Acontece 

que o"povo 
—"os 

com-

Chile e

Peru, dois

processos

poneses trabalhadores de uma agro-

indústria avançada que já existia no

país, os trabalhadores das minas e

dos complexos petrolíferos, estes já

estão totalmente com o general.

... os governos de uma na-

ção representam os interes-

ses dè determinados grupos

sociais, cuja expressão poli-

tica encarnam ... Por isso é

que, em realidade, nenhum

governo atua no vazio. Se

governa, para algo e para

alguém porque governar é

uma ação instrumental.

Sempre se governa em fun-

ção de determinados valores

e não de outros; sempre se

governa para servir a deter-

minados propósitos, e para

favorecer a determinados in-

teresses sociais e econômi-

cos... em essência, gover-

nar implica em servir prefe-

rencialmente ès necessi-

dades e interesses concretos

de determinados 
grupos so-

ciais e não de outros. (Gene-

ral Velasco Alvarado, no

aniversário da Guarda Civil).

E esse apoio não se sedimenta

apenas em medidas de caráter eco-

nômico 
que beneficiam aos traba-

lhadores. A uma observação sobre a

não-existência de um Congresso

para cnar um ponto negativo na

revolução 
peruana, se tem de pron-

to o reverso da medalha: mas tam-

bém não existe preso político no

país. Nem mesmo os guerrilheiros

que em 65 travaram combate arma-

do com o Exército.

Ou meíhor, há um: Mariano Iná-

cio Prado, o czar das altas esferas

até 1968. Uma espécie de Walter

Moreira Sales da região andina.

No caso de Prado, se provou que

toda a sua fortuna havia sido obtida

de maneira fraudulenta, ou aten-

dendo a interesses econômicos 
que

tiravam vantagens do empobreci-

mento progressivo do povo pe-

ruano.

Como advertência: for abando-

nado até pelo filho 
que conseguiu

fugir para a Espanha com uma boa

parte do dinheiro. Como handicap,

vai mesmo classificado de preso po-

lítico.

Este Governo não tem ódio

dos capitalistas nem dos ri-

cos. Tem ódio das in justi-

ças. (General Graham, chefe

da Assesoria da Presidência

da República).

Realmente vi muita coisa impor-

tante na revolução peruana. Uma

revolução que, evidentemente, não

resolveu tudo o que havia de mal,

que ainda não eliminou todas as

contradições anteriores, que ainda

não abafou todos os sinais de injus-

tiça.

Mas seria absurdo exigir que qua-

tro nos fossem suficientes para cor-

rigir o que foi feito durante quatro

séculos de conquista e saque (disfar-

çados com o nome de colonização),

de que foi vítima o Peru e a quase

totalidade dos países da América

Latina. Uma colonização 
queesma-

gou uma civilização avançadíssima,

política, social e economicamente,

como a dos incas, reduzindo-a aos

pueblos esparsos de índios cocainô-

manos 
que vivem na Cordilheira.

Só quem não vê isso, para variar

—^ 
e não vou me estender porque

não tenho saúde 
— 

são os chamados

ultra-esquerda. Para esses não há

nada de novo no Peru e, no comba-

te que fazem ao governo reformis-

tas, terminam 
por se unir à direita

para formar os pekineses 
apro-

ultras, com massa tirada da classe

média.

Uma ultra, como sempre apressa-

da, incapaz de entender o signifi-

cado dos atos políticos mais sim-

pies, como a troca do nome do

principal salão do Palácio de Gover-

no, de Francisco Pizarro para 
Tupac

Amaruc.

Assim como se, no Brasil, onde

se lesse D.Pedro I, passasse 
a valer

Zumbi dos Pai mares.

Por aqui, prefiro 
ficar. Vamos,

então, ao general Fernandes Maldo-

nado, com uma sugestão às editoras

de livros: a coletânea de seus discur-

sos é uma série de ensaios da maior

importância, sobre a realidade da

América Latina. Tenho e posso 
tra-

duzir na volta. Afinal, eu também

preciso sobreviver, entende?

*

a
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um novo conceito

de segurança nacional

A revolução peruana não pode

ser considerada comunista.O

fato de negar o capitalismo,

por seus vazios e erros,não

a leva ao outro ponto extremo

17
revolução

Os peruanos disseram não aos

comunistas e capitalistas. Eles querem criar o

seu movimento de //berfaçâa

General, como se pode definir a

revolução peruana? O que pretende

o governo?

Eu definiria de maneira resumi-

da, dizendo que nossa tarefa revolu-

cionária - difícil e muito dura - é

a de edificar uma nova sociedade

que altere fundamenta/mente os

postulados ideológicos e a praxis,

da sociedade capitalista, com uma

perspectiva libertária, humanista,

socialista e cristã, vertentes delimi-

tadas dentro de uma total autono-

mia conceituai, e que emergem his-

toricamente desde as mais remotas

raízes de nossa nacionalidade, de

nosso sangue, de nossas tradições.

Isto quer dizer que em nosso país, a

revolução deve ser feita para liberar

o homem como tal, como ser con-

creto, pensante, sensível, individual

e social. E qne a economia deve es-

tar, conseqüentemente, a seu exclu-

sivo serviço, circunstância sem a

qual deixaria de se justificar como

ziência e como conduta política.

Portanto, ao reconhecer o trabalho

como fonte primordial da riqueza e

ao edificar uma economia pluralis-

ta, a revolução peruana permite a

existência simultânea de um Setor

Estatal poderoso; de um setor prio-

ritáriç de Sociedade Social - ou se-

ja, de propriedade dos trabalhado-

res sobre os meios de produção 
-

ao qual a revolução outorgará o má-

ximo de auxílio técnico e financei-

ro; e de um Setor Privado onde o

estabelecimento do sistema de co-

gestão substitui as relações de pro-
dução herdadas do capitalismo. Co-

mo esses passos de fundamental im-

portância dentro do panorama poli-
tico e humano do nosso processo
demandam uma urgente e militante

tomada de consciência do povo pe-
ruano em relação ao seu futuro, que
se erigirá graças à sua plena partici-
pação, a revolução iniciou um ambi-
cioso e agressivo sistema de nforma
educacional, 

que permitirá a criação
de um novo homem, totalmente
comprometido com sua sociedade,
eom sua história e com suas circuns-
tâncias sociais.

Uma reforma para uma educação
revolucionária humanista que faça

dos homens do Peru sujeitos irrever-

síveis e vigilantes do destino de sua

Nação, de sua condição latino-ame-

ricana e de sua solidariedade como

todos os povos que lutam por sua

libertação.

General, por que essa determina-

ção de estabelecer uma contradição

entre o regime capitalista e a revolu-

ção peruana, ao defini-la como li-

bertária e humanista?

Há algum tempo respondi a uma

questão semelhante feita pela revis-

ta peruana Oiga. Tratava-se de defi-

nir a ideologia da revolução e eu

tratei de mostrar então que a opção

para os países do Terceiro Mundo

não está na aceitação automática do

comunismo ao negar o capitalismo,

ou vice-versa. Quando me coloco

contra o sistema capitalista é por-

que .ntendo sua sociedade como

aquela em que o fruto final do pro-

cesso produtivo é usufruído por

aqueles que detêm os meios de pro-

dução. Logo, estes se transformam

nos pequenos grupos de poder, a

cuja vontade e objetivos se acaba

submetendo a estrutura do Estado.

E para estes grupos de poder, a rea-

lização da atividade econômica se

diriqe fundamentalmente para a ob-

tenção do lucro, incentm sem o

qual não se supõe a extstencta da

economia. O homem nao passa, en-

tão de um fator a mais no custo da

produção, sujeito portanto a ser ne-

gociado como qualquer das mate-

rias-primas ou materiais com que se

produzem os bens de serviço. Eu

creio que o sistema capitalista, ne-

rança direta da Revolução Francesa,

cumpriu seu ciclo. Se bem ene

durante toda uma etapa tenha Xdo

um poderoso propulsor do desen-

*jolvimento industrial, se encontran-

do em plena vigência ainda em al-

guns países do «*_*>**"_*-

bate 7m crise muito séria. Porque

sua estrutura humana e PO»t,cf *

baseia na apropriação tndtd,™! do

esforço social. Porque, ao ter o lu-

^^mo motor exclusivo de sua

essência e desenvolvimento, nao

aceita nenhum ordenamento que

questione seu poder de decisão

onisciente. Origina, então, a perigo-

sa concentração da riqueza em pou-

cas mãos, formando monopólios e

oligopólios que estancam o desen-

volvimento dos povos, originam po-

líticas de preços controladas em seu

benefícios, e estabelece uma Jitadu-

ra subliminar - cultural, política e

economicamente 
— sobre as massas,

conduzindo-as a uma encruzilhada

de desespero e angústia. Rechaço,

pois, o sistema capitalista por ser

inadequado e antagônico a nossas

necessidades: por haver demonstra-

do através de seus 150 anos uma

absoluta e inevitável incapacidade

para resolver os problemas de justi-

ça social, de dignidade humana e de

desenvolvimento do povo peruano.

Resumindo, rechaço o sistema capi-

talista por haver demonstrado sua

absoluta inadequação consubstan-

ciai à problemática e às soluções, da

revolução peruana.

E o sistema comunista?

Não é a opção obrigatória na ne-

gação do capitalismo, para os países

do Terceiro Mundo. Eu o considero

orna concepção muito particular do

socialismo, sobre a qual nem os pró-

prios comunistas se colocam de

acordo. Se distingue por fazer recair

sobre o Estado a totalidade das ati-

vidades econômicas, o que i**-*quer

como base indiscutível uma planifi-

cação centralista absorvente, a con-

dução da vida econômica e política

por um partido único, o esta»beleci-

mento de uma chamada ditadura do

proletariado que na prática é real-

mente exercida por esse partido

único, e somente por ele. Continua

manifestando uma indiscutível atra-

ção mística na juventude de todos

os países do mundo, mas também é

certo que a qualidade e intensidade

dessa mística tem variado bastante.

Essa juventude nao está disposta a

seguir cegamente as fórmulas e mo-

delos que sofrem uma deterioração

evidente em todo o mundo. Hoje,

os povos sabem que existem outras

saídas revolucionárias distintas do

91fc

General A Ivarado

comunismo, não sujeitas a dogma-

tismo. Respeito as ideologias de to-

dos os países e também, portanto, a

ideologia comunista. Mas não creio

que seja a saída atual para a proble-

mática dos países do Terceiro Mun-

do, da América Latina, e do Peru

em particular. 0 que aspiramos e

preencher esse vazio político com

os postulados da revolução peruana,

porque executando real e conscien-

temente o humanismo e o naciona-

Tismo revolucionários 
- este último

sem patriotarismo de nenhuma es-

pécie 
— estamos contribuindo pode-

rosamente para fortalecer a causa

dos povos sujeitos ao jogo das gran-

des potências, que por vezes atuam

antagonicamente, mas por outras

solidar iam ente em problemas que

afetam nossos países. A revolução

peruana não é anticomunista. Sim-

plesmente é não-comunista por não

crer que um sistema questionado e

cheio de vazios políticos e huma-

nos, seja conveniente para o Peru,

solidário com seus irmãos do Ter-

ceiro Mundo na busca de soluções

inéditas e novas, porque nova e iné-

dita é a praxis revolucionária a que

se tem que acudir quando se encon-

iram as potências divididas em bio-

cos
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revolução

Há uma unidade de interesses

entre 
povo 

e forças armadas.

Disto resulta, basicamente, o

sucesso de todas as medidas,

muitas delas discricionárias.

KHI

um novo conceito

de segurança nacional

O 
poder

está 
com

o 
povo

^ua) ®' o instrumento da

•-üiancipação 
dos países que não

querem se condicionar à política de

um dos dois blocos?

A unidade do povo com as For-

ças Armadas na construção de uma

sociedade revolucionária moderna,

onde o Estado como empresário

nacional, como 
gestor e criador das

estruturas econômicas 
que acaute-

lem e amparem os interesses nacio-

nais, surge para cumprir um rol de

atividades muito mpis amplas e dire-

tas na Nação. Só um Estado forte e

eficaz 
pode ter uma visão de con-

junto das necessidades mais profun-

das e importantes de um país. E

quando o Estado protege os ele-

mentos básicos do desenvolvimento

econômico, social e humano dos

seus cidadãos, está de fato estabele-

cendo^ o ponto de partida para a

fixação de uma sociedade mais jus-

ta. Isso não significa que não seja

necessária a empresa privada. Sim,

é. Mas sua faixa tem que ser outra.

Deve conciliar seu interesse, sua ca-

pacidade, sua flexibilidade, sua au-

dácia e visão criadora, com as neces-

sidades do desenvolvimento social e

humano do Peru. Creio definitiva-

mente que o Terceiro Mundo está

obrigado a se coordenar 
política e,

ainda, ideologicamente se possível,

embora respeitando suas realidades

nacioqais e suas especiais circuns-

tâncias sociológicas.'

Essa unidade povo-Forças Arma-

das é algo bastante repetido no

Peru. Nos jornais que olham o pro-

cesso e a realidade com uma visão

claramente de esquerda; nas conver-

sas com universitários e gente da

rua; enfim, das fontes mais insuspei-

tas se ouve falar nessa unidade

como sustentação da revolução 
pe-

ruana. Por que?

%

Porque o povo entendeu a ação

das Forças Armadas do Peru na luta

a que se entregou a partir de ou tu-

bro de 1968. Entendeu que essas

Forças Armadas agiram como van-

guarda 
de um país colonizado e

espoliado, na luta pelas transforma-

ções que estão tirando um povo 
de

st/? condição de explorado e, o o .q

é mais importante, entendeu que

tudo se faz sem que os militares

traíssem sua raiz institucional, sem

que se despojassem de sua essência

de braço armado, disciplinado, coe-

rente, deste próprio povo. Povo que

entendeu a ação das Forças Arma-

das na defesa de suas fronteiras, não

só externas como internas. Que são

as fronteiras 
que determinam o seu

direito a receber os benefícios do

seu esforço econômico e social, par•

cela que legitimamente lhe corres-

ponde nas riquezas produzidas,

através das medidas de transforma-

ção já concretizadas.

Quais, por exemplo, no campo

das riquezas naturais?-

Cinco dias após a tomada do

poder, as Forças Armadas se apossa-

ram militarmente do complexo 
pe-

trolífero de Talara, num primeiro

passo objetivo 
para o estabeleci-

mentó da Ley General de Mineria,

através da qual se determina 
que

essa atividade 
passa a ser exercida

fundamentalmente 
pelo Estado. A

ele se reserva, com exclusividade, a

refinação e comercialização dos mi-

nerais, podendo-se aceitar a partici-

pação de empresas 
privadas- nacio-

nais ou estrangeiros — 
na explora-

ção, desde que se submetam à nossa

estratégia de exploração dos recur-

sos minerais. Os resultados dessa

política estão dando frutos substan-

tivos que muito brevemente signifi-

carão um incremento considerável

na produção nacional. No campo,

iniciamos um autêntico 
processo de

reforma agrágria, seguindo a filoso-

fia de que a terra deve ser para

quem a trabalha (o contato com os

problemas do campo, no combate

às guerrilhas em 1965 é considerado

um fato importante na criação do

espírito revolucionário nos escalões

médios do Exército - 
minha obser-

vação, Milton Temer) através da

qual, os camponeses estão sendo

redimidos de sua antiga condição de

explorados. Com a reforma um re-

curso natural de tão vital importân-

cia, como a terra, não só está em

uma saudável fase de melhoria do

rendimento econômico e técnico,

como também está agora em mãos

do trabalhador 
peruano, e a serviço

de todo o povo. Na pesca, uma

vigorosa reforma já está em marcha

para colocar nas mãos do Estado

toda a comercialização dos produ-

tos do mar. Estamos desenvolvendo

também um vasto setor de proprie-

? 
' 
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General Malüonado

O regime

é duro 
para

sobreviver

dade social na área da indústria

pesqueira, e com uma definida

orientação 
para a pesca de consu-

mo. O mar^ se transforma na nossa

quarta região 
produtiva.

E os interesses derrubados, como

estão diante^ da atual realidade?

Quem se opõe ao processo revolu-

cionário do Peru?

As oligarquias têm uma clara

consciência supranacional, uma es-

pécie de pacto internacional 
que

põe em marcha uma ação 
perfeita-

mente sincronizada, em todos os
lugares onde os povos decidem em-

preender o caminho duro da libera-

çao da Implantação da 
justiça so-

ciai, da afirmação da independên-

cia. Dentro desta conjuntura 
polítU

ca, a chamada direita oligárquica

mantém o controle dos 
grandes

meios de comunicação 
de massas e

o manejo da informação. 
Além dis-

so, alimenta e preserva a existência

de partidos políticos epidérmicos

que aparentemente competem entre

si, mas que no fundo não fazem

mais do que manter uma falsa de-

mocracia, o entreguismo, e a expio-

ração do homem pelo homem.

Como convém a seus interesses, 
per-

mite o surgimento de algu is se ores

de pseudo-esquerda, defensores de

formas aparentemente democrá-

ticas, mas que, em realidade, são

verdadeiros cavalos de Tróia a servi-

ço dos grupos reacionário•; e do

imperialismo. Junto a essei, surge

uma gama incrível de minipartidos

chamados pomposamente de es-

querda revolucionária. E sucede

curiosamente que esses mini parti-

dos, atomizados, decapitados ideo-

logicamente 
por fórmulas transmiti-

das por simples processo de impor-
' 
tação de ideologias políticas, são os

germes destruidores mais ativos de

todos os processos revolucionários

alheios a seus dogmas e esquemas.

(A quem possa não ter entendido: o

Ministro faz aqui uma alusão clara à

aliança formada entre os grupos de

ultra-esquerda e os remanescentes

do APRA, de Haya de Ia Torre 
-

cujos quadros dirigentes fazem fran-

camente o jogo da extrema direita.

Os ultras realmente cansam. . Junto

com os apristas formam os apro-

pekineses 
— 

outra observação mi-

nha, Milton Temer.)

0 panorama revolucionário dos

povos que pretendem encontrar seu

caminho 
próprio para a liberdade,

sem muletas ideológicas, se vê

obscurecido 
portanto pelo ataque

quádruplo, perfeitamente coordena-

do, da direita oligárquica, da peuso-

esquerda demagógica e pseudode-

mocrática, da ultra-esquerda revolu-

cionária, satelizada/ e, finalmente,

do imperialismo internacional, su-

premo diretor da grande con jura

contra-revolucionária. Mas isso a

nós não assusta. No Peru, com uma

nova e coerente teoria revolucio-

nária, absolutamente inédita; com

uma Força Armada dotada de um

poder de análise e de conceituação

ao teórica e de uma inabalável voca-

ção revolucionária e libertária, a

contra-revolução não passará. 
Por-

que além das Forças Armadas existe

um povo de pé, pronto a defender a

sua revolução. Uma revolução cris-

1 
tã, com amplo apoio da Igreja,

cujos documentos progressistas 
são

criminosamente ocultados pelos

donos reacionários dos grandes

meios de comunicação. Uma revolu-

ção autêntica, profundamente pe-

ruana e, por isso mesmo, profunda-

mente latino-americana.

¦¦
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ANTONIO 
CARLOS MAGALHÃES

Esta semana, o governador 
Antônio Carlos Magalhães

trancou-se com dois amigos-testemunhas dentro de seu

oabinete e pelo telefone, começou a tentar localizar o

Senador Ruy Santos (ARENA-BA) 
em Brasília. Depois

Hp uma hora, encontrou-o almoçando no apartamento

do senador Lourival Batista (ARENA-SE). 
Ruy Santos

veio ao telefone:

Senador, aqui é o Antônio Carlos Magalhaes.

Quem?

Antônio Carlos Magalhães.

0 
governador?

Sim, ele mesmo.

Como vai, governador?

Bem. Mas, com o senhor, mal.

Mal comigo, por que?

Senador, dou-lhe um prazo 
final para o senhor parar

de andar fazendo intrigas contra mim, conversmhas,

fuxicos, batendo língua nos gabinetes 
e apartamentos.

Isto é uma infâmia, governador. 
Ainda ontem eu o

elogiava em conversa com uma alta personalidade.

Eu soube. Foi com o ministro Leitão de Abreu. Ate

nisso o senhor é mesmo o senhor. Como não tem caráter

e sabe que o ministro Leitão de Abreu não gosta 
de

conversa fiada e o repeliria, o senhor falou bem de mim,

me elogiou. Mas saiu de lá e continuou intrigando pelos

cantos.

0 senhor não tem provas, governador.

Tenho, sim. Tenho essas e tenho outras, que usarei

a qualquer momento se o senhor não parar 
com a

intrigai ha da.

Que 
provas?

Apenas 
para avivar sua memória, senador, tenho

aqueles documentos que me foram confiados pe os

ministros Miguel Calmon e Edgard Santos. 0 senhor se

lembra bem, não é, senador?

Documentos de que tipo?

- 
Documentos bancários, senador. Aqueles do-

cumentos bancários. Saiba que, se continuar falando ma

de mim, eu os divulgarei.

Seria 
um absurdo.

Com 
um ingrato como o senhor só agindo assim. U

senhor sabe que me deve sua eleição. E certamente se

lembra do primeiro dia de apuração das urnas, quando

sua vitória ficou logo clara e o senhor entrou na minha

casa, pendurou-se ao meu pescoço 
e chorou, dizendo que

todo seu resto de vida de dedicação a mim nao ser/d

suficiente 
para pagar aquela eleição. „

Mas 
não é só ao senhor que devo minha eleição,

governador.

SlJ 
SCÍ ZO D 3 dor. Deve-a ta^nhérn ao oeneral Juracy,

que me pediu para fazê-lo candidato. E quando 
eu lhe

disse 
que era horrível a Bahia derrotar um homem como

o doutor Josafá Marinho, para eleger o senhor, o general

me respondeu 
que compreendia minhas reservas, mas a

eleição a senador era um prêmio que ele queria 
ajudar a

lhe dar por toda uma vida de dedicação. E ainda me disse

que, se fosse para o governo 
do Estado, jamais 

ele aria

esse 
pedido, porque o senhor yá está com arteriosclerose.

~ 
Apesar de médico, governador, 

o senhor não sabe o

que é arteriosclerose.

Diga 
isso ao general Juracy, que é quem 

faz o

diagnóstico.

Mas 
o senhor, governador, 

me tirar de^ um almoço

tão agradável 
para me dizer essas coisas? Dê-me licença,

governador, 
porque interrompi a refeição para atende-lo

e estão todos me esperando. Não esperava essa conversa

tão desagradável.

Muito mais desagradável, senador, é sua má língua.

Até outra oportunidade.

Até, 
governador.

Recomendações a dona Nair, senador.

Ela não está aqui.

Recomendações quando a encontrar.

E desligou. Pela primeira vez na vida, Antônio Carlos

Magalhães brigou sem gritar.

2

No dia 1o. de setembro, o governador 
Antônio Carlos

Magalhães trancou-se em seu gabinete 
com o vice-gover-

nador Menandro Minahim, o prefeito 
René Dubois, de

Jaguaquara, e os srs. Lourival Sena e Leonídio Fernan-

des, também de Jaguaquara, para discutirem o lança-

mento do candidato da ARENA à prefeitura 
da odade.

O governador 
abriu a reunião dando a palavra 

ao

prefeito. 
René propôs: .«na

• - Governador, o senhor me pediu que unisse a Arena.

Trago uma fórmula que é a união da cidade. O agronomo

Schaun, da Ceplac, é um funcionário federal de alto

nível, conhece os problemas 
da cidade, e foi quem fez o

plano-diretor 
do município por indicaçao da própria

Ceplac. Se ele for o candidato, o MDB nao disputara. A

Arena sairá com candidato único. 
^

O governador gostou 
da solução. 0 vice-governador

Menandro Minahim, que é de Jaguaquara, onde sempre

fez política mas perdeu 
a liderança municipal da Arena

para 
o prefeito, 

sendo derrotado nas ultimas eleições,

não^gostoiL 

nado^ ^ pQSS0 
aceitar 0 agrônomo porque

e,e0 ¦prefeito™ 

disse que não era verdade. Que os dois

sempre tiveram relações distantes, mas normais.

O governador pediu 
o testemunho de Lourival Sena.

Louri, você, que é o mais velho aqui, me diga. O

Schaun é inimigo do doutor Menandro?

Ele é da Arena 
- 1 e o dr. Menandro da Arena Z.

Mas inimigos, não.

O qovernador 
explodiu:

Isto é papel, seu Menandro? Se quer vetar, vete.

Mas com mentira, não. Afinal de contas, você é meu

vice-governador e não admito que venha com mentiras

aqui para dentro.

O vice-governador ficou vermelho, calou e falou.

Proponho que o candidato de união seja o doutor

Taciano que é um médico muito bem quisto na cidade.

O prefeito pediu 
um aparte:

O doutor Taciano não pode ser, porque 
nao tem

domicílio eleitoral na cidade. É eleitor de Itaquara.

ÇMC + r\'
U qovernauur levou mm. í-"-

Mas seu Menandro, você me trazer um nome sem

domicílio eleitoral? Eu fiz essa reunião para arranjarmos

um candidato que una a Arena. Eu quero um nome que

possa ser candidato e os dois grupos 
ace.tem. Voce nao

sabia que o doutor Taciano não é eleitor em Jagua-

quara?
Não sabia não, governador.

O prefeito pediu licença ao governador para 
talar.

Governador, nesses termos é impossível acertar

oualquer coisa. 0 dr. Menandro está lhe dizendo agora

que não sabia que o dr. Taciano era inelegível. Pois emeo

minutos atrás, ali na ante-sala, antes de o senhor nos

mandar entrar, nós quatro 
estávamos d.scut.ndo a situa-

cão do dr. Taciano e o dr. Menandro disse:

"O 
problema 

do título do dr. Taciano pode deixar

que eu resolvo. A gente 
está no poder 

é para essas coisas.

Faço ima rrat Tieladazinha e fica tudo certo. V o

juiz, c »nsigo atestado com data atrasada, provair 
s

que ele tran íchi o título em tempo e o inscrevemos.

Podem deixar, que hã jeito para tudo." Agora, o dr.

Menandro diz aqui que não sabia. Não é possível 
um

entendimento com um homem desse!

O governador 
ficou pálido. 

Pediu novamente o teste-

munho de Lourival Sena:

Como é, Louri, o dr. Menandro falou mesmo?

Falou, sim. Disse que o governo 
fazia uma marmela-

dazinha e resolvia o problema.

Antônio Carlos já estava de pé. Deu dois murros na

mesa e explodiu de vez:

Você não me respeita não, seu Menandro? Voce

está pensando que isto aqui é o quê? Então eu fui

buscar você para vice-governador, sem condição nenhu-

ma de ser porque 
você sabe que não é de nada, para

depois você dizer que resolve as coisas fazendo marmela-

das no meu governo? Saiba que só viin parar nesta

cadeira porque meus adversários não arranjaram nada de

que me acusar. Então faço uma carreira política limpa

para depois você querer desmoralizar meu governo? 
Se

você não se respeita como vice-governador, respeite-me

como governador. 
E tem mais uma coisa. Não quero

mais saber desse negócio de Arena de Jaguaquara. Deci-

dam o que quiserem.

Bateu a porta e saiu. Os quatro ficaram na mesa,

mudos. O vice-governador, branco como leite cru, conse-

guiu abrir a boca:

René, você não precisava ter sido desleal comigo.

E o senhor não precisa ser safado.

Safado, não. Me respeite que sou o vice-governador.

Respeitar coisa nenhuma. O senhor é um marmelei-

ro.E, ainda por cima, desmoralizado, sem personalidade .

0 governador lhe disse tudo aquilo e o senhor nem abriu

a boca.

Já estavam de pé, aos palavrões, cada um de um lado

da mesa, prontos para se atracarem, quando entra Se-

bastião, guarda do gabinete do governador, 
o Gregòrio

de Antônio Carlos, e grita mais alto, empurrando os

quatro aos trambolhões:

— Os senhores estão pensando que isto aqui é bote-

quim? Respeitem o gabinete 
do governador. 

Puxa para

fora. Puxa todo mundo. Seus mal-educados. Que ver-

gonheira. E vamos logo senão saem na pancada.

O vice-governador quis discutir com Sebastião, mas

levou um empurrão e saiu porta afora.

Depois, ficou explicado. Na saída, possesso com o

vice Antônio Carlos havia dito a Sebastião:-"Bota esses

quatro caras pra fora do gabinete." 
Ordem é ordem,

Sebastião cumpriu.

Dois dias depois, no bar de Pedrinho, em Jaguaquara,

René, Louri e Leonídio dissecavam o incidente.

Leonídio dava gargalhadas: _

René, nunca pensei que voce fosse tao rápido. Por

que é que você saiu na frente?

Eu vi a fúria do guarda 
e não quis ganhar o que dr.

Menandro ganhou.

O 
que foi? , . ,

-Você não viu não? Louri viu. Menandro quis dar

uma de autoridade para não sair, o Sebastião meteu-lhe o

pé na b ...

¦

o

¦
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ANTOLOGIA

DE OCTAVIO PAZ
Octavio ?aznàoé apen* i wmÉM maiores p tetas das Américas. É também um

dos seus .nau altos espíritos. tVj^Jdo no México, hoje lecionando em universidade dos
Estados Unidos, não se manteve jamais alheio ou à margem dos problemas

de seu país. Pelo contrário, é úm dos seus críticos mais rigorosos.
Além de grande poeta, Octavio Paz é um crítico sensível, agudo e penetrante.

Não só a crítica literária o interessa, mas igualmente a crítica da história, através da

qual procura restabelecer a identidade do homem com o mundo.
Daí seu interesse pelo fato político, pelo fenômeno social, pelas transmutações

que estão ocorrendo na vida moderna.
A obra de Octavio Paz é pouco conhecida no Brasil. Deve-se à Editora

Perspectiva a tradução recente de Signos em Rotação, onde estão reunidos alguns
dos melhores ensaios do poeta sobre literatura e arte. Trata-se de um livro excitante,
pelo seu poder de sugestão e pelo brilho da linguagem. Acompanham o volume três

estudos sobre o autor escritos por Sebastião Uchoa Leite, Celso Lafer e Haroldo de Campos.
Foi desse volume que extraímos os conceitos que hoje publicamos em prosseguimento

a esta série de microantologias de autores famosos.

A prosa é um gênero tardio, filho da des-
confiança do pensamento ante as tendências na-
turais do idioma. A poesia pertence a todas as
épocas: é a forma natural de expressão dos
homens.

O que torna Baudelaire um poeta moderno
não é tanto a r o tura com a ordem cristã quanto
a consciência dessa rotura. Modernidade é cons-
ciência. E consciência ambígua: negação e nos-
talgia, prosa e lirismo.

Embora comungue no altar social e compar-
ta com inteira boa fé as crenças de sua época, o
poeta é um ser à parte, um heterodoxo por fata-
Iidade congênita: sempre diz outra coisa, inclu-
sive quando diz as mesmas coisas que o resto
dos homens de sua comunidade.

A revolução moderna ostenta um traço que
afaz única na história: sua impotência oara con-
sagrar os princípios em que se funda.

Como uma chaga secreta que nada cicatriza,
a sociedade moderna leva dentro de si um prin-
cípio que a nega e do qual não pode renegar
sem renegar a si mesma e destruir-se. A crítica é
seu alimento e seu veneno.

Os "poetas 
malditos" não são uma criação

do romantismo: são o fruto de uma sociedade

que expulsa aquilo que não pode assimilar. A

poesia 
nem ilumina nem diverte ao burguês. Por

isso desterra o poeta e transforma-o em um

parasita ou um vagabundo.
A união amorosa é uma das experiências

mais altas do homem e nela o homem toca as
vertentes do ser: a morte e a vida, a noite e o
dia.

Talvez tenha sido Rimbaud o primeiro

poeta que viu, no sentido de perceber e no de
vidência, a realidade presente como a forma in-
fernal ou circular do movimento. Sua obra é
uma condenação da sociedade moderna, mas
sua palavra final. Une Saison en enfer, também
é uma condenação da poesia.

O árido mundo atual, o inferno circular, é o
espelho do homem cercado em suas faculdades

poetizantes.
O homem é linguagem porque é sempre os

homens, o que fala e o que ouve. Suprimir o
sujeito que fala seria consumar definitivamente

o processo de submissão espiritual do homem.
Antes do nascimento da consciência histó-

rica, a forma do futuro não era terrestre nem

temporal: era mística e acontecia em um tempo

fora do tempo. 0 homem moderno fez com que
o futuro descesse à terra, enraizou-se no solo e

deu-lhe uma data: converteu-o em história. Ago-

ra, ao perder seu sentido, a história perdeu seu

império sobre o futuro e também sobre o pre-
sente. Ao desfigurar-se o futuro, a história cessa

de justificar nosso presente.
O homem mesmo envilecido pelo neocapita-

lismo e o pseudo-socialismo de nossos dias, é

um ser maravilhoso porque, às vezes, fala. A
linguagem é a marca, o sinal — não de sua queda
e sim de essencial irresponsabilidade. Pela pala-
vra podemos ter acesso ao reino perdido e re-

cuperar os antigos poderes.
O raciocínio que preside a toda obra de

Sade pode reduzir-se a esta idéia: o homem é

seus instintos e o verdadeiro nome do que cha-.

mamos Deus é medo e desejo mutilado. Nossa

O raciocínio que preside a toda obra de
Sade pode reduzir-se a esta idéia: o homem é
seus instintos e o verdadeiro nome do que cha-
mamos Deus é medo e desejo mutilado. Nossa
moral é uma codificação da agressão e da humi-
lhaçâb: a própria razão não é senão instinto que
se sabe instinto e que tem medo de sê-lo.

O mexicano não quer ser nem índio nem
espanhol. Tampouco quer descender deles.
Nega-os. E não se anima em sua condição de
mestiço, mas só como abstração: é um homem.
Torna-se filho do nada. Começa em si mesmo.

O rebelde ataca o tirano; o revolucionário, a
tirania.

As semelhanças entre o revolucionário e o
reformista são maiores do que aquilo que os
separa. Os dois são intelectuais, os dois crêem
no progresso, os dois rechaçam o mito: sua
crença na razão é inquebrantável. 0 reformista
é um revolucionário que escolheu o caminho da
evolução e não o da violência. Seus métodos são
distintos, não seus objetivos: também o refor-
mista se propõe mudar os usos. Um é partidário
do salto; o outro, do passado. Ambos crêem na
história como processo linear e marcham para
diante. Filhos da burguesia, os dois são moder-
nos.

O tempo cristão era finito: começava na
Queda e terminava na Eternidade, no outro dia
do Juízo Final. O tempo moderno, revolucio-

nário ou reformista, retilíneo ou em espiral, é

infinito.

MeM
P*mh Bittencourt

Corção

Até o Sr. Roberto Mari-
nho ficou cansado do Gus-
tavo Corção. Mandou dar-
lhe o bilhete azul, isto é,
suspender sua biliosa coluna
em O Globo. Surgiram, en-
tretanto, influências supe-
riores, exigindo a permanen-
cia do velho panfletário, e
Roberto Marinho teve de
voltar atrás.
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Duas histórias
de Graciliano

Graciliano Ramos

Graciliano Ramos era
homem extremamente tími-
do. Mas nem por isso deixa-
va de dizer o que pensava,
sempre que havia oportu-
nidade. Funcionário do
Correio da Manhã, um dia
Paulo Bittencourt entra na
redação e dirigindo-se ao
autor de Angústia lhe diz:

Seu Graça, o senhor
me fez uma que eu não es-

perava.
Surpreendido com a

observação, Graciliano ma-
nifesta sua estranheza, pois
não estava lembrado de ter
feito alguma coisa que
pudesse magoar o amigo.

Mas do que se tratou?
Ora, então sua cadeira,

ao meu lado, não ficou
vazia, ontem durante o al-
moço de aniversário do
Correio?

Não vou a festa de

patrão.
Mas eu sou um patrão

diferente.

Graciliano Ramos, ime-
diatamente, em tom meio
ríspido, responde:

Seu Paulo, para mim
todo patrão é filho da p..

Paulo Bittencourt gostava
de provocar Graciliano
Ramos por causa de suas
idéias socialistas. Quando
o Correio da Manhã rece-
beu novas máquinas, Paulo
encontrando o romancista
na redação, disse:

— Não entendo como
você pode professar essas

suas idéias exóticas. Imagine

se vocês fizessem uma revo-
lução e vencessem. Todo
este parque gráfico seria
destruído.

Graciliano não esperou

que Paulo Bittencourt con-
tinuasse e foi logo dizendo:

— Só um burro ou um
maluco poderia pensar isto.
Se fizéssemos a revolução e
vencêssemos, só ia aconte-
cer uma coisa. Em vez de
você andar por aí, viajando

pela Europa, gastando di-
nheiro com as mulheres,
teria que ficar sentadinho
no seu canto trabalhando
come iodos nós.

I

O Ministério da Educação e Cultura lançou nota pública ameaçan-
do com atos revolucionários um professor do Rio Grande do Sul a

quem o Tribunal Federal de Recursos, por unanimidade, deu ganho
de causa contra uma punição do ministro Jarbas Passarinho.

Na nota, escreveram o verbo ouvir com h (assim: houvir). Que o
Ministério da Educação seja antilegal é incompreensível, mas vá lá.
Que seja antigramatical é uma aberração.

Bem ensinaram os gregos. Toda vez que o sapateiro passa do
sapato, quebra a unha. E o bico.
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O olho de

Balbino

Antônio Bédb/no

Antônio Balbino, depu-

tado, ministro, governa-

dor, senador, tudo isso até

os 50 anos, deu-se ao luxo

de aposentar-se quando

muitos ainda tentam apre-

sentar-se.

Quer dizer, aposen-

tou-se da política 
e da

administração. Porque, no

escritório de advocacia da

rua da Quitanda e na paz

de Correias, é cada dia

mais o homem lúcido, cul-

to, cabeça grande por 
fora

e por dentro, de quem

Getúlio dizia que, como

Ruy, não era preciso dizer

que era da Bahia, porque

estava na testa.

Até janeiro, Balbino vai

publicar um livro quedará

muito o que falar: 
— 

os úl

timos 30 anos do Brasil

vistos 
por dentro e por

fora. O título não será

esse, evidentemente. A sei

va, sim. Será o País visto

com o olhar de quem teve

posições de governo e hoje

vê de fora. De tora do

Poder, de fora do processo

político e de fora do pró-

Prio território, como na

recente 
viagem que fez ás

3 Europas da Europa: a

Ocidental 
(do MCE), a

Oriental 
(de Berlim a Mos

cou)^ e a Escandinava (da

Finlândia 
à Dinamarca).

Ele não 
gosta de comen

tar o livro. Uma coisa é

certa: 
não será um olho

mágico. 
Balbino sabe onde

Pisa.
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"Os 
Dois Mundos das Três

Américas" 
- o livro do ex-

presidente Jânio Quadros, que

está nas livrarias e nas listas dos

mais vendidos de norte a sul do

País, é, por várias razões, um

lançamento excepcional:

a) Jânio é o único ex-presi-

dente do Brasil que escreve li-

vros de análise histórica, econò-

mica e política. No governo,

era um professor de fazer. Fora

do governo, um professor de

pensar.

b) O livro é uma interpre-

tação histórico-social das Amé-

ricas, em nível universitário, re-

velando completo conheci-

mento direto, pessoal, dos pro-

blemas dos vários países.

c) As editoras costumam co-

locar as Erratas (quando há ne-

cessidade de corrigir coisas) no

fim do livro. E a Errata é sem-

pre a anotação de palavras ou

frases mal revisadas. No livro

de Jânio, não. A Errata vem

logo na abertura. E não trata

de palavras 
nem de frases subs-

tituídas. Trata de capítulos su-

primidos. Como o capítulo

sobre a reforma agrária do

Chile, por exemplo. Para um

escritor, terrível acidente de

trabalho.

Os Dois Mundos das Três

Américas é um livro que não

pode deixar de ser lido por

quem queira saber onde vive e

porque assim vive. É o diagnós-

tico competente do mundo

americano. Lê-se como uma

novela tricontinental. E naque-

le estilo inconfundível de quem

escreve a língua clássica com

força de povo.

Os romanos ensinavam: age

quod agis (faz bem o que

fazes). Jânio aprendeu.

3

O 
que faz

o Faria

O sistema bancário está afli-

to com as medidas que o Banco

Central vem tomando no setor.

São saneadoras, mas revelam a

debilidade do sistema. Alguns

grupos usaram excessivamente

de facilidades dadas pelo gover-

no, contrariando orientação do

BC. Estão na mira de punições

imediatas.

Dois bancos, sobretudo, de-

verão ser enquadrados nas pró-

xímas horas, pelo descritério de

sua administração, usando de

um processo de colocação com-

pulsória de papéis de seus gru-

pos, através de empréstimos

concedidos. São o Banco Ban-

deirantes do Comércio, do sr.

Gilberto Faria, e o Banco Na-

cional Brasileiro, do sr. Clito

Bockel. Ambos, Ambos estão

sujeitos a providências já inicia•

das pelo Banco Central, que

podem chegar à intervenção.

Um exemplo de como agem.

Recentemente, o sr. Gustavo

Faria, presidente 
da Agência de

Publicidade Guavira, fez um

empréstimo de Cr$ 30.000,00

no Banco Bandeirantes e foi

obrigado a ficar com, Cr$

6.000,00 de ações do Grupo

Bandeirantes. O Banco Central

tomou conhecimento do fato e

> apurou que esta é uma rotina

bancária imposta a seu banco

pelo sr. Gilberto Faria.

Haverá novidades no setor

bancário esta semana, apesar de

o sr. Moacyr Simões, diretor do

Bandeirantes, continuar dizen-

do que não vai acontecer nada

porque 
o BC faz o que ele

quer.

Sérgio Bernardes, o ar-

quiteto, 
ia com Gerardo

Mello Mourão, o poeta.

Sérgio dirigia, Gerardo de-

clamava. Sérgio avançou o

sinal, o guarda 
estava mo-

torizado, saiu atrás:

O senhor não viu o

sinal fechado?

O sinal eu vi. Não vi

foi o senhor.

>
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Uma

Senhora

Comitiva

Ba/zac dizia que os mé-

dicos almoçam muito 
—

ironizando a mania de ban-

quetes 
dos congressos

médicos, rlá outros que, se

não almoçam, gelo 
menos

viajam muito. É o caso da

comitiva que vai represen-

tar o Brasil na próxima

Conferência da Unesco,

em Paris. O séquito do mi-

nistro Jarbas Passarinho é

composto de vinte pessoas.

Uma senhora comitiva.

O marechal Denys cos-

tuma dizer que o aniversá-

rio do almirante Heck é

um termômetro. Pode-se

sentir a temperatura da si-

tuação pela freqüência das

visitas ao almirante naque-

le dia. Pois bem: semana

passada 
«foi o aniversário

de Heck. Sua casa da La-

goa 
foi pequena para os

que o foram cumprimen-

tar. Um verdadeiro comi-

cio: militares da ativa e da

reserva, políticos 
e jorna-

listas 
- do citado marechal

Denys ao ministro Barros

Nunes, da Marinha, e ao

senador Magalhães Pinto.

Nacionalista autêntico, o

almirante, que 
foi o verda-

deiro inspirador das 200

milhas, anda preocupado

com a desnacionalização

da empresa brasileira. E

com outros problemas, 
so-

bre os quais anunciou que

deseja ter, em breve, 
y/uma

conversa franca com o Pre-

sidente Mediei

Draiv Back

A medida adotada pelo

governo, 
no sentido de

perfnitir 
a importação de

fábricas estrangeiras com-

pletas, 
mesmo usadas, des-

tinadas a produzir para a

exportação, foi resultado

de um memorial entregue

ao ministro Delfim Neto

pelo Sindicato das Indús-

trias Metalúrgicas e Meca-

nicas de Pernambuco. O

memorial foi elaborado pe-

Io ex-prefeito do Recife e

ex-deputado federal Artur

Lima Cavalcanti, hnie inte-

grado 
na vida empresarial

de seu Estado, como Supe-

rintendente da Companhia

Siderúrgica do Nordeste 
—

COSINOR 
- 

e dirigente de

uma grande holding de em-

presas. 
Já em outra opor-

tunidade, o ministro da

Fazenda ouviu pessoal-

mente Artur Lima sobre

problemas 
do Nordeste, e

consta que o projeto 
da

Pro terra foi originaria-

mente elaborado em seus

escritórios.

Juazeiro

da Casa

Grande, não

0 deputado Paes de Andra-

de voltou entusiasmado do

Ceará. Segundo ele, ali também

está chegando a fadiga dos me-

tais. 
— 

"O 
povo 

— disse 
— 

,vai

ganhar, sob a legenda do MDB,

as eleições de duas das maiores

cidades do Estado, Iguatu e

Juazeiro. Juazeiro, a legendária

cidade do Padre Cícero, com

mais de 100 mil habitantes,

vem sendo dominada, há vários

anos, pela família Bezerra, da

Arena. É um Bezerra na Prefei-

tura, é um general Bezerra na

presidência 
da Assembléia, é

outro general Bezerra como

vice-governador do Estado. To-

dos os assuntos de Juazeiro se

resolviam na famosa Casa Grah-

de dos Bezerra, no centro da

cidade. O MDB não tinha se-

quer um vereador no municí-

pio. De repente, não se sabe

por iniciativa de quem, a cida-

de apareceu coberta de volan-

tes, que diziam simplesmente:

Juazeiro da Casa Grande, não;

Juazeiro de meu Padim Padre

Cícero. O slogan tomou conta

da cidade, transformou-se em

bandeira de um candidato a

Prefeito pelo MDB, num rush

irresistível. E a oposição é já

considerada imbatível em Jua-

zeiro, que é o maior centro

urbano do interior do Ceará.

Aliás, segundo o deputado Paes

de Andrade, a oposição, apesar

de tudo, elegerá, nas próximas

eleições, o dobro de prefeitos,

com relação aos que tem agora

no Estado. Outra Prefeitura on-

de a oposição será certamente

vitoriosa, é a de Ipueiras, notí-

cia que enche de ternura cívica

o poeta Gerardo Mello Mourão,

ipueirense há trezentos anos,

pois a bela cidade do pé-da-

serra da Ibiapaba foi fundada

por seus tataravós."

Fogo

Kruzado

"Como 
escrevem mal os rea-

cionarios"! (Bernanos)
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QUANDO CHEGUEI A KARACHI,

ESTAVA TERMINANDO UMA GUERRINHA

. INDO-PAQUISTANESA POR CAUSA DAS

FRONTEIRAS DE RAN-OFF-KUTCH.

COISA DE UM QUILÔMETRO PRA CA,

UM PRA LÁ. A DIVISA É NUM DESERTO.

NÃO TEM NADA.

POR QUE ÍNDIA E PAQUISTÃO BRIGAM

POR AQUILO?

MEMÓRIAS

DE UM

DIPLOMATA

QUANDO SAI", OS DOIS PAÍSES

TINHAM TERMINADO UMA GUERRA TOTAL

POR CAUSA DA CACHEMIRA. 
*

TIROS E BOMBARDEIOS. ENQUANTO ISSO,

SUA MAJESTADE BRITÂNICA,

EM LONDRES, DANDO GARGALHADAS.

E DIZENDO:

VOCÊS NÃO QUERIAM A INDEPENDÊNCIA?

POIS Ê ISSO Ali

O bilheteiro

Puxei uma nota de cinco rupias (digam rupía,

porque dizem certo; em inglês é rupee ...) e entre-

<pjei ao bilheteiro do cinema. Na pequena planta,
.apontei o lugar. Engraçado 

que, em Karachi, os
cinemas possuem cadeiras duplas para namorados.

Sem encosto para os braços. Não todas. Mas na planta

pode-se observar, aqui e ali, cadeiras duplas para os

que se amam no cinema. Apesar de que, na tela, como

bom país muçulmano, o Paquistão reduz os beijos a
um segundo ou menos. Mal o mocinho encosta a sua

boca na da mocinha e zás, muda a cena.

Pois tirei as cinco rupias e dei ao bilheteiro,

mostrando a cadeira. O preço era de três rupias e

meia. Esperei o troco. Veio o bilhete. Fiquei com a
mão estendida na bilheteria. Nada de dinheiro. Me

abaixei pro bilheteiro:

O 
troco?

Como?

O 
troco das cinco rupias, o senhor não me deu.

Bem, 
mas sabe . . .

O 
quê?

Podia 
ser a gorjeta ...

O 
quê? Gorjeta pra bilheteiro de cinema? Onde

se viu isso?

Bem, 
aqui é costume.

Olha, 
amigo, se ainda fosse mulher eu dava, mas

gorjeta pra bilheteiro homem, não... Me dê o tro-
co...

0 homem meteu o troco na minha mão e soltou

uma exclamação em urdu.

Deve ter xingado minha mãe.

A venda

Dois meses depois de estar em Karachi, mister Fa-

ria me disse:

— Meu amigo Vincent vai levar o senhor a uma

moça que recebe em casa, coisa discreta, sabe como é.

Ele vai se encontrar à noite.

Botei gravata, coisa rara por causa do calor. E botei

paletó. Me paramentei todo. Com aqueles 38 graus,

mesmo de noite, a gravata e o paletó não eram convi-

dativos. Mas fiz assim mesmo. Mister Vincentchegou

na sua moto. Deixou-a num jardim e tomamos um

táxi. Me disse:

— Fui à tarde com a moça . .. Acertei com ela: 50

rupias, está combinado.

Pensei: cinco rupias por 1 dólar, são dez dólares; na

base de dois cruzeiros por dólar, são vinte contos.

I Certo. Vamos nós.

O táxi correu por uma grande avenida que, mal

comparando parecia Avenida Brasil. Ainda mais, dava

para o aeroporto. Chegamos a um conjunto de pré-

dios que, mal comparado, parecia nossos conjuntos

residenciais. Três andares. Todos os apartamentos

iguais. Sem elevador. Subimos a escada. Mister Vin-

cent bateu à porta. Alguém atendeu. Entramos na

sala. Nesta, sentado numa cadeira em baixo de um

ventilador de teto, um homem escuro, bigodes grossos

caindo na boca, com um copo de uísque na mão.

Uma garrafa de White Horse à sua frente com, no

máximo, duas doses mais para terminar. Apresenta-

ção. Oh, yes, yes, sit down!

Mister Vincent ficou em frente, o homem ficou no

meio, fiquei do outro lado. Nada de mulher. Achei

estranho olhei para mister Vincent ele me olhou como

respondendo: espere um pouco.

Conversa com o homem escuro. Perguntas: de onde

é? Do Brasil? País tropical? Ah, sei muito bem. O

que é? Jornalista? Ah, sei...

Vinte minutos de conversa sem mulher. Findo os

quais, aparece uma jovem: mais gorda do que magra,

morena, de cherval-chemise: calças bem largas presas
no tornozelo, uma camisa justa até os joelhos e no

pescoço uma estola de gaze. Com pedrinhas pregadas

no rosto. Veio, me deu a mão e sentou-se mais pro
lado do homem do que pro meu lado.

A conversa anterior foi, cortada. Outra conversa.

Desta vez entre o homem, a moça e o meu amigo

Vincent. Eles falavam em urdu. Eu não entendia na-

da. Mas notei que havia discordância. Não estavam de

acordo. Conversavam e paravam conversavam e para-
vam. Em certo momento, levantei, fiz que estava can-

sado de estar sentado. Dei volta à sala e me abaixei

pra mister Vincent:

Ela 
não foi com minha cara?

Foi 
sim, vá sentar que estou acertando.

Em 
úrdu?

Sim.

A moça levantou e foi lá dentro. Nossa conversa na

sala não tinha mais sentido. Dez minutos depois, vol-

tou a moça. Outra conversa em urdu, dos três: o ho-

mem escuro, a moça e meu amigo Vincent.

Já se tinham passado mais de quarenta minutos.

Reclamei:

Bem, 
mister Vincent? Co io é que é?

Mister Vincent levantou-se e ne disse:

Vamos 
aqui ao quarto que . e digo.

O homem e a mulher ficaram ,a sala. homos ao

quarto. Lá, mister Vincent:

Mister, eu acertei com a moça que o senhor paga-

ria 50 rupias, mas agora o homem diz que quer cem,

porque o senhor é do Brasil, homem rico, etc . . . É

melhor ir embora . . . Eles querem explorar. . .

Me fiz de desinteressado:

Então vamos, mister Vincent.

Saímos. Na sala, o homem e a mulher. Mal demos

boa noite.

E fomos andando pela rua para tomar a avenida

principal e ver se havia táxi. No meio do caminho.

parei e olhei mister Vincent.

Escute 
mister Vicent, o senhor não acertou com

a moça, à tarde, que eram 50 rupias?

Acertei.

Ela 
não concordou?

Concordou.

E 
como é que agora quer mais?

Não 
é ela, é ele, mister . .. Ele diz que o senhor é

rico...

Respirei fundo.

E 
por que ele manda mais que ela?

Mister Vincent, olhando para ver se vinha táxi me

respondeu com a maior calma:

Ele 
é marido dela, mister! Ele, coitado, está pre-

cisando de dinheiro e venda a mulher. .. Está preci-
sando...

Sentei no meio fio e chorei muito. Como nunca

tinha chorado.

O abrigo

No terceiro dia de guerra total fndia e Paquistão,

eu já estava desesperado. Alta madrugada, sentava em

minha cama, pensando como tinha ido parar ali.

Escutava o roncar da sirene alertando do ataque

aéreo. A cidade toda às escuras. Papel preto na janela.

Não se podia nem acender um cigarro para não fazer

luz. E a bomba explodindo na cidade:
Bang! 

Bang!.. .

No dia seguinte, na hora do breakfast, perguntei ao

casal em cuja casa me hospedara.

O 
que foi aquilo ontem à noite?

Bombardeio.

NÓS? 
Fomos bombardeados?

Yes, 
yes . ..

Lembrei onde eu poderia meter a cabeça? Um

prédio velho, meu Deus. Bomba caindo e eu de

cabeça descoberta. Mas que diabo de guerra besta.

Perguntei:

Mas 
a guerra não é em Kashimir?

Em 
todo o país. Estamos em guerra.

A senhora, muito amávelmente, me disse:
Mas 

o senhor não se preocupe.
Como 

não vou me preocupar.. . Então estão

bombardeando . . .

E ela, suave:

Meu 
marido vai começar a construir amanhã.

O 
que?

Um 
abrigo anti-aéreo para nós, mister, fique

tranqüilo .,.

Eu respondi firme:

Não 
quero abrigo anti-aéreo, quero é sair daqui

pelo amor de Deus . . .

Na rua, escutava o barulho da massa. O povo estava

realizando um quebra-quebra pela cidade. Mas esta é

outra história.
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A Editoria

MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA BASTOS (Jequié-Bahia, ^
- "Não 

há come negar-se a importância do trabalho que vocês realizam

Uma questão, porém, parece não conseguiu quebrar o tabu de vocês:

o futebol. Quanta coisa é feita em nome de um esporte profissional,

que apenas enriquece a uma meia dúzia de privilegiados e de cartolas.

Acredito que já era hora de vocês atentarem para este

problema e verificarem que há um longo e espinhoso

caminho a ser trilhado na desmistificação do futebol brasileiro."

POLITIKA
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Reclamações, queixas e elogios
CARLOS EDUARDO RAMALHO (São Pau-

,0 _ sp) - "Tive 
ocasião de ver, constrangido,

em um dos últimos números de POLITIKA um

artiqo focalizando a figura de Carlos Lacerda. Na

condição de intelectual, dirijo-me a vocês, cuja

atividade acompanho com grande interesse, para

manifestar meu desagrado - de que comparti-

lham vários amigos, também leitores e entusias-

tas do jornal 
- 

por essa incrível reportagem.

Para um periódico que se tem distinguido nesta

época de compromissos espúrios e conformismo

deqradante, é chocante deparar com a ressurrei-

cão dessa figura sinistra, que o povo carioca

sabiamente apodou de corvo. Não posso deixar

de fazer referências elogiosas ao excelente artigo

sobre Euclides da Cunha, publicado no mesmo

número, notável e digna figura de intelectual,

que ali aparece em violento contraste 
- 

para os

bons observadores 
- com esse falso e indigno

intelectual que se classifica entre as aves rapina-

doras que se alimentam de carniça.

PÉRICLES QUEIROZ (Rio Claro - SP) -

"Leitor 
que sou do POLITIKA, assumo a liber-

dade de enviar esta missiva, que objetiva, antes

de qualquer crítica, retificar alguns pormenores

com respeito ao ensaio Os Sertões, assinado pelo

sr. Franklin de Oliveira e publicado no numero

48. Apresenta a matéria: (D na legenda do

clichê, onde se lê: Euclydes da Cunha, por um

desenhista da época e a casa em que nasceu

( ) em Cão José do Rio Pardo, S.P.. Nao

contesto o desenho, mas sim a fotografia da casa

e o local onde diz ter nascido o escritor. Sabe-se

que o personagem é natural da Fazenda da

Saudade, município de Cantagalo, Estado do

Rio. Também a casa focalizada não corresponde.

(2) Para que alguns não comemorem a data

errônea da imortalidade de Euclydes, vai aqui

outro esclarecimento. Diz o texto: ha quase

setenta anos - novembro de 1902 - um livro

abalava a consciência nacional. Os anos estão

corretos, falhando somente o mes. Foi no mes

do Natal que se publicou Os Sertões. Obstante

os enganos, demonstrou o texto abordagem

exemplar, com conclusões e análises nao menos

inéditas".

CLAUDEMIR LIMA (Recife-PE)- De-

sejo receber os seguintes números atrasados de

POLITIKA: 09,10,11,21,22,24,28,29,32 e 37,

os quais pagarei quando de sua chegada. Gostaria

de saber se Harrison Oliveira é daqui do Recife,

porque pela foto do número 43, página 4,

reconheci nele o meu antigo professor de Histo_

ria no curso ginasial do Colégio Castro Alves. O

Gerardo Mello Mourão está criando uma maneira

inteligente de dizer as coisas através da ficção.

Para o bom entendedor, são fabulosos aqueles

trechos do dia-a-dia encaixados na ficção. Um

abraço para todos, pois o jornal está desempe-

nhando seu papel histórico de dizer e comentar

o^que a grande imprensa, por covardia, não diz e

não comenta nos dias atuais".
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a Seguinte, Claudemir: o Harrison é pernam-

bucano, de Recife, e professor de História. Deve

ser o mesmo que você reconheceu.

JOSÉ REGO DO NASCIMENTO (Belo Hori-

zonte - MG) - "Junto 
a esta estou enviando

cheque de número 620734, contra o Banco Itau

América, Rio, na importância de quatorze cru-

zeiros, em pagamento incluindo porte^ dos

números 36,37,38,39,42 e 46 do POLITIKA,

que peço o obséquio de me enviarem.

JOSÉ MAURO MIRANDA (Rio de Janeiro -

GB) - "Considero vocês o professor que nao

tive, pois a cada dia mais e mais informações

passa a ter, através da leitura de POLIHKA.

Estou solidário com o grande professor Paulo

Duarte, quando ele sugere uma investigação

histórica sobre as cartas de Getuho Vargas e

Jânio Quadros. Por outro lado, é .mportanttso

fato de que já é hora do povo estar bem

informado e para tanto acho que vocês poderiam

fazer uma matéria sobre os sindicatos brasileiros.

Um trabalho que cobrisse todo o setor sindical,

inclusive sobre as atividades no mundo cap.tal.s-

ta como as recentes greves na Inglaterra. Enfim,

uma cobertura total sobre as coisas dos sindi-

catos. Agradeço, se vocês pensarem no assunto .

CARLOS CARDOSO AVELINE (Rio Grande

_ rc) _ "Datilografei a parte final do Processo

de Tiradentes, tirei alguns xerox das paginas de

maio importância, pensando nas ustraçoe*

mandei tudo a vocês e agora vejo a coisa

nubtoda. De nada, gente, foi um prazer. Eu so

que ia d.zer algumas coisinhas que vocês eeque-

.eram na introdução às três peças: o acórdão

condenatório, a carta da Rainha e o derradeiro

acórdão (1) Se Tiradentes fosse contemporâneo

de Dom Pedro I, ou o povo estaria no poder ou

o aderes no cárcere. Tiradentes nao representou

os mesmos interesses que Dom Pedro, mas ao

contTário estiveram em lados opostos na barnea-

da hTstórica. Prova d.sso é que a ,magem de

Carlos Lacerda

Tiradentes, cinqüenta anos depois da indepen-

dência de 22, não tendo ainda sido vitima de

mistificação, era execrada por subversiva. V .de o

Prólogo do Processo, reproduzido a pagina 16 de

POLITIKA-47. (2) Por isso mesmo, o respon-

sável pela publicação do Processo, Alfredo Mo-

reira Pinto, serviu-se do pseudônimo de Esqui-

rós- a polícia do Império não brincava em

serviço (3) O acórdão condenatório data de 18

de abril de 1792, mas não leva em consideração

a Carta Imperial, de dezoito meses antes, que

estabelecia o perdão. Assim, os condenados

preparam-se para a morte, numa condenação de

encomenda que dará lugar ao perdão definitivo

de Sua Majestade. Isto quer dizer que, de posse

da Carta da Rainha, os doutos magistrados ,

ajustaram o desenrolar do Processo ao perdão

final, de maneira que só Tiradentes (que nao

representava o chefe, em absoluto, mas o revolu-

cionário que não se curva para a repressão) fosse

o único merecedor da morte. Por isso, tamanha

distinção, no Acórdão condenatório, entre o

alferes e os demais condenados à forca. E, no

momento, é só. Subscrevo-me, reafirmando: pelo

que me toca, o Processo continua à inteira

disposição de POLITIKA e nele a palavra de

Tiradentes, certamente desmistificadora".

• Olha, Aveüne. vamos partir para um

chavão: foi lamentável equívoco. E vamos expli-

car: na abertura da matéria, havia uma série de

considerações, que eram finalizadas por um

agradecimento à sua colaboração. Por razoes

chamadas superiores, fomos obrigados a reescre-

ver a abertura, e lá se foi a citação. Tas a culpa

foi exclusivamente da gente, que agora parcial-

mente contornada: pessoal, foi o Carlos Cardoso

Aveline quem mandou todo aquele material

sobre Tiradentes que nós publicamos. O trabalho

que tivemos foi colocá-lo em condições de

publicação, o mérito cabe exclusivamente a ele.
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