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A vida com.

inflação galopante

Um faxineiro,
um metalúrgico,

um bancário e um técnico

contam como vivem
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Neste Natal D. Tomás *&*

Balduino fala da opção

de Jesus pelos pobres.
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O petróleo
sem controle

Os preços sobem mais
uma vez e não há acordo

entre os exportadores
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A bomba destruiu o altar e quebrou os vidros de 12 janelas

ATENTADO

Bomba na igreja
de D. Adriano

Impune, a extrema direita volta a agir contra

a Igreja de Nova Iguaçu

Protegida Peia impunidade, a

extrema direita cometeu mais um

grave atentado contra a diocese

de Nova Iguaçu o seu bispo, Dom
Aduano Hypólito. Na quinta-feira
da semana passada, às 11 horas

da manhã, explodiu uma bomba

IM catedral, que destruiu com-

pletamente 0 altar do Santíssimo
Sacramento |0 sacrário, onde são

guardadas todas ts hóstias», os

vidros dc 12 janelas, os ventila-

dores * a aparelhagem de som.

Antes da explosão, foram dis-
tribuidos panfletos em Nova

Iguaçu, com ataques a Dom
Adriano, assinados por uma
"Vanguarda 

de Caça aos Co-
munistas (VCT)". Dentro da

Igreja também foi encontrada
uma carta do VCC, assumindo a
autoria do atentado.

Dom Adriano não descartou a

possibilidade de o atentado de

quinta-feira passada ter sido con-

seqüência dc uma matéria pu-
blicada em Movimento há três

semanas ina grade da igreja

havia um exemplar do jornal).

onde fontes do próprio exército

acusam o tenente-coronel José

Ribamar Zamith de ser o autor

intelectual e chefe do atentado

cometido contra Dom Hypólito,

em outubro de 1976. Nessa oca-

sião, Dom Adriano foi seques-

trado, despido, espancado, sevi-

ciado, teve seu corpo pintado de

vermelho e, depois, foi abando-

nado nú e amarrado, numa rua de

um subúrbio do Rio. Um grupo
terrorista, que se dizia da 

"Alian-

ça Anticomunista Brasileira" as-

sumiu a autoria do atentado.

Estranhamente, a reportagem

de Movimento, acusando um

oficial das Forças Armadas

Brasileiras, não foi respondida até

hoje por nenhuma autoridade

policial ou militar, embora des-

vende completamente a história

que os órgãos oficiais competentes
"não 

conseguiram" apurar.

A única referência, ainda que
indireta, foi uma nota publicada
no Correio Brasiliense, onde o

general Albuquerque Lima defen-

de Zamith, dizendo que ele é 
"in-

capaz de ser um inquisitor cruel e

desumano", e atribuindo as

acusações contra ele a uma 
"idéia

ignominiosa de sentido odioso

para atingir a todos os revolu-

cionários de 64".

Em desagravo ao atentado

contra a catedral, todas as

Igrejas de Nova Iguaçu ficaram

fechadas no dia 23, domingo pas-
sado. Em Brasília, dom Ivo Lors-

rheiter, presidente da CNBB, dis-

se que o atentado 
"faz 

parte de

uma campanha contra a atuação

da Igreja em favor dos oprimi-

dos". F.m São Paulo, dom Pauio

Kvaristo Arns disse confiar 
"que

as autoridades, a partir deste

momento, tomem o caso a sério,

porque eie fere o centro mesmo

de uma Igreja, que é o taber-

núculo, o sacrário. Está-se ferindo

il alma e o coração do povo ca-

tolieo, e nos esperamos uma

verificação". i

SANTA MARIA/RS

Vereador
enquadrado
na LSN

d vereador oposicionista Adel-
um Genro Filho, do MDB de San

ta Maria .estava sendo enquadrado
m.i i.ei de Segurança Nacional ns
semana passada por 

"ofender 
a

dignidade do presidente da Re-

pública" larl 33) e por 
"incitara

pratica de qualquer crime previs-
lo nesta lei" tart, 44 •. No último
dia :t, o vereador afirmou na
tribuna da I amara santa-
mariense que o general Piguei-
redo ii.io ti u, condições mentais

para dirigir o país. pois é capa/
:• afirmar qtte <> seu compromis-

si» e com s Nacio e njo com o

povo, d que não deixa de ser uma
concepção fascista".

Na semana pastada, 0 discurso

foi confirmado pelo vereador em
depoimento na Policia Federal,
acrescentando que aqueles termos
deveriam ser tomados no sentido

estrito da palavra Se a Justiça
aceitar a denuncia da Polícia
Federal contra o vereador,
imediatamente cessa Q mandato.
Isto deixai) PMDB com apenas um
representante na (amara de San-
ta Maria, ja que todos os demais
da antiga bancada da oposição
optaram pelo PTB

'VV.K.i

ASSOCIAÇÃO

Bn defesa
das prostitutas

Na qua I -t ira da semana

passada, ep. csentantes de 11 en-

«idades femininas e de Intelec-
tunis, resolveram criar uma as-
sociaçào de defesa das prostitutas
de Sao Paulo, contra as extorsões
e espancamentos de que são vi-
tunas por parte da policia. Na
reunião foi ainda denunciado o

desaparecimento de Rose, uma

prostituta de 17 anos que liderou
uma passeata há 3 semanas e que
havia sido presa pela policia.
iveja Movimento da semana pas-

EXTREMA DIREITA

CCC ataca
0 deputado estadual Mauro

Bragato, de grupo popular do
MDB paulista, denunciou, em nota
a imprensa. que o CCC (Comando
de (aca aos Comunistas i vem

pichando os muros dc Presidente
Prudente. São Paulo, atacando o

presidente do MDB da cidade,
Wanderlei Garcia, e o delegado do

partido em Kaneharia, Antônio
Mano Dona ton. Embora gerando
um clima de insegurança, disse
ele, 

"não 
será com estas pressões

que irão nos afastar da luta pela
democracia em nosso País"
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KDUCAÇAO

A escola do povo
em Santo Antonio

Os posseiros do povoado de

Santo Antonio, às margens do Rio

das Mortes, no nordeste do Mato
(irosso, inauguraram sua nova es-

cola. Aparentemente uma coisa

corriqueira, mas expressão de

uma grande luta, de muitos anos.

K isso ficou demonstrado na

própria 'esta 
que os lavradores e

seus filhos prepararam.
Toda a extensão da luta pelo

direito e controle sobre a edu-
cação foi contada numa peça
apresentada pelos alunos, no cair

da tarde do dia 8 passado, ao ar
livre, num palco enfeitado de

palha. Eles mostraram como, logo
ao chegar na região, os primeiros
posseiros tiveram a preocupação
de construir uma escolinha, não
só para dar estudo aos seus filhos,
mas também para garantir a
fixação das famílias e construir 0

povoado. Quando mais tarde
vieram os falsos donos com seus
títulos 

"legais", 
a escola foi prova

de posse antiga e patrimônio a ser
defendido,

As autoridades estaduais e
municipais não estavam presen-
tes. apesar de convidadas. Os
oradores lembraram que em 1977
o governo quis se impor à direção

popular da escola, em troca da
eonstriiçáo de um novo prédio,

que custaria 1 milhão e 600 mil
cruzeiros. O povo rejeitou. No
início dc 78. a prefeitura de São
Felix tinha uma verba de 300 mil

para a construção. A verba foi
desviada, o povo descobriu, de-
nuncioii, e terminou através de

pressão, administrando a cons-
trução.

A obra entregue no dia 8, feita

pelas mãos dos alunos e seus pais,
saiu por pouco mais de 200 mil
cruzeiros As salas são pequenas
casas cobertas de palha, dispostas
em circulo, em torno de outra

casinha, onde estão a secretaria e
a diretoria, à maneira de uma ai-
deia indígena. E são salas aber-
tas, de meia parede, o que de-
monstra profunda confiança na
disciplina e rio interesse dos
alunos.iS.W. i

ASILO

Theodomiro está
no México

Theodomiro Romeiro dos San-

tos- — 
que, a 18 de agosto fugira

do presídio baiano Lemos de

Brito, e, a 30 de outubro, abri-

gara-se na Nunciatura Apostólica,

em Brasília — finalmente recebeu

na última segunda-feira, dia 17,.

o salvo-conduto do Governo

brasileiro que lhe permitiu em-

barcar no mesmo dia para o

México, que lhe oferecera asilo

político.
Theodomiro, preso em 1970, foi

o primeiro político a ser conde-

nado à morte no Brasil, acusado

de ter matado o policial que o

conduzia à prisão. Em 1971 sua

pena foi reduzida à de prisão per-

pétua; em 1974, reduzida a trinta

anos; com a adequação de penas

proporcionada pela nova Lei de

Segurança Nacional, reduzida a 16

anos.

No final de agosto, convencido

de que não seria atingido pela

anistia e sentindo-se ameaçado de

morte por vingança policial.

àaaaaaal aaaaaa—
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Theodomiro dos Santos

Theodomiro fugiu da prisão, a
fuga foi considerada, por muitos
um ato de extrema ousadia po-
lítica e de protesto contra o ca-
ráter parcial da anistia oficial

que tramitava pelo Congresso
Seguiram-se informações desen-
contradas sobre seu paradeiro, e
tão surpreendente quão espeta
cular fora a sua fuga, assim tam-
bém o foi o seu -súbito apareci-
mento na Nunciatura Apostólica
em Brasília.

Na Nunciatura, Theodomiro
'ficou 48 dias, incomunicável,

durante os quais se realizou o lí
Congresso Nacional de Anistia,
em Salvador, e que aprovou!
como uma das campanhas

prioritárias, a que pedia contes
são de salvo-conduto e asilo a
Theodomiro.

Supunha-se que o asilo seria
concedido pela França, mas foi o
México quem o fez. Antes do dia
17 deste mês, a Nunciatura Após
tólica havia recebido — bem as
sim como Governos estrangeiro
— uma carta da Comissão Na
eional Executiva das entidades de
anistia, pedindo a quebra da in-
comunicabilidade e o asilo para
Theodomiro; mais de 400 enti-
dades representativas de todo o
País também haviam assinado
ofícios no mesmo sentido. Co-
menta-se, contudo, que o que mais
apressou a concessão do asilo
teria sido a anunciada visita do
Papa ao Brasil, visita que in-

cluiria, em seu roteiro, a sede da
Nunciatura Apostólica.

A advogada de Theodomiro,

Ronilda Noblat, de Salvador,

pretende impetrar habeas corpus
no Superior Tribunal Militar, para
anular a acusação de homicídio;

se for deferido, com as reduções

de penas e com os quase 9 anos
de penas já cumpridas, Theo-
domiro ficará livre.

Do México, Theodomiro devera

seguir para Paris onde já se en-

contra sua mulher Maria da Con-

ceição e um dos filhos.

SINDICALISMO

CUT:
três concepções

Kntre os dirigentes sindicais e

de outras entidades de classe já
existem, bem delineadas, três

concepções sobre como deve ser

formada uma central operária no

país. Uma corrente defende a

criação de um organismo, bastan-

te ligado ã atual estrutura sin-

dit ai e ao ministério do Trabalho,

envolvendo as confederações de

trabalhadores, federações e todos

os sindicatos — 
pelegos ou não

Outra corrente, representada

pelos lideres sindicais conhecidos

como autênticos, quer uma cen
trai sindical independente do

aparelho do Kstado e que reúna

apenas, as entidades mais com

bativas. E uma terceira corrente,

constituída principalmente por en

tídades não sindicais, também

quer uma central sindical inde-

pendente, mas totalmente desvin-
calada dos sindicatos atuais.

Nos dias 15 e 16, essa questão
esteve em debate em duas reu
niões diferentes: uma em Belo
Horizonte, onde foram claras as
divergências entre a.s lideranças
sindicais autênticas de um lado, e
as pelegas e aliados, de outro (ver
matéria pág. 7); outra em São
Paulo, que reuniu vários repre-
sentantes, principalmente de en-
tidades de professores e traba-
lliadores em educação, para dis-
cutir a criação de uma central
sinuical independente e de sin-
dicatos livres (paralelosi. Os par-
ticipantes, que se reuniram no
Instituto de Física da USP, de-
cidiram transformar o encontro
em pre-conferência e marcaram a
Conferência Nacional por Sindi-
ca tos Livres em 1Í180.

Foi ainda criada, durante o en-
contro. a Comissão Nacional de
Entidades por uma Central Sin-
lical Independente que terá, como
objetivo básico, agrupar as enti-
dades que concordem com os

princípios desse movimento. Kssa
comissão terá dois trabalhos

íediatos: a defesa do Sindicato

Livre da Construção Civil de Por-
to Alegre e o apoio á luta dos
motoristas de táxi de todo o pais.

MUSICA POPULAR
"Cantata

prá alagamar

Bom seria se a música popular
e mesmo a erudita servissem de

veículo para contar as tantas

lutas do povo brasileiro; fosse

repórter e memória desses mo-

mentos de nossa história. Agora.

pelo menos num caso está sendo
"Cantata 

Prá Alagamar", tra

balho nascido na Paraíba, e de

senvolvido em Pernambuco, onde

foi gravado em apenas 3 horas de

estúdio, lançado para o Brasil

através da gravadora Marcus

Pereira, e»U semana.

A história contada é a resistên-

cia do povo morador em Salgado

do São Felix, onde aproximada

mente 700 famílias lutam para se

manter na terra onde sempre

viveram de sua subsistência,

agredidos pelos latifundiários da

cana que querem abocanhar l'1

mil e 200 hectares. Desde 75, en

frentam queima de casas, per
seguições policiais, respondendo

com amplas mobilizações, com o

apoio da Igreja local.

Foi nos arquivos da Arqui

diocese de João Pessoa que Wal

demar José Soha, jornalista e fun

cionario do Banco do Brasil con

seguiu material para montar os

versos da 
"Cantata", 

uma cantata

popular, cujo espírito lembra
"Santa 

Maria de Iquique" — his

tória camponesa musicada no

Chile.

A música de 
"Alagamar" f"i

feita pelo maestro argentino dB

anos na Paraíba), José Alberto

Kaplan, que ensaiou exaustiva-

mente seus alunos da Universi

dade e um grande grupo de

músicos e cantores amadores.

O trabalho registra a resistên-

cia do povo, como quando, rc-

primido em sua marcha sobro

João Pessoa onde iria protestar
ao visitante presidente Geisel, se

reúne numa praçça distante e,

graças a força de seus pulmões e

seu canto unido, faz-se ouvir can

tando o 
"Hino 

de Alagamar", bela

cantiga de luta composta por um

lavrador, que está gravada no

disco (José Wilson».
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ARRAES

Oposição
ao regime
Não à conciliação

A critica ao PTB e ao PPB,
por serem partidos de "oposição

confiável", foi uma das decla-
rações mais importantes de Mi-
guel Arraes, na visita que fez a
Minas no final da primeira quin-
zena. Arraes foi paraninfo no cur-
so de História da Faculdade de
Filosofia da Universidade Federal
de Minas, deu entrevista coletiva
no Sindicato dos Jornalistas, falou
aos operários em Contagem e
Monlevade e entrou em contato
com lideres do PMDB e de or-
ganizações populares.

Arraes reiterou em Minas, as
teses que vem defendendo desde
que chegou ao Brasil. Para ele, o
único partido de oposição real é o
PMDB, porque pretende fazer
oposição ao regime e não apenas
ao Governo; e, também, porque
agora já se livrou dos colabora-
cionistas e adesistas, que se
apunham a certos aspectos do
Governo mas não ao regime como
um todo. E condenou os que fa-
zem "a meia oposição, que pre-
tende apenas ajudar o Poder a
administrar a crise, a sair dc
isolamento e a ganhar tempo".

Miguel Arraes também cri-
ticou severamente as últimas
medidas econômicas do Governo,
que — disse — agravam os'
problemas estruturais do País,
aprofundam a dependência aos
grandes monopólios e aumentam
a miséria do povo

Aos operários, declarou:
Minha receita é que o povo es-

teja organizado em todas as oar-
tes do País

A insistência nas teses de
unidade das oposições e de não
conciliação com o regime trouxe
um sentido peculiar à visita de
Arraes a Minas, "berço" 

do golpede 64 e Estado onde o PMDB
sofre grande influência popular(Luiz Bernardes, de Belo Horizon-
te)

BRIZOLA

Entendimento
à vista
Tempestade e bonança

acu»!*. 
dC 

írês Sema,las deacusações recíprocas, parecem
tmodf Pe"Pe^vas 

*deP 
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e Simon6 
dÍmení° entre Briz°l*

Na primeira sexta-feira deste

nara n"^ 
Dro8rama irradiado

£l\LIntenor,.Brizola a«rmara

?rah»ih?°n 
era um dis«dente dotrabalhismo e que o PTB se or-

ganisaria antes mesmo do PMD-
J' 

No domingo, Simon respondeu
que o que dese ava era discutir a

^SfíJTante"*"Na sexta-feira seguinte dia 14no comício de Cruz Alta a St km
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d0 Governo e um dissidente*¦ oposição brasileira" 
<USB,aenie

lodavia, na semana paaaada oclima começou a mudarna As-

1 
rdo.woco petebista, deputado

Carlos 
Augusto de Souza, admitiu'ratPrC„eÍsÍdade 

de "manter 
a

dos" 
ni,dale 

»entre " dois gru-
RosniHLmvdÍatamente- ° deputado
PMDR íiííe^cSeSretario 8e™l do

mMD?Ida° 
RGS, disse, em nota à

Sdos nan,\d,a de amanhã colNgados na luta comum contra o ar-

io ZL* PreP°t«ncia que ao lon-
País-'^m8003,desgraçaram este
P rto AlegrVr'0 **"**' de

A CRIAÇÃO DO PMDB

Comissão Nacional custa mas sai
Disputas entre grupos e Problemas regionais refletem-se na composição da direção Provisória

Apesar de todos os obstáculos,
o PMDB conseguiu, depois de dois
dias de reuniões da Comissão
Coordenadora, indicar a Comissão
Executiva Nacional Provisória
(ver Quadro», além de divulgar o
Manifesto e o esboço do Pro-
grama e do Estatuto. Com ex-
ceção do Manifesto — lido e al-
terado apenas em pequenos de-
talhes — os outros documentos
nao chegaram a merecer maior
atenção. Os debates, muito aci-
rrados, concentraram-se na es-
colha dos onze membros da Co-
missão. Nacional, que tem a fun-
ção de encaminhar o registro do
PMDB no Tribunal Superior
Eleitoral, indicar as Comissões
Estaduais e convocar a primeira
Convenção Nacional.

A composição final da Comis-
sao Executiva Nacional mostra
que o grupo de senadores lide-
rados por Franco Montoro não
conseguiu o domínio absoluto do
PMDB, e teria chegado a perderterreno diante da Tendência
Popular, dos autênticos históricos
e de alguns moderados.

Alguns incidentes, ocorridos na
semana passada, marcam a luta
interna pelo controle do Partido
Na madrugada de quinta-feira,
por exemplo, Roberto Saturnino
questionou a composição da Co-
missão Nacional, depois de ter
recebido, do líder baiano Josafá
Marinho, um telefonema segundo
o qual Francisco Pinto só poderia
estar na Comissão se outro
baiano do grupo de Josafá, tam-
bém lá estivesse. A questão da
representação por Estados, na
verdade, encobria a questão real
da representação por grupos e
tendências: tratava-se de afastar
um líder do grupo popular em
favor de um grupo que ainda não
declarou expressamente sua
adesão ao PMDB e pode, até ir
para o PTB. Diante de ponde-rações nesse sentido, Saturnino
fez um comentário amargo de queo Partido "já nascia mal, devido
ao grupismo", ao que o deputado
baiano Elquisson Soares retrucou:

Mas nasceu no Senado". Irri-
tado, Saturnino abandonou a
reunião intempestivamente,
acompanhado pelo senador mi-
neiro Itamar Franco. A reunião
foi suspensa e todos se levanta-
ram, mas, atendendo a veementes
apelos de Ulysses Guimarães, o
problema foi contornado.

Segundo integrantes da Ten-
dência Popular, os senadores
pretenderiam excluir do Part.do
ou de sua direção uma parte com-
bativa da esquerda, com o ob-
íetivo de se tornarem candidatos
confiáveis" aos governos esta-

duais, sem riscos de vetos do Sis-
tema. A exclusão de pemedebístas
não parlamentares da direção
nacional seguiria a mesma tática,
segundo essas análises.
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não deixaram. Montoro protestou,
afirmando que o Congresso já tem
o tre_Pr5sentaVYidade do povo.

)lema,Saturnino protelou o prob.^...a,
dizendo que a representação dos
nao parlamentares poderia dar-se"depois", 

nas Comissões Esta-
duais e Municipais. E Marcos
Freire, habilidosamente, disse
aceitar a tese desde que os não
parlamentares fossem escolhidos
na quota de seis deputados.
Coerente com sua posição, a Ten-
dência Popular indicou Almino
Afonso, ex-ministro, sem mandato
atualmente. Mas os senadores
logo arranjaram um pretexto
para vetá-lo, argumentando quena Comissão Nacional já havia
um excesso de paulistas.

Em geral, as disputas regio-
nais encobrem as disputas de ten-
dências políticas. As vezes, as
duas variáveis misturam-se. É o
caso do Paraná. Os grupos pa

MOVlMENTO-24»a3a/l2/79

Já na terça o deputado paulista
Airton Soares, da Tendência
Popular, denunciava numa reu-
nião o que chamou de "a ditadura
dos senadores". Segundo parece,
teria havido um acordo prévio de
que, na Comissão Nacional, dos
onze membros cinco seriam se-
nadores, e seis, deputados; mas
os senadores queriam que os
deputados também fossem indi-
cados por senadores, e, mais ain-
da, por senadores outros que não
os cinco já integrantes da Comis-
sâo Nacional; o que significaria,
na verdade, a influência total doa
senadores na composição da C.
Nacional. Mas essa pretensão não
logrou ser aceita, e a represen-
tação dos deputados na C. Na-
cional acabou sendo dividida entre
os três grupos internos: autênticos
históricos, moderados e Tendência
Popular.

Chico Pinto, Airton Soares e
Fernando Coelho continuaram
defendendo a participação, na
Comissão Nacional, de persona-
lidades extra-parlamentares e até
de representantes de setores
populares organizados, como a
UNE, por exemplo. Os senadores

ranaenses divergentyes dentro do
PMDB são liderados, respecti-
vãmente, pelo senador José Richa
e pelo ex-deputado Alencar Fur
tado, que venceu a última Con-
venção Estadual e agora reivin-
dica a maioria dos cargos na
Comissão Estadual* contra a
opinião de Richa.

Durante a semana que passouFurtado acompanhou atentamente
as d sputas para a composição da
Comissão Nacional, e afirmou queobedecerá às suas bases puratomar oualquer atitude. Essa
declaração foi considerada uma

SSfSÊ8 
ve!?da de 0ue» caso n*°

obtenha a hegemonia no Paraná.
Furtado e seus seguidores po-derão deslocar-se para o PTB.
José Richa,. embora tenha com-
pleto apoio de Montoro, do qualfoi correligionário nos tempos do
Partido Democrata Cristão, per-deu algumas de suas bases para aantiga Arena, como o atual
prefeito de Ponta Grossa. Carlos
Zug, que acabou acompanhando o
governador Ney Braga na sua oo-
ção partidária.

aJLFVSH 
do Paraná/todavia,

deverá ficar em aberto, durante
algum tempo. Adotando uma Mr.

mula semelhante a escoiniaa para
p representação por Casa do Con-
igresso na constituição da Comis-
Sao Executiva Nacional, Ulysses
Guimarães propôs que a Comis-

£ao Estadual paranaense do PM-
?DB abrigasse cinco integrantes deiçada um dos dois grupos, e o un-
,décimo homem fosse "um 

político
ide consenso" Richa e Furtado
aparentemente, aceitaram a
proposta. Mas, se Alencar Fur-
tado for para o PTB, provável-mente será acompanhado pelo
grupo do senador goiano Henrique
Santillo, do senador Pedro Simon
e do senador Roberto Saturnino
nWÂl0 ocor-"esse, outra parte do
PMDB acabaria no PT e outra no
hib de Tancredo, o que signi-
ficaria o esfacelamento total do
ex-MDB. "O 

que seria uma gran-de vitória para Golbery", comen-
ta (hico Pinto, quando as análises
pessimistas apontam para essa
trágica possibilidade.

O PMDB gaúcho também está
com problemas. Segundo alguns
parlamentares, durante as reu-
mões da Comissão Coordenadora
o senador gaúcho Pedro Simon
comportou-se como se nâo quises-
o i^itar um grande "racha" 

noPartido, o que - conjeturam -
ine tornaria cômoda sua oassa-
gem para o PTB. Para evitaria-
so, o- grupo autêntico histórico
cedeu uma de suas vagas para o
gaúcho Aldo FagunJes, para«comprometer 

Simon com o PM-
PB^4 e. nâo lhe dar qualquer
tOn ?ara sj,ir d° sss*Simon tentou várias vezes, co-
n^! !,aga 

d_? F»8«nde» a dis-
posição de outros pretendentes,mas encontrou firme resistência
tanto por parte de Ulysses Gui-
SS ísMql?nt0 dos moderados,

Pon„iSrtélíÍCOS^e 
da Tendência

Popular. E, até o momento, Si-mon e vários gaúchos ainda não

BSm^L! 
livr<Lde adesfl*s 

*o
PMDB (ver matéria de PortoAlegre, nesta página). •

Também deUcada é a situação
fr tatarai». Com a adesão dobiônico Amaral Peixoto ao Par-

tido do Governo, a sustentação
política do PMDB no Rio de
Janeiro ficou enfraquecida, o quedeixa nas mãos do PTB o coman-
do da luta oposicionista dos flu-
minenses contra o Governo
Chagas Freitas. Comenta-se, as-
sim, que não é inadmissível a
adesão de Saturnino ao PTB.

Assim as análises que muitos
parlamentares faziam na semana
passada em Brasflia náo eram ex-tremamente otimistas. SegundoeJsesA deputados, a intenção de-clarada de todos os políticos doantigo MDB era a de que o "no??
MDB fosse um partido de Upo
3?r^ L°m Part*cipação maisdemocrática e possibiüdades reaisde representação dos setores
populares. Todavia - conjeturam

r«ü ?n?adAres 
v?to desmentindo

essas intenções na prática. Apesar
«Mg «tamwumu tenham con-seguido impedir uma vitória totals absoluta dos senadores e doa

ííuÇÍSnl2en5L*coro.bativos den*">ío PMDB, destes é que é a he-
lemonia atual no p-rtido. "*

.«oíL* 
** a sem*n* que passoumarcou a grande disputa taterna

peU du-eção do PMDéTlímíSí
que hoje começa vai -' apesar díNatal - revelai* as primeíraa
MD?"* ííft^fama ío ,4novo

mí2L J?ro*r*ma qu« aaiu nomeamo dia em que também foidivulaado o prog^a^p«tido

tido de Tancredo Neves #«emedebista, • MagalhíJ^ Pinto«x-arenista. •-"«*«• fmio,

Da comparação entre os textos

pamedebista.da comparação destecora p antigo programa do MDB,
! dacomP«"»Çfiodewesteatos 

com

?erP Smr;m|a^f° 
PP?« ******

SLtUma idéia raais clara dos
JííJS que ¦ reformulação par-tidária realmente conseguiu
provocar nas hostes oposicion&taa

S„tÍ!SftSemelhinça8 «diferenças
entre as propostas partidárias atéagora existentes. (Antanio Carlosífcieiroz, de Brasília)
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O texto que segue é a introdução de
uma proposta de atuação partidária
feita por três oposicionistas mineiros.
Ivan Barbosa, vereador pelo MDB de
Juiz de Fora, Joào Francisco e Ronan
Araujo que foram candidatos a depu-
tado estadual pelo MDB de Minas
Gerais. A intenção desses emedebistas
é discutir nas bases um programa para
o novo MDB, dentro de uma perspec-
tiva de formação de um bloco de
unidade popular dentro do novo partido.
Na próxima edição. Movimento divul-
gará as propostas programáticas que
acompanham esta introdução. (Nota da
Redação).

Como se previa, acabou sendo
aprovado o projeto de reformulação

partidária (...). Há razões, portanto,
liara os governantes exultarem Extin-

giiram o partido de oposição legaL
Mantiveram a camisa de força da falta
de liberdade de organização partidária.
Conseguiram atrair a sua esfera de in-
fluência ou pelo menos ao exercício de
mera dissidência (...), uma ponderável
parcela cia oposição burguesa. Criaram
condições mínimas para (...) fortalecer
as correntes conciliadoras e confundir o
car.ipo oposicionista. Pensam, com es-
tes êxitos momentâneos, terem contor-
nado a ense institieuonal em que se
debate o regime ou, ns pior das hi-

\>* teses, obtido tempo para que a
economia capitalista supere a crise
econômica em que mergulhou e para
que as lutas sociais esgotem o atual
cido a.M endente.

Todavia, o regime ainda não se li-
vrou de seus graves problemas. Ocorre

que o real motor de suas contradições
nao reside nas disputas parlamentares
i..). O parlamento, notadamente com
as limitações adicionais a ele impostas
desde (il. apenas reflete, em certa
medida, o que se desenvolve na esfera
extraparlamentar, ms centras nevrál-
gicos das lutas de classes. Na verdade.
(...) abre-se uma nova fase da crise in-
stitucional

A nova realidade

parlamentar
No plano parlamentar, ao que tudo

indica, atuarão quatro partidos, cujos

perfis vinham se desenhando antes da
votação do projeto governamental

O primeiro desses partidos, irrever-
sivelmente batizado de Arenão pelo
humor- penetrante da opinião pública,
será o porta-voz do governa Partido do
.loao. como náo se constrangem em
dizer seus componentes, nfio terá i>
luna vertebral: destina-se a diz-T
amém a tudo quanto emana da cúpula
nuhtar-tecnocratica que ainda tutela a
nação. Reunindo o que ha de mais
reacionário om matéria de política, in-

¦ lusivo conhecidos provocadores de ex-
trema direita, representará as frações
d.i burguesia e do latifúndio (jue ocu-
pam o centro do poder estatal, natural-
mente sol) a batuta do capital finan-
ceiro-internacional. Serú um digno
sucedâneo da Arena.

Ao segundo desses partidos, o dos
senhores Tancredo Neves e Magalhães
Pinto, o povo já sc referi' ironicamente
• •omo oposição confiável" Composto
de arenistas cansados de carregar a
c ii z da impopularidade e de emedebis-
tas convencidos da oportunidade de
compartilharem do poder, serú um par-
tido repleto de políticos ambiciosos e
carreiristas, dispostos a, fantasiando-se
de •oposição", 

falar alto das tribunas
fiara, jurando-se leais', receber nos
gabinetes maiores concessões e fatias
do poder. Sua principal bandeira será a"conciliação 

nacional". Criticando
simultaneamente governo e oposição,
reivindica, nas palavras de sua figura
de proa, o título de "opasicão 

leal e
responsável", em confronto com o que
rotulou do "oposicionismo 

passional e

A unidade

popular
do novo MDB

"Por 
um partido confiável ao povo, não aos

detentores do poder7'
Ivan Barbosa, João Francisco e Ronan Araújo

dasubversivo", ganhar a confiança
burguesia (...).

Partido da oposição ultra-
conservadora, ala direita dos liberais,
representará os setores das classes
dominantes, incluindo conhecidos ban-
quei ros, que descontentes com certos
aspectos dos rumos seguidos pelo pais,
almejam exercer diretamente o poder
ou pelo menos usufruir da sua inti-
midade.

ü terceiro destes partidos será o PT-
H do senhor Leonel Brizola. Preten-
samente renovado e lirado a frações da
burguesia européia, dt.enderá um falso
socialismo do tipo social-democrata,
sugestivamente misturado com o legado
getuhsta, que assume, incluindo a le-
gislação sindical do Kstado Novo, sem
0 mínimo espírito crítico. Paternalista e
caudilhesco, terá como objetivo colocar
os trabalhadores a reboque da bur-
guesia, seguindo seu velho estilo e
tradição. No seu interior, a exemplo do
que aconteceu no passado, inevitável-
mente se desenvolverá uma ala mais
combativa. Apesar disso, será essen-
cialmente um partido de oposição re-
fomusta, sempre se inclinando para o
lado da conciliação.

O quarto e último destes partidos é o
novo MDB. Depurado dos adesistas e
da ala direita dos liberais, represen-
tara, sem dúvida, o que de mais avan-
cado surgiu no MDB ao longo de sua
existência. Reunindo os pa ria mentares,
dos chamados bloco popular, autênticos
e nào-alinhados, será o partido que
mais de i>erto tenderá a expressar, no
plano parlamentar, as lutas e aspi-
rações populares, já que o projeto de
reformulação partidária não abriu es-
paço para agremiações mais definidas
social e politicamente, como seria
desejável Dentro de sua heteroge-
neidade, contará com a participação de
socialistas de várias matizes, revolu-
cionários e reformistas, democratas
radicais, cristãos progressistas, pa-
triotas, trabalhistas e liberais, con-
gregando um amplo leque politico que
irá da oposição popular a setores da
oposição burguesa. Poderá ser, pois,
um partido de frente única e de mas-
sas. Embora, pela sua composição, pos-
sa em alguns momentos tender á con-
ciliaçâo ou a se atrasar em relação ás
exigências dos movimentas sociais, há
razões para confiar na ação de sua
corrente popular, cuja influência ten-
dera a crescer rapidamente no atual
perhxlo político. Em principio, este
ixxlerá ser o partido parlamentar em
melhores condições para servir de es-
mano ao sentimento oposicionista das
grandes massas exploradas e oprimi-
das !•:. a depender de seu núcleo po-
pular, mais um instrumento das lutas
sociais. Tem assim, os pré-requisitos
necessárias [xira jogar, na presente
conjuntura, um papel relevante nas
lutas pela liberdade política e pela
melhoria das condições de vida do povo
brasileiro. Isto dependerá da adoção
de um programa correto e da com-
preensâo de seu caráter transitório e de
frente-úniea.

O projeto de reformulação partidária

é anti-democrático. A despeito dos

governantes tentarem enganar a opi-
nião pública, declarando terem ins-
taurado o pluri-partidarismo, o quadro
politico que emerge da extinção dos

partidos parlamentares não difere, no
fundamental, daquele em vigor desde
1965, quando da implantação compul-
sôria do bipartidarismo. Urna vez que o
número de partidos ou as condições

para legalizá-los resulta de uma im-

posição de cima para baixo, trata-se de
mais uma medida autoritária destinada
a esmagar a plena liberdade de or-
ganização partidária. Tanto mais quan-
do se faz acompanhar da ameaça de
manutenção da sublegenda, da Lei Fal-
cão e das eleições indiretas, de pror-
rogação das mandatos municipais, de
implantação de voto distrital e proi-
bicão de coligações eleitorais, bem
como das conhecidas discriminações
ideológicas e de classe que pesam sobre
várias correntes políticas e das dis-
pasições legais destinadas a suprimir o
registro e o direito de representação no
parlamento de partidos que não obte-
nham a cota mínima de votos fixados
pelos donos do poder.

Pela unidade popular
dentro do novo MDB

Não se deve ter ilusões. É preciso
considerar dois dados essenciais: de
um lado não há plena liberdade de or-
ganização partidária e, de outro, não
vem sendo possível, por razões de or-
dem subjetiva, unir as forças da opo-
sição mais avançadas num partido de
unidade popular. Nessas condições,
quaisquer correntes mais conseqüentes
que tentem isoladamente disputar as
eleições, ainda que consigam se regis-
trar como partido legal, o que é no
mínimo duvidoso, tenderão a ser es-
ma gadas pelas leis em vigor, passando
por um processo de esvaziamento e
isolamento, por maiores que sejam
suas boas intenções, combatividade.
capacidade política e a correção de

seus programas.
Em vista disso, convidamos todas «

companheiros comprometidos com as
causas populares a. se unirem, indepen".
dente das diferenças de opinião, com o
objetivo de ocupar rapidamente o es-
paço que se abre (...). Trata-se de
criar, no interior do novo MDB um
poderoso Bloco de Unidade Popular uni
bloco que congregue trabalhadores da
cidade e do campo, estudante e profis-
sionais liberais, personalidades e pa-
rlamentares ligados ao povo. Um bloco
que. sempre atuando em estreita li-
gação com sindicatos, associações
profissionais, entidades democráticas e
movimentos sociais de base, seja, a um
só tempo, expressão e instrumento das
lutas populares.

Tor um partido
democrático ligado às
aspirações populares

A nova realidade provocou um re-
manejamento das forças políticas. As
mudanças estruturais experimentadas
pela sociedade brasileira, a crise
econômica-financeira, o crescimento
das lutas populares, particularmente do
proletariado, e o desenvolvimento da
crise institucional resultam numa
mudança no comportamento de todas
as classes e camadas sociais. Esta aí ir-
ma tiva vale também para o campo
oposicionista Criou-se uma situação ia!
que nem o movimento popular se
poderia se limitar às bandeiras liberais
e nem os liberais poderiam assumir as
reais exigências das lutas populares. E
compreensível, portanto, que antigos
políticos liberal-conservadores assumis-
sem claramente o seu papel: 

"nós".

disse por eles o senhor Tancredo Neves.
nos opomos "ao 

governo" mas defen-
demos "o regime e a ordem social
vigente".

Não há como lastimar tal diferen-
ciação: não depende de nossos desejos,
tem bases objetivas. Embora nem
todas as divergências e cisões sejam
desejáveis, trata-se neste caso concreto
de um fator favorável às lutas popu-
lares. Mais ainda, é uma exigência do
desenvolvimento das oposições.

Neste quadro, não é preciso muito
esforço para compreender o que se pas-
sa. Se. para a oposição ultra-
conservadora, é fundamental defender
"o regime e a ordem social vigente",
para o novo MDB, é não menos fun-
damental opor-se ao regime e à ordem
social injusta que lhe serve de base e
condena o povo brasileiro a uma vida
de privações. Se o novo MDB temer os
termos postos pela oposição ultra-
conservadora e dela não se diferenciar,
encontrará grandes dificuldades em
ocupar um espaço próprio e ganhar a
credibilidade das grandes massas ex-

pioradas e oprimidas.

GANHE DINHEIRO

NAS FÉRIAS!
Se você quer ganhar algum dinheiro
e ainda ajudar a imprensa democrática
esta é uma ótima oportunidade.
Não desperdice suas férias: Movimento
precisa de vendedores de assinaturas
em São Paulo e Belo Horizonte.
Procure-nos rapidamente.

São Paulo: Rua Virgilio de Carvalho Pinto, 625
Pinheiros - fone 210-6744

Belo Horizonte: Av. Amazonas, 135 - sala 509
fone 224-7605
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CHACINA DA LAPA

Três anos
depois,
a ação
Parentes de Drumond

vão acusar a União

No final da próxima semana,
cnlre os dias 3 c 5 de janeiro, a
família de João Batista Franco
Drumond deverá entrar com urna
ação na Justiça Federal respon-
sabilizando a União pela sua"prisão, tortura e morte": no
processo, deverão ser apresen-
tados depoimentos e testemunhas.

Drumond -- que tinlia 34 anos e
fora líder estudantil em Minas —

foi morto no episódio conhecido
como 

"a 
chacina da Lapa": na

manha de 16 de dezembro de 1976,
agentes fortemente armados do II
Exército e de outros organismos
de segurança cercaram a casa de
número 767 da rua Pio XI, no
bairro da Lapa, na Zona Oeste de
São Paulo, e atiraram contra seus
ocupantes, usando armas de gros-
so calibre.

Pedro Pomar e Ângelo Arroyo,
dois dos principais dirigentes do
Partido Comunista do Brasil,
foram, assim, mortos pelo Exér-
cito; outros dirigentes do PC do B
foram presos, como Elza Mon-
nerat, Aldo Arantes e Haroldo
Lima. Na nota oficial que dis-
tribuiu. o II Exército fala em"tiroteio... 

em face da reação
a bala dos sitiados", mas
essa versão é desmentida por
depoimentos de vizinhos, que só
sc referem aos tiros disparados
pelos militares. A nota fala, ain-
da. de "um 

terceiro morto
atropelado quando de sua fuga".

Esse terceiro morto é João
Batista Drumond. Mas, desde os
primeiros dias, parentes e amigos
dos que estavam na casa desmen-
tem que ele tenha sido "atro-

picado 
' 

e sustentam que ocorreu
prisão e assassinato. Agora, o as-
sunto irá à Justiça, como já o
foram outras mortes "mistério-
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Drumond. em foto anterior a 1976

José Dirceu está de volta
O ex-presidente da UEE-SP retorna do exílio e afirma quehoje o movimento estudantil é uma força politica no Pais¦eu de Olivpira um Hn« ___. ¦ 

fSANTO DIAS

sas": Vladimir Herzog, Manoel
Fiel Filho. Luiz Eduardo da
Rocha Merlino.

O Comitê Brasileiro pela Anistia
de Sao Paulo divulgou manifesto
rememorando o 3" aniversário da
( hacina. na semana passada. 

"No

momento" - diz o CBA/SP -"em 
que o Regime tenta se auto-

absolver de seus crimes, decre-
tando uma anistia que mantém o
arbítrio e não permite o escla-
recimento das mortes e "desa-

parecimentos", é importante
reafirmar, na data do assassi-
nato daqueles combatentes que
dedicaram sua vida à causa da
libertação da classe operária e do
povo brasileiro, o direito inalie-
nável desse mesmo povo conhecer
como viveram e morreram tais
combatentes".

No caso da Lapa, "a 
única

sobrevivente da chacina diz que
eles não atiraram e que não havia
uma única arma na casa", afirma
o manifesto do CBA/SP, citando o
depoimento, colhido pelo jornal"Repórter" 

de agosto deste ano,
de Maria Trindade, empregada na
casa de n" 767.

O manifesto do CBA/SP termina
pedindo a responsabilização ju-
dicial dos autores de torturas,"desaparerimentos"e 

mortes de
opositores do regime, o desman-
telamento do aparato repressivo e
anistia ampla, geral e irrestrita.

Denunciado o matador
O PM Herculano Leonel está preso no
Barro Branco. Mas quem o condenará?

Em março do próximo ano,
provavelmente, deverá ser diri-
mída a pendência de competência
¦"ntre os dois juizos - civil e
militar - no caso do assassinato
de .Santo Dias da Silva; até lá,
tanto a Justiça Militar quanto a
Justiça ( ivil procurarão correr
eontra o tempo, e de "quem
chegar primeiro" dependerá um
pouco a condenação ou a absol-
vição do PM Herculano Leonel,
denunciado como o matador.

r 
0 operário Santo Dias da Silva

'"' morto durante a greve dos
•netalurgicos de São Paulo, no dia

f 
de outubro, diante da fábrica

\vlvania, na Zona Sul de São
1 aulo. O velório, o cortejo, a mis-s<< de corpo presente, e o enterro,
que se realizaram no dia seguinte,
"'uniram mais de trinta mil pes-
j»oas 

e a presença de representan-
""•de vários setores sociais e
políticos da Igreja aos operários,
aos estudantes aos movimentos de
mistia.

() protesto popular contra o as-

Y'»vsinato 
levou as autoridades a

Resignarem, como delegado es-
twciai do inquérito, o corregedor

i K,rÍ,n Ffancisco de Camargo
••ma. Mas a Polícia Militar tam-

Dem abriu Inquérito Policial

cintar. 
Durante o inquérito do

OT- no dia 7 de novembro, o* m Herculano Leonel, soldado da- 
Companhia do 1" Batalhão da""cia Militar, foi reconhecido

como o autor dos disparos que»>;<L»ram Santo Dias da Silva.

H, Líl Kad.° do De«ran indiciou

o íiran? í'eonel P°r homicídio

»*:'Vj10.doloso, baseado na im-
possibl idade de defesa por parte'it Santo Dias da Silva, e indiciou,

\P«r lesões corporais de natureza

leve, o operário João dos Santos
Pereira, acusado, no inquérito, de
ter agredido o sargento da PM
Daniel Evaristo. Por sua vez, o
cel. Paulo Wilson, da Polícia
Militar. encarregado do IPM
também indiciou Herculano
Leonel, mas por homicídio sim-
pies, e, igualmente, João Pereira!
dos Santos, mas por lesões de
natureza grave.

Na última semana, o promotor
da Justiça Civil denunciou o PM
Herculano Leonel por homicídio e
deixou de denunciar João Pereira
dos Santos, alegando que ele agiu
em legítima defesa diante de uma
prisão considerada ilegal, uma
vez que, por ocasião da agressão
ainda não fora decretada a ile-
galidade da greve, o que só
ocorreu no dia 6 de novembro. O
promotor da Justiça Militar agiu
de forma idêntica: não denunciou
João Pereira, e denunciou Her-
culano. Mas deu um passo à fren-
te em relação à Justiça Civil:
decretou a prisão preventiva de
Herculano, que agora se acha
preso no Barro Branco.

(orno um réu não pode ser jul
gado duas vezes pelo mesmo
crime, a Justiça Militar pode ab-
solver Herculano, e aí a Justiça
Civil não poderá condená-lo. As-
sim — conjetura-se nos meios
jurídicos - a Justiça Militar tudo
fará para dar sua sentença final
antes que a Civil. A não ser que o
Supremo decida que a competên-
cia não é da Justiça Militar. Mas,
pelos precedentes do passado e
pelas possíveis pressões do futuro,
tudo parece indicar que à Justiça
Militar é que caberá decidir da
sorte de seu preso, que ela guarda
com tanto carinho. ,

José Dirceu de Oliveira, um. das
líderes do movimento estudantil
brasileiro depois de 1964, .vt.ltim
do exílio em Cuba no último- dia
17, e deu uma entrevista coletiva
na quinta-feira da semana pas-'
sada, na sede do CBA-SP, onde
afirmou que 

"hoje, 
o movimento

estudantil e uma força política no
Pais".

José Dirceu foi presidente da
Cniao Estadual dos Estudantes de
»Sao Paulo, de 1967 a 1969; foi
preso, em 1968, no XXX Congrcs-
so da UNE, ern Ibiúna, sendo con-
denado a 14 anos de prisão. Em
setembro de 1969, juntamente com
'""ros 14 presos políticos, foi
banido do País por decreto da
Junta Militar, em troca do em-
Daixidor norte-americano Charles
Burke Elbrick.

Frisando que embora ha 3 ou 4
anos o regime militar sequer
reconhecia a t xistència de exi-

idos, a luta dos CBAl forçou-o a
dar uma anistia, embora parcial.
O regime - acrescentou - con-
cedeu-a porque o movimento pelaanistia estava se transformando
em movimento de massa.

No exílio, José Dirceu viveu
principalmente em Cuba, "bem 

e
mal", disse. "Mal, 

porque estava
afastado de meu país, de minha
lamilia, de minha Pátria. Bem,
porque a solidariedade do povocubano permitiu-me trabalhar
como jornalista e como técnico
agrícola" Destacando que a luta
do povo cubano pela construção
do socialismo e pela superação do
subdesenvolvimento "e 

uma ex-
pertencia extraordinária", José
Dirceu disse que a única maneira
de retribuir a solidariedade querecebeu é lutar para romper o
bloqueio cultural e econômico
imposto a Cuba.

Iosé Dirceu disse que o mo-
nento estudantil, em 67 e 63, em-

bora lenh. cometido muitos erros,
teve vários aspectos positivos. O
engajamento da juventude bra-
silena na luta pela transformação
social do País. na luta para ga-
rantir alimentação, moradia,
educação, saúde, informação, cui-
tura. influência n;\s decisões
políticas, para a maioria do povo
brasileiro, constitui um dos aspec-

>s que, em sua opinião, mais
lerecem destaque. Outra coisa
mdamental, para ele. foi a

Iosé Dirceu é abraçado por familiares, no Aeroporto de Congonha'

; 
política que sempre se que foge ao marco d», rriorm»

procurou manter com outros laça o partidária do n .[mesetores populares. Alertando para guando a classe o „»,••,'/
que o movimento estudantil "tem meca 

a andar ela nitonar'.m<i«
que andar passo I passo com E lideranças' smdkí i' ¦', m . 

'

movimento popular, senão o re- Lula. o João Paulo ttiw Vw..n

fe"" lÜÍSüT S 
d,CStr0Í fa(,ln,eP- <*««« « ""tros. mostram que , i.i

,.„;.,. ,kst,aí,'ou que nao começou a andar". O PT e umahouve descontinu.dade na lutados proposta de qualidade difere •studantes, apesar de toda repres-
sao dos últimos anos. Hoje, para
ele. "a 

movimento estudantil e
novamente reorganizado numa
perspectiva nacionalista e po-
pular, contra a ditadura" e suas
bandeiras "hoje 

são as mesmas,
novamente levantada.» pela di-
recito da UNE".

Para Jose Dirceu. o governo
pretende dividir a oposição com a
reformulação partidária, criando
partidos ,lc f.,m;, ,);,r.;, |);,jxo e jm_
pedindo assim » participação
popular. ( ontra isso, acha que 

"os

partidos devem se organizar pela
l>;,se. ll partir da luta social.
Ouando houver um partido real-
mente ar .aiiixado com base no
movimento popular, ele existira
independente do Governo e de
suas leis".

Por isso. entende que o PT
apresenta uma proposta política

d» *> MDB. pes nasce tig
<»po ícao Bind*cnl, a luta <\
trabalhadores, enquanto u MDji
;•«'« dando a organizaçá" , arti
daria aoe o Govern* ifíttt.**. va
firar amarrado à luta eleitoral »
parlamentar"

Dirceu acredita que. cmbo.a <
MDB tenha Jogado um papel im»
P"rlante na lu contra o reuniu

ele fi.| super.iu». e ultrapassado
pela I»"- oi-my-

Ullia fias preocupações pni:-upais de Jose Dirceu e ;: unidade
política de todas as forcas que
lutam pelo fmi do regime militar.
I ara ele. essa unidade tem que
wr construída com base nas lutas
populares para que st possa cons-
trmr um partido que lute não M
pelo fim ,|a Ditadura mas tam-
bem pela construção de um re-
gime social novo.

»< Jose Carlos Ruy ,i
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ATON FON

A liberdade,
outra vez
Juiz dá a condicional
Aton Eon Filho recebeu seu

segundo livramento condicional na
terça-feira da semana passada,
depois de passar uma semana sob
ameaça de prisão, decretada vinte
dias após a concessão de seu
primeiro livramento condicional
obtido a 22 de novembro, após dez
anos de prisão.

A história da luta de Aton Fon
rimo por sua anistia é repleta de
lances dramáticos e absurdos. Ele
foi preso no Rio, em 19 de dezem-
bro de 1969, espancado e tortu-
rado. e submetido a quatro pro-cessos, no Rio e em São Paulo, do

vúria^
LEILÃO DA ANISTIA

O CBA/SP considerou que teve
pleno exilo o leilão realizado no
dm 16, na sede do Centro Aca-
demico Oswaldo Cruz, com o
material doado pelos presos po-liticos do Barro Branco. Entre o
material leiloado, os cinco vo-
lumes do Capital, de Karl Marx,
com capas "frias" 

feitas pelos
próprios presos para burlar a cen-
sura presidiária. Dos mil e qui-
nhentos livros expostos (600 só de
"cçao > foi vendida mais da

Exercito e da Aeronáutica. Mas
os advogados conseguiram uni-
ficar e reduzir suas penas. que.originariamente, somavam 8(i
anos e 3 meses, e se transfor-
maram em 16 anos, 10 meses e 10
dias; contra essa unificação re-
correra, há tempos, o procurador
militar da 2' Auditoria Militar
Dacio Gomes de Araujo. Não obs-

jante, 
foi requerido e obtido o seu

livramento condicional, o qm- se
deu a 22 de novembro.

Ouando a comunicação do livra-
mento chegou ac Superior Tri-
bunal Militar, este, alegando quea questão estava "sub 

judice"
pois tramitava o recurso contra a
unificação das penas, determinou
o retorno de Aton Fon à cadeia.
Agentes policiais foram buscá-lo
na sede da CBA/SP, cercando e
vasculhando o edifício, mas ali

t__-_ 
cnc°ntraram «Movimento,

17/23.dez 79).

metade. Também foram vendidos
discos, utensílios, ferramentas e
bugigangas. No total, uma renda
de mais de oitenta mil cruzeiros

Embora o acórdão com a de-
cisão d., STM náo fosse publicado
imediatamente, o advogado de
Aton hon Filho. Luiz Eduardo
ureenhalgh, do CBA/SP e da'""nvsao Arquidiocesana de
Direitns Humanes, apresentou no
dW 18 ao jui/ auditor Nelv.r, da
Silva Machado Guimarães tia 2 

¦'
Auditoria Militar, uma j.cicão
solicitando n restabetecime. . do
livramento condicional. t» H
apresentação dn reu paru - u.n'-
primem.» do mandato de i.-isáo e
anúncio da concessão de novo
livramento. O procurador militar
leu parecer favorável a petição,e. no fm, (]a tarde, o juiz auditor
deferiu o pedido.

Agora, Aton Fon Filho esta
novamente em liberdade condi-
cional, pelo prazo de 6 anos, qmeqüivalem a pena reduzida de 16
anos menos os dez que ele já nas-
sou no Barro Branco.

REGIONAL SUL

Nos dias 2 e 3 de fevereiro vai
ser realizado em Curitiba o pri-meiro Encontro da Região Sul das
entidades de anistia de São Paulo
(( apitai e Interior», Parabá, San-
ta c atanna e Rio Grande do Sul
A iniciativa decorre de resolução
aprovada no II Congresso Na-
cional de Anistia de regionali-
zaçao dos CBAs e MFPAs O En-
contro e precedido por uma

reunião preparatória, realizada
dia 15 em Curitiba.

GOIANOS RETORNAM

Os exilados goianos também es-

^reto!í,ando a seu Estado. Há15 dias. Tarzan rie Car.ro, ex-líder
estudantil, voltoi. de seu exílio de7 anos em Paris. Na semana pas-sada voltaram os irmãos Euler

fc 
V«eVa • Marina Vieira daPaz. Euler, hoje com 30 anos de

Ift 
f01 

fjeíl0 
Váce-Presidente daubes - Umao Brasileira de Es-

1968 
Secundaristas em

Marina Vieira, sua irmã, foi

Goiéas.aeí,T9e7r,,",*,ii,ÜNE"n
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METALÜRGICOS/SP

Nova briga
entre oposição
e situação

Os incidentes entre a diretoria

do Sindicato dos Metalúrgicos de

São Patllo e os grupos que a
- apoiam de URI lado, e de outro,

setores da oposição sindical, vol-

taram a se repetir no último dia

14. poUCO antes do início de uma

assembléia de prestação de contas,

financeiras da entidade. Dessa

voz. alem de tapas e socos, foram

usadas correntes durante a briga

o um membro de oposição sin-

dica!, o Barrotinho, acabou sendo

ferido.

Segundo relato dos membros
¦Ia iposição sindical, quando

chegaram ao predio dó sindicato,

na rua do (arme», passaram I ser

insultados por vanos vendedores

ii i jornal Mora do Povo isema-

nnru carioca que tem apoiado a

atuação dmdical de Übiracl Dan-

tas. o Hira. ex-integrante da

oposição e hoje colaborador de

Joaquim dns Santos Andrade,

presidente do Sindicato). Em uma

edição em novembro, o jornal

acusou .1 oposição sindical de

aventureira, divisionista usando

expressões depreciativas de baixo

nível Entre os vendedores quase

nâo havia operários e ae encon-

travam inclusive, entre outros,

i lovis üent i! da * oata, da Rara

do i'n\n i a estudante Paulo Mas-

soca, que concorreu as elbiçdei da

t M peia .chapa Unidade. Vito

(íianottt, da oposição sindical e

qm foj obrigado i lugir, disse

qur a briga nio toi casual pois al-

munas das pessoas quo estavam

vendendo o Hora do Povo. esta-

vam armadas com correntes, que

usaram para atingir os integram

tes da oposição

A versão dada ã brina por

companheiros de Bira não é muito

diferente Eles insistem, apenas,

que os vendedores reagiram às

provocações feitas pela oposição

qnr começaram 
"Já 

na assem-

bléia de balanço de nossa cam-

panlia salarial, quando alguns

operários chegaram a destruir

vários exemplares do jornal,
arranc ando-as das mãos dos ven-

dedores" Essa assembléia fui

suspensa por .Joaquim após uma

briga entre situação ( oposição,

iniciada quando um funcionário do

sindicato agrediu um metalúrgico.
No oltimo incidente, a dire-

toria do Sindicato nao se envol-

veu No entanto, seus funciona-

rios, mais uma ve/, voltaram a

agredir os membros ilii oposição.

Eaaa nova briga forneceu

mais elementos para .loaquim,

Hira. t Bigode (Cândido Hilário
(. ireia de Araujo. tambem e\-

integrante da oposição e hoje

aliado da situação i fazerem novas

acusações à oposição sindical.

agora levadas a um outro fórum:
o encontro intersindical que houve

em Belo Horizonte nos dias 15 e

II

DOCUMENTO/GO

Entidades se
organizam

('erra de 20 entidades de
Goiânia sindicatos, associações

de classe, de bairros e centros

acadêmicos lançaram, na
semana passada, uma carta aber-

ta a população, denunciando 
"o

ato arbitrário do regime ao extin-

guir os partidos políticos, na ten-

tativa de enfraquecer as forças de
oposição" e criticando ainda, 

"a

fonna elitista como estão sendo

organizados os novos partidos".
Nesse documento, 08 signa-

tários anunciam, tambem, seu ob-

jettvo de organizar um Conselho

de Entidades, partindo do prm-
cipio de que e necessário 

"a 
mais

livre e ampla organização poli-
tica. para que os partidos tenham

estrutura e funcionamento de-

mocráticos". 
"Isso 

permitirá diz

o documento que tais partidos
sirvam ao povo, e não que este

fique a serviço da maquina par-
tidána; assegurará o livre debate

t representatividade nas deci-

sões".

ECOLOGIA/ES

Marcha contra a
usina nuclear

Cerca de 2.500 manifestantes participaram da marcha e do ato

público contra o projeto da Nuclebrás

A Marcha a Aracruz, um

protesto de várias entidades do

Espírito Santo contra os planos da

Nuclebrás de construir na região

uma usina de reprocessamento de

urânio e um depósito de lixo

atômico, não conseguiu reunir o.s

mesmos 10 mil manifestantes da

primeira manifestação feita em

Vitoria, no dia 19 de novembro

Ma.s foi, sem dúvida nenhuma, a

maior manifestação popular da

cidade de Aracruz, a 110 km de

Vitoria: no último dia 16. domin-

go, 2.500 pessoas se reuniram em

sua praça principal onde foi

realizado o ato publico.
Essa manifestação passou a

ser a chamada de Marcha a

Aracruz. porque uma parte dos

manifestantes saiu de Vitória, em

caravana. Dezenas fie automóveis

e os 10 ônibus alugados deixaram

a capital do Espírito Santo às 8 e

meia do domingo e nas cidades de

Ibiraçu e Fundão receberam

novas adesões Quando I cara-

vana chegou a Aracruz, a.s 10 e

15. ja encontrou quase toda a

praça tomada pela população
local

Durante o ato. foram pronun-
liados 15 discursos contra a im-

plantação da usina atômica.

Vanos políticos da oposição, entre

eles n deputado federal Max de

Freitas Mauro, fizeram duras

criticas ao governo e a Nuclebrás.

0 orador mais aplaudido, no en-

tanto, foi o padre Fino (ordeiro.

de IbiraÇU, que disse: 
"A 

proposta
de Deus e a vida em abundância e

nào sua destruição pela energia

nuclear"
Após o ato publico, os manifes-

tantes ainda saíram em passeata

pelas ruas centrais da cidade,

carregando suas faixas e cartazes

com os mais diferentes slogans e

distribuindo folhetos explicativos

sohre OS perigOS que o projeto da

Nuclebrás representa para a
região. Entre os manifestantes se

encontravam trabalhadores de

várias categorias, donas-de-casa,

estudantes e políticos. E foi no-

tada a ausência, na caravana, dos

prefeitos de Aracruz, Humberto

Musso, e de Ibiraçu, José Anísio

Secomandi, além de outros me-

mebros da comissão de protesto.
O movimento contra a implan-

tação das duas usinas nucleares

teve inicio há quatro meses, sob a

coordenação da Associação Ca-

pixaba de Proteção 80 Meio Am-

biente. A campanha foi defla-

grada logo após serem confir-

madas as informações de que a

Nuclemon, subsidiária da Nu-

clebrás, vinha realizando, já há

dois anos, estudos no solo do dis-

trito de Santa Cruz, vilarejo com

pouco mais de 800 habitantes, com

objetivo de delimitar uma área

para a instalação da usina.

De agora em diante, o ob-

letivo prioritário das entidades

promotoras do protesto é I rea-

lização de um plebiscito nos nove

municípios compreendidos num

raio de 200 km da usina: Vitória,

Vila Velha, Fariacica, Serra, Fun-

dão, Ibiraçu, Santa Tereza, Santa

Feopoldina, Aracruz, Guaraparim

Viana e Anchieta, uma área com

aproximadamente 800 mil habi-

tantes.
Apesar de não ter conseguido

reunir o número esperado de

manifestantes, as 21 entidades

promotoras da Marcha a Aracruz

consideraram o resultado da

manifestação muito satisfatório. E

o ex-presidente da Associação

Capixaba de Proteção ao Meio

Ambiente, Fredy Guimarães,

afastado por motivos que diz

serem de ordem pessoal, afirmou

que o esvaziamento da manifes-

tação se deveu à propaganda
subliminar aa Nuclebrás e, tam-

bem, ao forte sol daquele domin-

go, que levou o capixaba a ir em

massa às praias, já bastante

poluídas. (Roberto Junquilho, de

vitória •

j,: , ^ iü3
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Durante a manifestação, o protesto até nas camisetas

MOTORISTAS/GO

A vitória
após 3 dias
de greve

Bastaram tres dias de greve dos
motoristas de ônibus mtermuni-
cipais e interestaduais de Goiânia,

para que IS de suas 18 reivin-
dicações tossem atendidas pelos
empresários Agora, o.s motoristas
vão ter o stu salário de CrS
8.527,00 registrado em carteira
uipesar de aprovado iia uni an»,
nunca chegou a vigorar i, paga-
mento pelas empresas de todas a.s
despesas de viagem; pagamento
do adicional noturno; reestru-
turação do sistema de escala. !•:,
embora não tenham conseguido o
nao desconto dos dias parados,
nenhum motorista poderá ser
demitido por sna participação na

greve.

(' movimento foi deflagrado às
\*i horas do dia 15, com a orga-
nizaçáo de vários piquetes nas en-
tradas de Goiânia. Os efeitos da
greve começaram a ser sentidos a
partir do domingo, quando cen-
tenas de passageiros, procedentes
de varias capitais, chegaram a
Goiânia e nio puderam prosseguir
viagem para outras cidades.

0 acordo com os empresários -

considerado uma vitoria pela
categoria - foi formalizado na
noite do dia 1", segunda-feira, e
contou com a mediação do se-
cretario da Segurança Publica.

POLUIÇAO/SP

Protesto
contra a
fábrica

"Respiramos 
ácido a todo ins-

tante e ninguém toma providência
alguma". Esse foi o slogan da
manifestação que 50 famílias rie
V ila Formosa, na Zona Leste de
Sao Paulo, realizaram em frente

i fábrica Kortnetal, quando a em-

presa foi vistoriada, na ultima
segunda-feira, por uma equipe da

' etesb Vs famílias, qne levaram
seus lilhos para a parla da fá-
lírica, pediam o seu fechamento

por poluir o ar
1 ni dos membros da comissão

de moradores, criada recentemen-
te pai a nitar contra a poluição da
área. disse que cerca de 300 fa-
unhas sao afetadas diariamente

pela fumaça venenosa da For-
metal Alem da poluição do ar os
moradores reclamam, lambem,
do barulho, pois a empresa fun-
ciona a noite toda.

O próprio presidente da For-
metal. Kaul Tadeu Figueiroa,
reconhece que a fabrica e po-
luidora. mas alegou que o protesto
nao havia partido da população do
bairro mas sim de uni grupo de
ex-empregados da empresa Fie
informou que, recentemente, ins-
'alou um equipamento antipoluen-
te em sua fundição, ma.s que
ainda falta instalar outro na
anodizaçâo Oa moradores, no
entanto, concentrados na porta da
fábrica gritavam: 

"Filtro 
não

resolve, queremos e a mudança
da fabrica".

EDUCAÇAO/SP

Pelo ensino

público e

gratuito
' om a participação de cerca

dc ü0 pessoas, representando mais
de 20 entidades ou grupos orga-
ui/ados ligados a educação ou à
causa popular, foi lançado oficial-
monte no ultimo dia 15 em São
Paulo, o Comitê (lc Defesa do En-
sino Publico e (iratuito.

\ ideia de se criar uma en-
'idade para lutar pelo ensino

publico e gratuito e coordenar
Iodas as lutas levadas a cabo
pelos diversos setores educacio-
nais e populares, surgiu durante o
encerramento da Semana de
Educação ocorrida em S. Paulo
entre 7 e 14 dc outubro deste ano.
Naquela oportunidade, foram
apontados claramente os pro-
blemas sofridos pela educação no
."-rasil:a desobriuaçào do Es-
lado com relação aos problemas
educacionais, a pauperização
crescente dos professores em
todos os graus, os aumentos
abusivos da.s anuidades nas es-
colas pagas e as famigeradas
taxas de A FM.

No lançamento do Comitê,
vários oradores defenderam a

proposta: a professora Lilian
Pereira Martins, da APEOESP, a
educadora Maria Nilde Mascelani,
a deputada Irmã Passoni, o es-
tudante Marcelo Barbieri, da
UNE, entre outros.

No final, foi marcada nova
reunião para o dia 12 de janeiro,
iMarco Antonio Albuquerque)

vana.s

CANAVIEIROS/PE

Se os usineiros e senhores de
engenho de Pernambuco conti
nuarem desrespeitando o acordo

firmado com os sindicatos rurais
há dois meses, os 250 mil tra
balhadores da zona canavieira

poderão, novamente, entrar em

greve. Dos 23 itens do acordo,

apenas o relativo ao reajuste

salarial de 52% vem sendo cum-

prido. Os sindicatos e a Fede-

ração dos Trabalhadores n i
Agricultura de Pernambuco estão

levantando todas as Irregulari-

dades para encaminhar denúncia

ao Ministério do Trabalho.

POSSEIROS

Em sua contínua luta pela

posse da terra, os posseiros de

uma área de 1.710 hectares no

município de Ronda Alta, no Hio

Grande do Sul, obtiveram uma

vitória. Conseguiram que o Tr:-

bunal da Alçada lhes concedes

liminar favorável à posse da

terra. Mas as 180 famílias de pos
seiros que vivem no vale das

Ariranhas, no município do Alta

Araguaia (MT), estão sendo per-
seguidas e atemorizadas por Cân-

dido Musa Teles, que os ameac-t

de expulsão à força da terra onde

vivem há 10 anos. Em Rio Brau-

co, um grupo de 25 posseiros est,:

detido na Polícia Militar, há uma

semana, acusado de ter invadido

a sede do seringal da Nova Em-

presa, de propriedade do 'àd\-

gado paulista Libero Luchesi. fla

dois anos há disputa em torno

dessas terras.

CARRETEIROS/PR

Cerca de 80% dos cam-

teiros que transportam trigo da

Cooperativa Agrícola do Oeste, no

Paraná, entraram em greve na

última quarta-feira, reivindicando

um frete mínimo de 240 cruzeiro-

por tonelada transportada. Atual-

mente, o trigo estava sendo trans-

portado a 190 cruzeiros por lo-

nelada.

PAOLRTTI/SP

Também se encontram pa-

ralisados os 1.700 operários da In-

dústria Paoletti, de Cajamar, que

fabrica produtos alimentícios. O

motivo da paralisação foi o fato

de a empresa não ter atendido a

reivindicação de 35% de anteci-

paçào, apresentada pelos ope-

ráriOS, e de não ter cumprido a

nova política salarial que deter-

ir.ina a concessão de 22% de

reajuste em novembro.

BANCÁRIOS/SP

Os funcionários da Caixa

Econômica do Estado de São

Paulo apoiados por quatro sin-

dicatos da Capital, denunciaram,

em carta aberta publicada na ini-

prensa, a.s arbitrariedades qae

vêm sendo cometidas pela dire-

cão da Caixa. Além de não ctun-

primento da legislação trabalhis-

ta, como pagamento de horas ex-

tias. adicional de insalubridadc a

Caixa iniciou um processo de per-

segui ção e demissão dos funcio-

n.irio.s que participam da atl-

vidade sindical.

ESTU DANTES/SP

Todos o.s membros da diretoria

do Centro Acadêmico da Facul-

dade de Engenharia Industrial de

São Paulo foram suspensos pela

direção da escola, sob a ale-

gação de que 
"desrespeitaram a

autoridade do Conselho Depar-

lamentai". Suas punições, 
so-

madas, atingem a 9 anos e meio.

O desrespeito atribuído à direção

do Centro Acadêmico foi ter

desenvolvido atividades dentro ao

Campus e realizado eleições para

a UNE e UEE, proibidas pda

direção da escola.
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AS KderançaS 8índicais mais combativas foram surpreendidas, no encontro de Belo Horizonte
por uma espécie de 

"rolo 
compressor" do neo-peleguismo

A ofensiva de Joaquim (e aliados)
O Encontro de Dirigentes Sindicais

de,?eI° horizonte, realizado nos dias 15
e 16 foi marcado por divergências
das lideranças presentes. Um dos par-ticipantes, o jornalista Hamilton de
Souza, representante do Sindicato dos
Jornalistas Profissionais no Estado de
Sao Paulo, faz a Movimento um relato
do encontro.

O encontro intersindical de Belo
Horizonte, poderia ter representado um
grande avanço na luta dos trabalha-
dores Pelo menos era essa a perspec-
tiva dos articuladores da reunião os
dirigentes mais combativos que'es-
peravam consolidar uma direção autên-
tica para o movimento sindical e traçar
um plano de ação, com bandeiras de
lutas e metas definidas, que pudessem
unir todos os trabalhadores brasileiros

Entretanto, as lideranças sindicais
mais combativas foram surpreendidas
em Belo Horizonte, por uma espécie dè"rolo 

compressor" do neo-peleguismo enao conseguiram evitar que o eixo cèn-
trai das discussões fosse desviado paraa luta interna, o qué levou à radica-
lizaçao das posições, ao divisionismo eo mais grave, ao insucesso do encontro'

Concretamente, depois de dois diascie discussões em grupos e nas plena-rias. foram aprovadas apenas seis
propostas: primeira - lutar pelo es-tabelecimento do salário móvel comreajuste automático quando a inflação
atingir determinado índice, a ser de-finido pelo DIEESE; segunda - re-comendar aos Sindicatos que partici-
pem das eleições das FederaçõeT eConfederações; terceira - realizar a

ríüS^t~ 
Conferência Nacional daClasse Trabalhadora - entre 15 deagosto e 15 de setembro de 1980; quarta- manter a Comissão Intersindical

constituída em Osasco, no ano passado

trTuilf 
Zem,P?rte 01ÍVÍ0 DU'£ L«b

Pntl 
l ter' Joao Paul° Vasconcelos

entre outros; quinta - organizar o "1"
de Maio unificado", e sexta - editarum jornal de unidade sindical

Desde o primeiro momento, apesar

«vJ?2F°J,eÇ?l_-do 
Uder dos metalúr-

gicos de Monlevade, Joào Paulo Pires

enrnntn.Cnel0S' f E™^™ ganização doencontro contribuiu para dificultar oandamento dos trabalhos. Não havia
por exemplo, nenhum critério de par-ícipaçao ou mesmo um regimento in-

an,SL2Ue- 
ordenasse as discussões,

apiesentaçao e votação de propostas

íntl iS0 
dG tGSeS etc' tofan. al**™s

unidades compareceram com 10 oumais representantes, enquanto outras

^•míls 
^^icativas no movimentosindical, com apenas um dirigente. E

2^s 
r^niões de 8niP« como nas

Plenárias, todos puderam falar e votaraté mesmo estudantes. Além disso, não•^definiu 
previamente se deveriam

participar ou não os representantes de

ó^o ^ •*associacões Profissionais, o
que permitiu o livre acesso de quem1 togasse a Belo Horizonte.

Antes de chegarem todos os dirigen-

mpi°HV,d?dos'_foram indicados para a

n?S 
dlr?tora dos trabalhos dois velhos

u^tJoaquim dos Santos Andrade e

dTZ . 
°Ç_ia Participou também

trSfMk ArllndJ° Ram0S' reCém reín-
arí^H 

à 
3residência (fe Sindicato dosancários de Belo Horizonte. Depois de

¦irSnf ^P3"*3 do encontro, os parti-Dantes dividiram-se em seis grupos deL-aoaino, eada um com cerca de 20 in-

Hamilton de Souza

fBifW 
"" 
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Nas plenárias, todos puderam votai.

tegrantes. E foi exatamente nas discus-
soes das grupos que se percebeu o in-
teresse de parte dos participantes, ar-
ticulados entre si, de não apenas as-
sumir o controle dos trabalhos (indi-cando coordenadores e relatores), mas
de conduzir o encontro para propostasrigidamente estabelecidas entre eles

Nas reuniões dos grupos, ao invés deaprofundarem as questões relativas aorganização dos trabalhadores frente aoregime dos patrões e a formação de
uma Central Única dos Trabalhadores
as discussões giraram em torno dè
outras questões, como o problema das
oposições sindicais, o sindicalismo
paralelo e o lançamento de uma chapa
para concorrer às eleições da CNTI -
Confederação Nacional dos Traba-
lhadores na Indústria

Nas discussões dos
grupos, se percebeu o
interesse de parte dos

participantes, articulados
entre si, de assumir o
controle dos trabalhos
e conduzir o encontro

V1<>VIMENT0 
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Tais propostas, não apenas des-
via ram o rumo do encontro, mas foram
propositadamente levantadas paraatender interesses exclusivos do pelego
Joaquim e de seus novos aliados Esse
grupo (em especial as entidades vin-
culadas à Unidade Sindical do Rio de
Janeiro) desfechou intenso combate às
oposições sindicais, colocando-se indis-
tinta mente no mesmo saco do "a 

ven-
tureinsmo" e do "paralelismo 

sindi-
cal . Insistiu na tese de que a comis-
sao intersindical coordenasse a for-
mação de uma chapa para a CNTI de
maneira a viabilizar a eleição' do
própno Joaquim, e defendeu a reali-
zação da Conclat o mais rápido pos-sivel, sabendo que numa reunião ampla
Iiaverá o predomínio quase absoluto das
diretorias pelegas das entidades sin-
dicais.

A primeira reunião plenária, na
noite do dia 15, demonstrou claramente
que o rumo do encontro estava defini-
tivamente desviado. Vários oradores -
entre eles João Carlos, dos petroleiros
de Duque de Caxias, Ubiraci de Oli-

gfíS 
(0 

?ira) e Hilá™ de Araujo <o
Bigode) dos metalúrgicos de São Paulo- condenaram os movimentos deoposição sindical, considerando-os amaior ameaça à 'Unidade" 

que se
pretende, o pelego Campos, da dire-

& iS,nfrat0 
dos Metalúrgicos deMo I aulo, chegou a pedir que o enron-tro lançasse um protesto contra a CNBB

e a Pastoral Operária, por estaremestas contribuindo com o fortalecimento
das oposições sindicais

A única voz, solitária nessa noite, arecolocar as coisas nos seus devidoslugares (estavam presentes quase todosos dirigentes chamados autênticos erepresentantes de 59 entidades sindi!'as) f0, 
? 

de Olívio Dutra, do Sindi-cato dos Bancários de Porto Alegre
que se considerou um integrante daoposição, por lutar contra a estrutura
sindical vigente, atrelada ao Estado

No dia seguinte, Joaquim e o grupo
que o apoiava afastaram do gruoo "C"
previamente reforçado por novos par-ticipantes, como o presidente do Sin-dicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro, Carlos Alberto de Oliveira ounico relator que não era da confiança

do grupo, já que o documento final doencontro (afinal não elaborado)seria
redigido pelos relatores dos seis grupos

Novamente, nas discussões do item
Planejamento para 1980", Joaquim eseus aliados centraram fogo na chapa

para a CNTI e a realização da Conclat
cuja data foi sugerida pelo próprioJoaquim Questões como a estabilidade
no emprego, fundo de greve permanen-te, luta pelo fundo-desemprego, luta
contra as listas negras dos patrões, luta
pelos delegados e comissões de fábrica
e por maior democracia dentro dos sin-
dieatos, sugeridas pela assistente social
Angela, do Sindicato de Belo Horizonte
foram relegadas a um segundo plano ènao chegaram ao menos a serem
apresentadas nas plenárias

influenciando muito pouco os rumos do
encontro.

E foi realmente na plenária que
houve o confronto. A começar com a
substituicao.de Joaquim e Alcyr No-
gueira na direção dos trabalhos De-
pois, Joaquim e seus aliados apresen-
taram a proposta de reajuste trimestral
de salários, combatida por Lula que
propôs o salário móvel. Em votação
ganhou a proposta do salário móvel'
bm seguida, o próprio Joaquim defen**
deu a realiza-ão de uma campanha
nacional por abono salarial e foi no-
vãmente derrocado por Lula.

Quando a mesa colocou em discus-
sao e votação a proposta sobre a for-
maça o de uria chapa para a CNTI
chegou ao plenário a notícia de que ò
carro do Sindicato dos Metalúrgicos de
Monlevade estava pegando fogo e ao
mesmo tempo, que haviam sido'en-
tupidas de cola a.s fechaduras de todos
os veículos estacionados em frente ao
Colótíio Santo Ignacio. Esses atentados
direitistas contribuíram para agitar o
plenário, provocar correrias e impedir
uma avaliação mais cuidadosa da
proposta em discussão.

Colocada em votação, primeiramen-
te a mesa considerou apenas os votos
tavoraveis e deu a proposta poraprovada. O plenário protestou e foi
realizada nova votação, mas o escru-
tinador Agnmeron Cavalcanti, do Sin-
dicato das Médicos de São Paulo de
novo se apressou a anunciar um resul-
tado favorável à proposta do grupo de.Joaquim, antes que todos conferissem onumero de votantes. Nesse momento
dirigentes sindicais autênticos protes*.taram e encabeçados por Lula exigiram
a anulação (ia votação, inclusive porauenao havia sido observado o critério derepresentatividade

Ao contrário do que
os jornais diários

publicaram, não
foi aprovada em Belo
Horizorite nenhuma

proposta para sp formar
uma chapa para a CNTI

Apesar do predomínio das tesesdefendidas por Joaquim e seu grupocriou-se uma grande expectativa quanlto ao comportamento das lideranças
autenticas na última reunião plenáriana tarde do dia 16, quando aeriaSfinalmente, discutidas e aprwa*_fX
resoluções do encontro. Na verdade até

Lula, Henos Amorina, Jacó Bittar

^f. 
Benevjd^ João Pauí£ D_£_Paiva, David de Morais, OUvio Dutra eoutros, estava sendo bastante c^utel2a!

Diante da ameaça dos autênticos amesa retirou a proposta e Joaquim eseus aliadas resolveram apresentá-la
í0m^sentido totalmente diverso. Aocontrário do que os jornais publicaramnao foi aprovada em Belo Horizonte
nenhuma proposta para se formar umachapa para a CNTI, mas sim uma sim-
Pies recomendação a todos os sindi-catas que participem das eleições dastederaçoes e das confederações, sem
qualquer referência expressa a CNTI

A partir daí, o encontro já estava
praticamente encerrado. As principaislideranças se retiraram para viajarVos

formação de uma contissão nacional dpcoordenação do movimento á£dfc_?

SE _f r?e80U ! ?er esSlhfdT wrtalta de representatividade. 
Ao finaídiante de um plenário muito reduziaJoaquim e seus aliados amda teritaaãaprovar um manifesto confran_r52

,.enao 
retirada, encerrando melaneivUcamente o encontro de B_toH____£
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O trem parou, a raiva explodiu

A 

revolta dos usuários que se
alastrou pelos trens de subúrbio

do Rio de Janeiro durante qua-
tro dias no inicio deste mês,

deixou um saldo impressionante: seis

estações depredadas, 19 trens e cerca

de 70 vagões depredados e incendiados.

No dia 6 ocorreu a explosão mais

violenta: três estações, 13 tren« e 54

vagões foram atacados e danificados

por cerca de 20 mil passageiros. Em

Sào Paulo ocorreria o mesmo com

uma composição e uma estação.
Mais uma vez, os atrasos e avarias

das composições desencadearam os

quebra-quebras. Um fato indiscutível é

que a já combalida Rede Ferroviária

dos subúrbios tem sofrido uma dete-

noracâo dos seus serviços em função

do aumento de passageiros. Segundo

técnicos da Rede Ferroviária, os úl-

ti mos aumentos de passagens nos

ônibus coincidiram exatamente eom

recordes de passageiros nos trens da
Central. A esta situação veio somar-se

I aumento das próprias passagens dos

trens em 50 por cento, no dia 1" de

dezembro Conclusão: o sistema piorou
e ficou mais caro.

267 trens velhos

transportam 650 mil

No dia mais violento, uma com-

posição que saiu de .Japeri já estava

com atraso de uma hora e meia,

provocado pela manobra dos treas de

minério da MRB (1), quando enguiçou
na entrada de Nova Iguaçu. Os pas-
sageiros desceram e bloquearam com

donnentes a linha auxiliar, para que a

próxima composição parasse e eles

pudessem fazer a txildcacào; quando a

composição parou, a raiva explodiu.

Acontece que ela já estava lotada, c

que fez com que os passageiros de uma

e outra se juntassem na destruição das

duas. Com as duas linhas interditadas,
o sistema ficou paralisado, provocando
a revolta em várias estações.

A revolta sc alastrou "como uma
enxurrada", na comparação de um
usuário. Um grupo cle mil pessoas, sem
condições de continuar viagem, voltou

pela via férrea arrasando com sinais,
cabines e com a rede elétrica. Na es-

tação de Comendador Soares se jun-
taram aos 5 nul que aguardavam na

plataforma para destruir a estação, in-
Cendiando móveis, arquivos e jogando
ató o cofre na linha fórrea. A partir dal
a cena se repetiu em várias outras cs-
tações e inclusive à noite, quando fo-
ram depredadas quatro composições.

Após os quebra-quebras de 1975, o

governo foi obrigado a tomar algumas
medidas de urgência. Fm relatório
elaborado na época, o atual presidente
da RFFSA, Aloísio Weber, então chefe
da divisão de subúrbios, reconhecia o
descalabro da Rede: o sistema ferro-
viário está abandonado há trinta anos,
em função da prioridade ao transporte
rodoviário; avarias na rede aérea de
tração causam o colapso do sistema;
superlotações de vagões; atrasos fre-

quentes, diminuindo o número de
viagens em 210 por cento; imobilização
constante de 30 a 40 por cento dos trens,
devido a avarias; entre muitos outros

pontos.
Diante do diagnóstico e das de-

predações foram tomadas algumas

providências que remediaram a si-

tuaçáo. Em 1977 a rede recebeu .30

trens japoneses, dos quais os usuários
nunca se queixaram e, por isso mesmo,
nunca sofreram depredações. Mas já
em 1978, o próprio Aloísio Weber cons-

O número de passageiros aumenta, a passagem

sobe, os trens quebram

Márcio Bueno
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Trem destruído na estação Comendador Soares, no Rio no dia 6 passado

tatava que as trens japoneses estavam

trafegando com o triplo de sua capa-

cidade. Dizia que a saturação era de

:>i)0 por cento. Comportavam 80 mil

passageiras, mas transportavam 240

mil. A vantagem era que nos trens

japoneses os passageiros viajavam
muito «mais bem enlatados.

Para o general,'atos 
de vandalismo"

A deformação foi inevitável. Da
frota de 2R5 trens em operação, 87 são
de 1937 (conhecidos como cacarecos»,
97 de 1054. 51 de 1%5 e apenas 30 de
1977. Eles traasportam diariamente 650
nul passageiros, dos quais atualmente
280 mil viajam nas japoneses. 

*Ou 
seja,

pouco mais de 10 por cento da frota
traasporta quase a metade dos usuá-
rios. A falta de renovação (que provoca
avarias constantes) é evidente: 70 por
cento dos carros têm mais de 25 anos e
.52 por cento mais de 40 anas, de fa-
bricacào anterior à Segunda Guerra
Mundial.

Essas frotas têm que .servir a 90 es-
tações, distribuídas cm 39 vias das
subúrbios e 14 cidades do Grande Rio.
A massa que se utiliza deste sistema de
transporte é a população mais sofrida
dessas regiões, que são as cidades dor-
nntórias, recebendo quase todo o fluxo
de migração nordestina. Segundo es-
tatlstieas da Central, de anos atrás,
aproximadamente 50 por cento dos
usuários são operários e «36 por cento
comerciarios. Os demais sáo funcio-
nários, estudantes e militares. A
maioria deles não tem condições de op-
tar por outro tipo de transporte. De-
poimentos de vários usuários mostram
que eles andam apenas com o suficien-
te para a passagem de ida e volta pela
("entrai 6 cruzeiros. O preço da pas-
sagem de um ônibus de Comendador
Soares ao Centro, por exemplo, é 19,20.

Üs atrasos dos treas sâo exaspe-
radores. Um dia depois do último que-
bra-quebra a passageira Maria José

Valeria no disse que embarcou às 4 horas

em Vila Cosmos e o trem 
"veio 

paran-
do e variando" (sofrendo avarias);

tive que saltar de um para outro, uma
agonia terrível, prá chegar na D. Pedro
II i estação central) às 9 horas". O fun-
rionário da Light Genildo Ferreira
Campista, de Austin, explicou que para
chegar ao trabalho às 8 horas tem que
sair de cada às 3:45. Mesmo assim, ul-
amamente só consegue chegar a D.
Pedro II depois das !«¦ horas. Resultado:
teve duas advertências e já foi suspen-
so por cinco dias.

A solução desses problemas deveria
interessar inclusive ao empresariado,
como ocorre em outros países capitalis-
tas, afinal o desgaste da mão-de-obra
i fora da empesa) e a perda de horas de
traba lho representam enormes prejuízos.
Mas nenhuma pressão tem partido dos
empresárias. Ele têm preferido, até
agora, tirar proveito comodamente da
abundância de mão-de-obra.

Fm lí)7(. um empresário paulista
dizia ao -.lornal 

da Tarde": "Desse

jeito nfto dá para aceitar empregadas

que residam em Mauá, Ribeirão Pires
c em outras cidades servidas pelos
trens". Enquanto isso vão descontando
dos empregados as atrasas dos trens.
Juando o atraso ó maior, descontam o
domingo, ató que a coisa acaba em
demissão. Atitude que obviamente
alimentara novas revoltas.

"Agora 
vai

melhorar de novo"

Atos de va nda lismo, ações cegas e
irracionais'.' O general Milton Gonçal-
ves, ex-presidente da Rede Ferroviária,
já < 'negou a acusar todos os 600 mil
usuários da Central de "marginais

depredadores". Os trens nunca fica-
riam limpos e arrumados na sua opi-
nião. porque os próprios usuários se en-
carregariam de quebrar, sujar, saquear
e depredar os vagões. Mas a surpresa
veio logo. Um mês depois que os trens
japoneses passaram a funcionar, os
técnicos em operação descobriram que

estavam tão limpos quanto na estréia.

Os pequenos arranhões constatados
tinham sido provocados durante o
desembarque no porto do Rio.

Depois do último quebra-quebra, os
usuários passaram a ser chamados de
inconseqüentes. Em tom de lamentação
o assessor de Relações Públicas da RFF
dizia que 

"os 
próprios usuários é que

sofrerão prejuízos com a depredação
dos trens". No entanto, quase ao mes-
mo tempo, o ministro dos Transportes,
Eliseu Resende, anunciava que tomará

providências urgentes: uso de loco-
motivas diesel, transferência de 30
composições da Fepasa (Ferrovias de
São Paulo S/A) para a rede suburbana
carioca, reforma de 58 trens e liberação

de 10 milhões de cruzeiros para a im-

portação de componentes para aliviar o
sistema.

Ou seja, a atitude dos usuários não é
um ato inconseqüente, que resulta sim-

pies e unicamente na danificação de
seu próprio meio de transporte. Sua
ação tem um objetivo concreto e
imediato a alcançar: a melhoria dos
transportes. Um repórter do "Jornal do
Brasil" presenciou um quebra-quebra
perto de Edson Passos, em que um
homem gritava: 

"Pode 
quebrar. Esta

droga está paga. Tem que botar trem
novo". E Maria José Valeriano, já
citada, dizia: "Eu não quero fazer
tumulto, mas acho que tem razão em

quebrar o trem pois só assim eles sen-

tem que a pessoa precisa de condução
decente".

A revolta alastra-se
"como 

enxurrada"

O quadro é esse. A situação de des-
calabro do sistema ferroviário tem
levado a população a concluir que até
mesmo para resolver os seus proble-
ma.s imediatos, para impor ligeiras
reformas no sistema, é preciso lançar
mao da violência. Ao longo destes anas,
o povo vem assimilando esta lição,
como é o caso da passageira Maria
Severiana Silva, de Morro Agudo.
Falando ao repórter de "O Globo", no
último dia 8, ela mostrou que aprendeu
e chegou mesmo a ser profética: 

"Em

(.4 houve quebra-quebra nos trens e

depois eles passaram a funcionar di-
reitinho. Em 75, depois de muitos
acidentes, tomaram providências e tudo
voltou a melhorar. Mas agora, os ad-
ministradores se esqueceram de novo
de suas responsabilidades. Isto pra
vocou as incêndios e os quebra-quebras
destes dias. Com isto o senhor pode ter
certeza de que agora vai melhorar de

novo. Mas é só por algum tempo".

(DA MRB (Minerações Brasileiras
Reunidas) pertence aos grupos CAEMI
(de Azevedo Antunes), Bethlem Steel e

Daniel l.udwig. Seus trens de minérios
vem de Belo Horizonte e entram pelo
ramal de Japeri para atingir o porto de
Sepetiba (onde estranhamente Azevedo
Antunes possui um terminal cativo).
Somente este ano já passaram 14
milhões de toneladas de minérios ar-
rançados das entranhas de Minas
Gerais e com destino ao Japão. Para
facilitar o transporte a MBR já con-
seguiu acabar até com o transporte de

passageiros da linha Rio/BH. Todo esse

poderio é que obriga os humildes pas-
sageiros do ramal de Japeri a chegar
constantemente atrasados ao trabalho,
esperando que os trens da MBR, com
mais de 80 vagões, terminem de fazer
as suas difíceis manobras.
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30 anos de atras^e revoitãs
A última e intensa onda ti*™^

A 

última e intensa onda deaue^.

mp°u*íf Protesto já está ETzendo história no Brasa NoRin

ua Central não deixaram nas^r nmano em branco: eniKS
menos uma composição ou ek^n

pteoes neste período mais £££*£uma surpresa geral, levando^e emconta a conjuntura pditica Téoe^Soou como açõesikanSase <xi corn^desafio ao eslado policial-Sr qU^
[em™ 

com grande violência q^lq2ertentativa de se deflagrar uma S^
greve reinvidicativa. No™ is*outubro ocorreram as maiores de
predaçoes, coincidindo exatamente Com

Neste dia, no Rio, uma romoasirôn
ticou avariada .(-variou™ seS^
usuários), entre as estações de SantS«mo e Augusto VascoSComa
Ünta2 interrompida, as outrasTonl
posições passaram a usar a linha i

SUS? ^ravam mra re™^ ku.uanos da composição avariada
Depois de algum tempo de irritação**:

grandes pedras a segunda linhaobrigando a composição seguinte a

¦ esukou em 3 vagões incendiados e 12
completamente destruídos. Com asdiasünhas interrompidas, o tráfego d'Santa Cruz a Banguíicou oarlh^rín

.. revoltando os usuári^qu1?"^
janwi todas as estações deste trecho

a nL?"^013' no mesmo instantea população de Brasília reagia aoaumento de 130 por cento n^preços
das passagens dos Ônibus expresso?

Sdejanâ° 
e Sedando ceiSTS

hS* 
Para evita,r «ue « "'otoriltas

de^TnS? ? 
C0letiras' evitando as

SrriS?65' 
a. P°Pulacào levantou

SÊ? 
^nos pontos da cidade,

mpnt^fbas 
d0 g_,overno müitor. O au^mento foi revogado no dia seguinte

O estopim da
revolta

rxítiSre?JEedade 
do.sistema de trans-

SinInf'Jp"ncií)almente fer-oviáno, a falta de órgãos de represen-

revdttf? 
continuaram gerando astvoiias. As composições trafegam Der-^nentemente com uma cargTde Sto'Sr O estopimSStaSfté

nm o Si 
a avana de uma composição

Zmm* " ° aument0 ^s ^
vioíSta1H7o\OCK0rreriaua onda ^ísviolente de quebra-quebras de todos es-

r™,Lcde 
sete quebra-quebras - os

iLí? 
(£0rreoram ^ meses de junhoJuUio. Em 24 de junho, uma com-

fSf LV,nha de,Ja'5eri *• « horas
enflSSJ1 

com «nm* atAso. Quando

PMM?.S 
e-a*° de 0Unda- « 2 mil

Sd£ £S„V 
lrremediavelmente

,Sr- Juntaramse aos 300 que es-
SaL"!^""1» e am/saram
^Sianrir2^ção e com a estação, in-
'nduSíS^ S™ 

seguida a multiàaa
'or?em\í?Ulhe^S e criaiW J*r-
aE?.?0 metros até Nilópolis e
" 2i2E elétrica "« dTpredou
usuáíSíS8, Su**30 

repetida pelos

e^fópolL Unent° d° QUe ocorria

naíedadt? L» Jull». a Central
-~-^^er\^dot 

^ colapso, Nos

Uma forma de obter melhorias adotadadesde 1947, no Rio e em So hJto

11959: " 
"

¦ -o deSlró, = 5555 £-55555-;ETC^n;
Cantareira

dois dias, o sistema elétrico pifou na-rabsando todo o sistema. Todas ^scomposições foram transferidas para avelha linha auxiliar que ficou sobre-

Zrem^ Slog0' 
tombé|n entrou em

rLdn?nd0 2 
30° "^ Passageirosdairanha sem transportes. As únicas

medidas tomadas nos dois dias -
policiamento ostensivo, incluindo Po-licia do Exército e paraqueditas - nãoconseguiram evitar a fúria popular EmTomás Coelho, duas ródioWmlha™
foram atacadas a ^edradas quando os
policiais faziam menção de usar bom-
bas de gás tocrimogênio. Nos dois dias
de revolta, foram depredadas e incen-

f?!? 
Vá/la~s coniPosíçõesenada menos

que 12 estações.

14 mortos e cerca
de 300 feridos

Uma semana depois, os sofridos
usuários seriam vitimas de um grandeacidente, que vinha demonstrar mais
uma vez a justeza dos protestos. Uma
composição entrara pala linha auxiliar
na estação de Riachuelo, porque havia
outra enguiçada na linha principal.Pouco depois, descarrilhou e entrou
pelo galpão da Escola de Samba Im
peno Serrano, que desabou sobre ela
Resultado: 14 mortos e cerca de 30ri
feridos. *"

Este fato e o estado de revolta várias
vezes demonstrado, provocou a inter-

rI2á°v?Sfti 
d0 pr6rPio oneraiGeisel. No dia seguinte, em reunião de5 horas, no Rio de Janeiro, com quatroministros, o governador, o secretário de

Segurança, o diretor do DPF o coman.

jtonte 
do I Exército e do'i Sto

Naval, o presidente da RFFSA Geisel
exige: "Eu 

quero providências ime-

Stas" 
P0V° QUer providências

ouvir: pela via das deDredar^ n
Coelho de DesenvolvSC^ong
mico liberou 675 milhões para os subú^bios cariocas. As medidas d? emergêícas então tomadas fizeram comaue £atrasos baixassem de »jmSM*
mitos e o índice de carros em renSo

estava provado que os quebra-quebrasnao eram atos cegos, irracional ne^obra de "elementos 
ardores"

Nos anos seguintes, os quebra
quebras continuaram iras em S

sifpateUInre^d°\N(B «saSte*
MO Paulo é que eles se alastraram
principalmente em 1976, com SS10 quebnwjuebw. obri^ndo o™rna injetar recurso também na SSS

^ramtoAReSOlvÍto^P^^^Óíoram A penúria continou mas a
Pequena melhora depois SSToSS? dedepredações já serviu para mnmtm
pouco os ânimos. Atualmente m r^.dieões voltam a se deSílr^r^
cando nova onda de quebra-quebras

A grande revolta
da Cantareira
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Diante do despotismo reinante, o povotinha encontrado a forma de se fa7«>r

mtahSL TL™ 
ú- *&!** contra o des-catebro dos meios de transporte é maLantiga do que se imagina Em wiFS

ônibus e bondes de Sâo Paífo uL%depredados durante praticamente ^

Ja 
mteiro, apfe „ aumSteStaS

Pejo governador Adhemar de Ba™Em 1959 na cidade de NitoMi «La«
capital fluminense, flSWA
mais violenta que se conhece contra *?eond-ções de transportSIfó §Sa Smaio daquele ano, os 500 enXgado!

^Cantareira (conccssiortSa* te?

entraram em greve noranp a 
¥r*^^

predaram e incendiaram lanchas bar-cas, estações, palacetes, jipes' difuzileiros e até fazendas
No dia (te greve, a estaçfio das bar-cas amanheceu policiaiada por 150fuzileiros, armados de metral&doraT

Os usuários foram chegando e, quando

ram as rasgas com os fuzüeiros. A cer-ta altura, os fuzileiros atiraram emataram um garoto. O povo se revol-

JW 
e enfrentou a tropa com paus e

pedras que se cruzavam com as balasdas metralhadoras. "Vamos 
tocar focoem tudo. Já chega de sofrer ras mãS

tr?I^? 
Ca7eteiro (proprietário dasbarcas)", gritou um popular A massa

passou a depredar e iníediar tadoalse relacionasse com as barcas, com os

Sia'Lr0PrletárÍ<K " COm ai 
™<£

Um preto forte apareceu com umtambor de gasolina e preparou o incên-
dio, sem se intimidar com as amea-
çaoas que lhe fazia um fuzileiro ar-mado de metralhadora. -Atira, 

des-
giaçado, aura que mata um traba-lhador brasileiro", e a estação das bar-cai, começou a arder. A intensidade da

Um jipao da Marinha foi virado eincendiado e um ft us atirado ao

. Palacetes
incendiados

O finíssimo palacete do diretor foi in-vddido pela massa enfurecida Das
janelas voavam radiolas. televidores

SSS' f 
laHdPeiras- 

r™* e?**-S
JS™ 

e de Janelas- embaixo, umfírupo recolhia o material e alimen-
tvni a fogueira que ardia no meio do
Pátio. Atearam fogo nos aviários no
pomar e nos jardias. '

¦ÍSfÜ !S\ 
duas barcas atracadasno cais eram incendiadas DeDois amjtodao tocou fogo nos ££&*Tambores de óleo rolavam oeSTS

getes. Tentaram incendiar™ fi d£
^neiros, que receberam SSè

aas. Morra o carreteiro" eritov* n

K^V^podirigiu^a^n?tónos do grupo, arrombou-o, carregaitodo o material encontrado ràraTm^

fÍ«*« 
fjKo consS tuZ.

trífo 
snl0 instante outros grupostratavam de arrasar e incendiar «.£-

W« pabcetes: de dob fflhSÍMS

níift 
Carreteiro, diretor do oíSfDepois das residências foi a vez da^S:tacao de cargas da empresa ? d^ !ttaleiro de Ponta da Areia am

rfi°QfÍnal 
3 ônibus foram seqüestra-dos. Seus motoristas foram obriSdrS*>sair superlotados em direção a cL?fezendas do Grupo Carretei onS^

aT^af S J6 depre?ar e «ías casas grandes e soltar o earfo a

tmStmlZ "»^!tí
2 r2 j?oras 

e 30 minutos. Foi entfioque o diretor do grupo, recolhido deSte
2£ 

em dependências da Má^ftomou conhecimento da Sterairí£

nomeado nHíSfc^jA.^ W

companhia foi BSSÃffUSfil
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ESPORTE
FUTEBOL

Figueiredo entra em campo
A história secreta da eleição na Confederação Brasileira de Futebol

vencida por Giulite Coutinho,

um amigo do peito do Presidente da República desde os tempos

longínquos de Batatais, Romeu, Tim, Hércules e outros mitos.

Maurício Azedo

Após a visita que fez às redações de I

;ornais do Rio de Janeiro, ainda ao |
tempo em que estava em 

"campanha -S

eleitoral" o general João Batispa Fi- 
"

jueiredo deu uma 
"esticada" na noite

carioca. Terminaram as canseiras

daquele dia de peregrinação no Le s
Bateau, onde um empresário solícito, J
em nome de uma velha amizade, fez

questão de bancar a conta,sem medir

despesas. 
"Quem convida dá banque-

te", dizia ele muito sorridente e feliz.

Na semana passada, o empresário
(liu li te Coutinho recebia a segunda

generosa retribuição de sua velha

amizade e fidalguia com o general
1 i gueiredo. Depois de ser comtemplado

com a presidência do Conselho Na-
cional de Desportos antes mesmo da

instalação do novo Governo, ele obtinha
outra grande compensação, aquela que
mais ambionava. ainda que menos im-

portante que do que o principal órgão
oficial esportivo do Pais a presidência
da Confederação Brasileira de Futebol.

Embora o CND seja o órgão todo-

poderoso do esporte, pelo seu poder
normativo e pelo seu domínio dos re-

Cursos públicos destinadas ao setor,

Giultteseseduziamemoera coma CBF,-

que assegura ¦iromoção 
pessoal per-

manente em todos os meios de divul-

gação e mexe i om a maior paixão de
massa do Pais o futebol

Uma velha amizade

Mais que aquele regabofe de fim de

noite. 0 que |)esou mesmo para a

eleição de Giulite foi a amizade com o

general Figueiredo, cultivada desde os

tempos em que o jovem oficial recém
saldo da Escola Militar,curtia o esporte
no Fluminense Futebol Clube, com uma

paixão que o faz até hoje recitar sem

erro o time tricolor campeão de 1996,
inesquecível para os velhos torcedores
Batatais, Guimarães e Machado; Mar-

ciai, Brant e Orozimbo; Sobral, Romeu,
Russo, I-.ra e Hércules.

Foi nesses tempos alegres de mo-

cidade que o Tenente Figueiredo co-

nheceu os Coutinho iGiulite e seu ir-

mão Gerson), americanos históricos: a

atração por uma jovem americana,
Dulce, levou-o a freqüentar com as-
siduidade o clu.be, onde cultivou um

romance que culminaria no casamen-
to. Giulite associou-se .assim a uma era

idílica que justificaria, agora, o apoio

decisivo do general à sua candidatura.
Há pouco mais de um mês, ao

receber num banquete no Fluminense o

título de presidente honorário do Clube,

o general Figueiredo fez mais que
recordar, com os tricolores históricos,

aqueles tempos mitológicos. A folhas

tantas, quando a chamada descon-

tração do ambiente permite que tal

cena terminasse em sorrisos, ele

chamou o presidente da Federação de

Futebol do Rio, Otávio Pinto Guima-

r3es, e deu o recado com a "franqueza

de seu rude linguajar"
'Doutor Otávio, o senhor vai votar

no Giulite Coutinho na eleição da CBF,

porque isso pra mim é uma questão

pessoal. Disso eu não abro mão. Ou o

senhor vota, ou eu acabo com essa

m... de Federação, CBF. -^«mitê Olím-
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Heleno Nunes: "Eu 
podia dirigir a CBF tendo contra mim o presi- Giulite Coutinho (esq.), o amigo de Figueiredo, e seu vice, José Eermiri-

dente da República?"

pico. O presidente tem que ser o

Giulite".
E nas eleições de segunda-feira pas-

sada, em que o Giulite derrotou o Al-

mirante Heleno Nunes por dezesseis

votos a dez, ficou claro que o Presiden-

te nào estava brincando. Além do

presidente da Federação de Futebol do

Kio de Janeiro, votaram em Giulite

presidentes de federações submetidos a

toda sorte de pressões, depois que o

presidente da República, pessoalmente,
telefonou a todos os governadores de

Estados com Federações ainda vacilan-

tes na adesão a Giulite, para recomen-

dar-lhes medidas que assegurassem a
vitona de seu candidato.

Foi sem surpresa que, no dia da
eleição, o Almirante Heleno Nunes, as-
sistiu h derrocada do esquema que
garantira sua condução ao cargo, em
substituição a João Havelange, insta-
lado na antiga CBD por q 'ase duas
décadas, e sua reeleição, há menos de
um ano. Heleno começara uma cam-

[vinha com vinte e dois votos a favor e
dois contra. Km poucos meses, com a
acáo fulminante do Presidente da
República, viu sua maioria desmilin-
guir-se, até reduzir-se a uma resistên-

ia puramente simbólica.

Com cartas marcadas

Na sala do Superior Tribunal de
Justiça Desportiva, onde se realizou a
eleição, foi acionado o mecanismo que
assegurava a fidelidade ao candidato do
favor presidencial. Transformado em

principal artífice da batalha eleitoral
em favor de Giulite, o presidente da
Federação Paulista de Futebol Nabi
Abi Chedid, não confiou nos simples

protestos de solidariedade de seus
eleitores e cuidou de engendrar um sis-
tema que permitisse a eficaz fiscali-
zação do voto. Cada eleitor recebia uma
cédula com uma parte descartável que
lhe era devolvida após a ida à cabine
eleitoral, para a competente verifica-
ção. E na cédula, por prudência, havia
um sinal que permitia comprovar,
através do confronto com a parte des-
carta vel, que fora depositada na urna

pelo eleitor "xis".

Chedid precaveu-se, assim, contra
a.s defecçõps de última hora, como as

que acabaram por derrotar o Almirante

de Moraes Filho.

Heleno Nunes na boca da urna. Antes
de descer do gabinete da presidência da

CBF para a votação na sala do Tri-

bunal, o presidente da Federação
Gaúcha de Futebol, Rubens Hoffmeis-
ter, havia reafirmado a Heleno Nunes
sua lealdade incondicional, 

"em 
qual-

quer circunstância". Bastou uma
viagem de elevador para transformar a

declarada lealdade numa traição con-
•filmada com a maior naturalidade.

Quando os eleitores recalcitravam
em aderir ao candidato da intimidade

presidencial, as pressões ganhavam a
forma capaz de convencê-los a mudar,
OU até de impedi-los de viajar para a
eleição, como ocorreu com o presidente
da Federação de Futebol do Amapá,

que não pode seguir para o Rio de
Janeiro por determinação de um agente
local do presidente da República. E o
governador do Paraná, Nei Braga, que
apoia Heleno Nunes dando-lhe meios de

por termo ao consulado quase eterno de
Havelange, foi posto em xeque pelo
presidente da República, que o instou a
repudiar o amigo e a assegurar o voto
da Federação local para o candidato
"in 

jx-ctore".
"Eu não podia mesmo ganhar essa

eleição", confessou a Movimento o Al-
mirante Heleno Nunes, que já na terça-
feira iniciava a operação de retirada e
no dia seguinte aprovava o orçamento
com que Giulite, a partir de janeiro,
vai governar a principal entidade es-
porti va do País. "Digamos 

que eu
ganhasse", ponderou o Almirante. Eu
podia dirigir a CBF tendo contra mim o
presidente da República? Portanto, foi
melhor assim, porque agora pelo menos
posso descansar".

A herança de Heleno

um time no nacional", foi seu lema a

partir de 1975), o Almirante inchou o

campeonato brasileiro, desorganizou os

campeonatos regionais e, já como

decorrência do trabalho de desesta-

bilização de sua gestão desenvolvido

por Giulite e seus partidários, mer-

gulhou o futebol numa incrível anar-

quia.
Em São Paulo, o Corinthians briga

com Nabi Chedid. No Rio, os grandes
clubes (Flamengo, Vasco, Fluminense,
Botafogo e América) reunem-se para
criar uma liga independente, como for-

ma de resistir à imposição da presença
de 18 clubes, a maioria sem qualquer
expressão técnica e popular, num can>

peonato em que só são lucrativos os

jogas entre os grandes. Em Minas
Gerais, o Atlético Mineiro recusa a en-

trar em campo para disputar partidas
do campeonato nacional (uma delas
contra o Internacional de Porto Alegre,
finalista do torneio com o Vasco da

(lama), numa manifesta insubmissão
ao poder da CBF, jamais contestado
dessa forma por qualquer outro clube.

E nesse clima e nesse quadro que
Giulite Coutinho, o prefeito do presiden-
te, assumirá a direção da CBF. Ele

traz a promessa de reorganizar a Se-

leção, a começar pela sunstituição da

Comissão Técnica e, provavelmente, do

treinador Cláudio Coutinho, de ordenar
o campeonato nacional, dotando-o de

suas divisões, para evitar que a

maioria dos grandes clubes, com seus

elencos caríssimos, percorram o Brasil

de ponta a ponta em jogos que não ren-

dem o suficiente sequer para o paga-
mento das numerosas passagens de

aviões, de organizar um calendário
racional e limitar o número de jogos

por ano, paxá permitir que os clubes
utilizem melhor os 11 meses de ativi-

dade a cada temporada.
Exceto pela velha camaradagem

com o general Fugueiredo, o currículo
de Giulite não autoriza nada de reno-

vador nem de bom: o Clube que ele

seqüência dos erros e dos equívocos que domina há quase duas décadas, o

se acumularam desde a implantação do América Futebol Clube, desde 1960 não

profissionalismo., em 1933, e se agra- ganha nenhum campeonato. E só con-

varam de forma especial a partir da quistou aquele, porque o lateral-direito
derrota da Seleção Brasileira na Copa Jorge, num lance de brilho, fez um gol
do Mundo de 1978, na Argentina. Para com um chute de fora da área que até

servir aos interesses de governos que hoje o Fluminense seu rival, na decisão
agora renega ( 

"Onde a Arena vai mal, não conseguiu entender.

Heleno deixa a CBF num instante
de extrema confusão no futebol, que es-
tá dilacerado em toda parte, em con-
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reunião da OPEP deveria durar
dois dias, no hotel Tamanaco
em Caracas. Acabou durando

quatro dias e apesar disso terminou
sem que os países membros cSsem
a um acordo sobre os novos preSTS

A^im, deixa de haver um preço dpreferência, adotado unanimemente neto

fgeSSS e "& ^ mWfica liberado para fixar seu preço Porenquanto, devem manter-se «pweS
anunciados há pouco mais de^S
semana por diversos países exDortaT
dores e que oscilam entre 24 e 34 dL
tares o tarriL Nenhura posícão totomada também quanto à ££«•_ d.
produção. Como na questão do preçohá divergências sérias. Alguns •___£_*
exportadores insistem emíreS*1. *tração, enquanto outros - Aráhi»
Saudita Kuwait, Emiradfos AlSbi.Venezuela - até se comprometei^ amanter os níveis atuais de produçãooelo menos por mais alguns meses

Os governos ocidentais receberam
esses resultados "com 

alivio" Há aT
gum tempo, o preço de referência
dmdUo pela OPEpWfiiSSd?
na prática, como um verdadeiro preçomínimo, ao qual diversos países exDor-
tadores acrescentavam sobretaxas e

gerenciais 
de qualidade, elevando defato o preço de seus petróleos. O mer-

^W, 
do porto de Roterdã^

Holanda onde o petróleo é revendido a

ÍSL 
h*res e si8nificativamente

maiores do que os da OPEP, vinha
"zím aumentando o volume de seus

negócios. Nestas condições, seria um
desastre para os países capitalistas do
Ocidente se a OPEP decidisse fixar um
preço de referência de 30 dólares ou
mais por barril; na prática, os preçosda maior parte do petróleo comer-
ciaüzado tenderiam a ser muito sir-
penores. Assim, não tendo conseguido
reuruficar a OPEP sob a influencia da
Arábia Saudita e impor um preço único
moderado de 24 dólares por barril os
países ocidentais se contentaram'em

SS **? menos- a reunificação da
vrhjP em torno de um preço alto

Contudo, esses resultados, que em
outras circunstâncias poderiam re-
presentar uma grande vitória para os
países imperialistas do Ocidente e
quase o fim da OPEP, nas condições
atuais não lhes deixam mais do que o
consolo de um alívio temporário Por
que?

O petróleo
sem controle

A OPEP não chega a um acordo:
agora cada exportador lixará seu preço!

Texto de Duarte Pereira
Pesquisas de Paulo Araújo

//___¦!'/ _______ __P*___fe______rr>r^__r5______9

_ái í^^l i_j_S i^ííSI

O velho jogo da
oferta e da procura
no lugar da OPEP

Não tendo sido fixado oficialmente
novo preço único para o petróleo ven-
dido pelos países da OPEP, isto sig-
mnca que os preços do óleo cru no

522*5™ 
ano vão depender do jogo da

oterta e da procura no mercado inter-
nacional de petróleo e, em última
análise, do poder de influência dos

grandes países .exportadores e impor-
adores sobre esse mercado. A jogadaaos países imperialistas do Ocidente
nao é difícil de perceber. Eles aeu-
muiaram grandes estoques de petróleonos últimos meses. Contam com o
aumento da extração de petróleo no
war do Norte, no México e em outrosuaises que não são membros da OPEP.

Confiam também no apoio da Aiábia
Saudita, do Kuwait, dos Emirados
Árabes e da Venezuela, que já se com
prometeram em manter seus níveis
atuais de produção, pelo menos por al-
gum tempo. Por outro lado, os paísesimperialistas do Ocidente vêm adotando
medidas para conter o consumo e a
importação de petróleo e para esti-
mular o uso de fontes alternativas de
energia. Assim, esperam inverter a
tendência dò mercado petrolífero mun-
dial, provocando um aumento relativo
da oferta em relação à procura do óleo
cru e pressionando os preços para
baixo através dos mecanismos do mer-
cado.

Não há indicações, porém de queessa jogada consiga produzir algo além
de efeitos moderados e passageiros na
conjuntura petrolífera mundial. Apesar
das medidas contencionistas de alguns
países ocidentais, não se observa ainda
nenhuma alteração substancial na es-
trutura de consumo de energia no mun-
do, que continua dependendo largamen-
te do petróleo. Por outro lado, apesar
de todo o peso da Arábia Saudita queresponde por cerca de 30% do petróleo
comercializado no mercado mundial e
também da extração crescente do
México, do Mar do Norte e de outras
áreas produtoras, ainda é decisiva a
contribuição do Irã, do Iraque, da
Líbia, da Argélia, da Nigéria e dos
outros países membros da OPEP Res-
taria o trunfo dos estoques acumulados
pelos países ocidentais, e que poderiam
ser jogados no mercado, para criar um
excesso artificial de óleo cru; isto
produziria efeitos, porém no máximo
durante alguns meses. E a todas essas
manobras baixistas, países exporta-
dores como o Irã e a Líbia responde-
rão, sem dúvida, reduzindo ainda mais
sua produção. Como, no fundo, existe

mesmo um esgotamento progressivodas reservas petrolíferas .nundiais euma escassez crescente de óleo cru édrfícil acreditar que manobras de mer-

tó_k*aSPT'_1_alírar " te«^Dasicas da situação, as quais favore-cem os países exportadores
Haveria então, a alternativa de sefavorecer pelo menos alguns países im

portadores, como os Estados Unidos
Através de uma aliança política eco^
nomica e militar mais estreita com a
Arábia Saudita, por exemplo, percebe-se que os Estados Unidos estão pro-curando assegurar seu abastecimento
de petróleo a preços mais reduzidos do
que os cobrados a outros países Esta éno entanto, uma manobra politicamente
oengosa para a Arábia Saudita. Im-
plicana em afastar-se resolutamente de
outros países da OPEP, ou até mesmo
concorrer para a divisão final e a ex-tinçao da OPEP. Isto atrairia para aArábia Saudita a animosidade de vi-zinhos poderosos, como o Irã. E se notinal das contas, crescesse muito adiferença entre o preço cobrado pelaArábia Saudita e o exigido por outros
exportadores a oposição interna aoregime saudita poderia fortalecer-se
consideravelmente. Por isso, o xeque
Ahmed Zaki Yamani, ministro saudita
do Petróleo, só se comprometeu emmanter a produção atual "por 

alguns
meses" e também ressalva que o
preço de 24 dólares por barril será
mantido "até 

onde for possível"

ie, portMto, que eles não implicam
nenhuma alteração significativa emtavor dos países imperialistas doOcidente e de seus aliados. De ime-

SÍLS 
preco 

2^° d0 Petróleo comer-
ciatodp mundialmente será em tomo
de 27 dólares por barril. Em si, este
preço já representa um gordo aumen-
to, um reajuste de 100% sobre os níveis
de preços vigentes há um ano ede óó% sobre os preços de junho. Poroutro lado, a situação está marcada
peta incerteza e peta instabilidade e até
o fina de 1980 poderão ocorrer iwvos
reajustes, que acabem puxando até os
preços mais baratos da Arábia Saudita
No final, é preciso que todos se convenl
çam: o petróleo é um recurso esgo-
tável, nobre, cada vez mais raro ecujos preços tendem a crescer inelu-
tavelmente. A era do petróleo abundan-
te barato, para ser desperdiçado, estádefinitivamente encerrada.

Quais os efeitos dessa nova conjun-
tura petrolífera sobre a economia
braseira? O ministro Delfim Netto
declarou-se "aliviado" 

com os resul-
tados da reunião de Caracas E o
ministro César Cais voltou às bravatas
de costume, afirmando que 

"o 
supri-

mento geral de petróleo em 1980 já está
garantido" (e o suprimento "não-

geral' está garantido?) e que esta
faixa de preço já estava sendo espe-
rada e estamos preparados para absor-
ver os gastos". Como estava sendo es-
perada se, algumas semanas atrás
Delfim falava que a OPEP aumentaria
os preços em apenas 15%?

Deixando de lado as declarações en-
ciadas 

dos ministros, a verdadefé ou^as dificuldades da economiaTasüeira
se agravaram sensivelmente. 

Mieira

10 bilhões para o
Brasil ter

petróleo em 1980

De um ano para
cá o petróleo
subiu 100%
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Pesados bem todos os fatores dasituação petrolífera e os resultados dfreunião da OPEP em Caracas, verifica-

w? 22! que, ateuns dos principaisfAornecedores do Brasil - como a

prÍhlanaKdlta- 
° Kuwait- a Venezuela

e Abu Dabi - estão entre os países

Err°_ t 
°PEP 

T P"*endèmcobrar o preço mais barato: de 24dólares por barril. Mas eles já ressal-varam que manterão esse preço^áté
quando for possível". Além disso emconjunto, eles respondem apenas por
~í_Ve -PS d0 P**o ta^rtado
oelo Brasil. Enquanto isso, o principalsupndor do Brasil, o Iraque que KS
ponde por 40% das compra? ____Ii£f
já anunciou sua intenção de aplicar-diferenciais que elevarão o barril deoetróleo a cerca de 28 dotara Comoutro grande fornecedor do B^sü. 

™

Ira responsáve por 13% de nossas in>
portaçoes, a situação é aindairais
delicada:,ç__ planejando c*™^
de 30 dólares por barril e além dissoestá exigindo de seus cüente? S
prarem uma parte de suas quota^S

barril já beiram os 50 dotarei Portar?to ameia que o Brasil garanteleuabastecimento sem recorrer ao nS?cado de Roterdã, ele o faS ^«25muito elevados. Preços
Considere-se a hipótese mais fa

iw _f- 
em que ° Bn*» co"^ «1980 a mesma quantidade de petróleo
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que importou esse ano e pagaria por

esse petróleo um preço médio de 27

dólares. É uma hipótese bem otimista,

que dificilmente ocorrerá na 
prática.

Ainda assim, os gastos do Brasil com a

importação de petróleo subirão para

cerca de 10 bilhões de dólares.

Ora, além de petróleo, o Brasil

precisará continuar importando má-

quinas, equipamentos, fertilizantes,

peças e outras matérias-primas e com

ponentes, ainda mais se quiser ampliar

sua produção exportável. Pressionados

pelos preços maiores do petróleo, os

países imperialistas procurarão, como

de praxe, elevar os preços dos bens de

capital e intermediários que vendem

Assim, estima-se que as outras impor-

tações brasileiras, fora petróleo e

derivados, subirão também para uma

cifra aproximada de 11 bilhões de

dólares. Mesmo que o Brasil consiga

elevar suas exportações para o pato-

mar quase milagroso de 20 bilhões de

dólares, haverá déficit na balança

comercial e os gastos com a aquisição

de petróleo no exterior passarão a

representar cerca de metade das im

portações e das exportações totais do

Brasil, agravando o impacto negativo

da importação de petróleo sobre a con-

ta de comércio exterior do país, segun-

do se observa no Quadro I.

Ora, o Brasil terá ainda de arcar nc

próximo ano com um oneroso serviço

da divida externa de aproximadamente

15 bilhões de dólares, entre juros e

prestações. Assim, não terá outra

saída, dentro do esquema atual, a não

ser atrair mais investimentos estran-

geiros e contrair novos empréstimos,

puxando ainda maus para o alto a já

assustadora dívida de 52 bilhões de

dólares, com que encerrará essa dé-

cada de regime militar.
Esse aumento da dívida externa for-

cará novas emissões de papel-moeda ou

titulos públicos, realimentando as pres-
soes inflacionárias. O próprio esforço

exportador exigirá medidas de fundo

impacto inflacionáno, como ocorreu

com a recente maxidesvalorização do

cruzeiro, que vai provocar nos próxi-

mos meses uma verdadeira maxi-

inflação, que, segundo alguns economis-

tas, chegará entre março de 1979 e

março de 1980 a cerca de 100% a

maior inflação anual de nossa história.

Os efeitos inflacionários, diretos e

indiretos, da alta do petróleo serão ain-

da mais sérios porque o governo insis-

QUADRO 
"

|0 PESO DA IMPORTAÇÃO DE PETRÓLEO

NA BALANÇA COMERCIAL DO BRASIL

ÃNÕ IVALORDAS 1% SOBRE AíJ™J£
IMPORTAÇÕES IMPORTAÇOESEXPORTAÇOfcò

DE PETRÓLEO TOTAIS TOTAIS

E DERIVADOS

(emUSS milhões

FOB)

_V^*~__ILLZZ-^ 11,471974 2840 22A]_ 33,72

1973 2873 23^33 33,16

1976 3612 29.17 33,66

1977 JUU4 31,73 ~~ 
31,47

1978 4.196 30^66 33,14

1979 1 6~33Ô 1 38,33 1 43,67

(estimativa) „

Fonte: Boletim do Banco Central _

Os gastos com a importação de petróleo representam uma dificuldade cada vez

mais séria para o equilíbrio das contas externas do Brasil.

tira, sem dúvida, em desestimular e

racionar o consumo de derivados de

petróleo através dos preços, conforme

se explica no 
"box" abaixo.

De março a março

uma maxi-inflação

de 100%

A máquina azeitada da Secretaria de

Comunicações do governo tratará de

apresentar tudo isso como 
"inevitáve;

e decorrente de fatores 
"externos", in-

teiramente fora do controle do país.

Não é verdade. A causa última do ex-

cessivo consumo nacional de derivados

de petróleo e da baixa produção domes-

tica de óleo cru se encontra no desen-

volvimento capitalisU. dependente,

cujas leis objetivas foram agravadas

por uma política econômica imediatista

e incompetente, que até recentemente

não levou a sério (se é que está levando

agora) a nova conjuntura energética do

mundo. Basta considerar que o Brasil,

além de ser o único país subdesenvol-

vido que figura entre os dez maiores

importadores mundiais de petróleo, é

também o pais em todo o inundo em

que o consumo de derivados de petróleo
mais cresceu desde o início da cnse

energética em 1973, segundo dados da
'International Petroleum Encyclo-

paedia". Enquanto o Brasil não mudar

radicalmente seu padrão de consumo

energético, será difícil escapar dessa

rotina de aumentos periódicos e cada

vez mais penosos na gasolina e demais

derivados de óleo cru, com seu co-

nhecido cortejo de conseqüências

extremamente danosas para a sobe-

rania nacional e as condições de vida

da maioria da população.

Porque a gasolina aumentou mais que o petróleo?

O aumento nos preços internacionais

do petróleo servirá de pretexto para
nova majoração nos preços da gasolina
brasileira. Comenta-se que o governo

planeja decretar um aumento de 20%

na gasolina comum já em janeiro. E se

o aumento nào sair em janeiro, virá

sem dúvida em março. E até meados

de 1980 o litro da gasolina comum

poderá chegar a 40 cruzeiros. Nessa al-

tura, a gasolina vendida no Brasil, que

já e a terceira mais cara do mundo,

poderá saltar para o pouco invejável

primeiro lugar.
A primeira vista, esses aumentos

repetidos e elevados parecem 
um resul-

tado Inevitável da subida nos preços do

petróleo. Mas nào são. Segundo os

dados do Conselho Nacional do Pe-

tról >o, os gastos com petróleo e refino

rern-entam apenas 28,8% do preço da

ga ol:na os restantes 71,2% correspon-

Oem aos lucros dos distribuidores e

revendendores e i diferentes tipos de

taxas, impostus t subsidias arrecadadas

pelo governe. Além disso,conforme se

observa no quadi o ao lado, o preço da

gasolina comum vendida no Brasil

subiu, entre 197;. e 1979, cerca de

1900%, enquanto o preço do petróleo
importado aumentava apenas 435% no

mesmo período. Portanto, a enorme

majoração no preço dos derivados de

petróleo vendidos no Brasil, em par-
tieular da gasolina, nào se devem

apenas aos aumentos nos preços inter-

nacionais do óleo cru, nas sobretudo a

uma política deliberada do governo de

encarecer esses derivados, especial-

mente a gasolina. Por que o governo
tem procedido assim?

I E enorme o consumo brasileiro de

Iderivadco de petróleo e muito grande a

Idependência do Brasil em relação ao

Ipetróleo importado. Com o encareci-

Imento do petróleo no mercado inter-

nacional, é claro que o Brasil, já so-

brecarregado com a importação de

equipamentos e matérias-primas e tam-

bém com o serviço da dívida externa,
não teria divisas suficientes para com-

prar, além disso, quantidades cada vez

maiores e mais caras de óleo cru. Era

forçoso, portanto, desestimular o con-

sumo de derivados de petróleo, frear

seu crescimento.
Ora, o governo poderia fazer isso

através de um racionamento explícito,
escolhendo abertamente os setores

produtivos e os tipos de transporte que
seriam atendidos prioritariamente e os

que seriam sacrificados. Para evitar

essa escolha aberta, o governo preferiu
o racionamento dissimulado, indireto,

através dos preços. Pois, elevando con-

sideravelmente os preços da gasolina, é

claro que muitos compradores poten-
ciais de automóvel desistiriam de ad-

quiri-los, os donos de automóveis com

menor renda passariam a restringir o

uso de seus carros e só os consumi-

dores de renda mais elevada poderiam
continuar viajando e gastando gasolina
do mesmo jeito. Da mesm forma, o en-

carecimento do óleo combustível e de

outras matérias-primas derivadas do

petróleo levaria empresas mais débeis
a reduzir sua utilização, enquanto as

empresas nacionais e estrangeiras mais

poderosas pouco ligariam, já que dis-

põem do poder de repassar seus custos

aos consumidores, através da remar-
cação nos preços das mercadorias que
vendem. O racionamento através dos

preços é portanto profundamente injus-

to do ponto de vista social, levando-se
em conta ainda que ele provoca uma
alta generalizada dos preços, sobretudo
através do encarecimento do óleo
diesel, que repercute duramente sobre
o transporte da maioria esmagadora
das cargas e passageiros.

Há outra razão para o governo ter

escolhido essa política, de desestimular
o consumo de derivados de petróleo
através da elevação exagerada de seus

preços. É que isso lhe possibilito ar-

recadar mais recursos para o Tesouro
Nacional e para a Petrobras, financiando
a criação de fontes alternativas de

energia, como o Programa Nacional do

Álcool, com o qual pretende reduzir ao
mínimo possível as alterações na es-
trutura industrial, ainda liderada pela
industria automobilística, e no sistema
de transportes ainda baseado nos au-

tomóveis e caminhões. A elevação nos

preços dos derivados de petróleo facilita

também a adoção de fontes alternativas

de energia, já que aproxima os custos

do petróleo e os do álcool e carvão
mineral, por exemplo.

Os grandes aumentos da gasolina
não têm, portanto, nada de fatais e in-

dispensáveis. Decorrem, em parte, do

preço mais alto do petróleo importado,
mas resultam sobretudo de dois ob-

jetivos políticos do governo: primeiro,
restringir ao estritamente necessário o

reajuste da estrutura produtiva e de

transporte do pais; segundo, financiar
esse reajuste às custas principalmente
dos operários, camponeses e demais
trabalhadores assalariados e autôno-
mos. Por isso, o grande capital e o

governo, que o represento, fogem do

racionamento direto e democraticamente
decidido (D.P.)

QUADRO II

PREÇO DA GASOLINA

COMUM

Data

01/01/73 *JJi_

CrS por
litro

PREÇO MÉDIO DO

PETRÓLEO IMPORTADO

23/08/74 i T5D

11/10/75

I 18/08/78

01/12/76

26/09/77

26/11/79

3,21

4,80

6,30

8.40
22.60

Aumento de 1973 a
1979: 2.933,5%

Ano

T97S"
T97Í
1975

1976

1977

1979

USS por
barril"3.36

12.69 ;
12.59

13.31

14,11

13J1__
18.00

Aumento de 1973

a 1979: 435,7%
Fontes: Conjuntura Econômica e Boletim do Banco Cential.
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. Os trabalha.
dores — e qua--e toda a popula-

<*o brasileira-che-
^m a este final de anocornos seus salários pro-

^"^mente corroídos pelatajaçâo. Nem as cate£orias

.£££?£&*£
pelo governo para esses mes 

™ 
serèm^SÍ-0"res ao aumento real do custo^eJâL^ 

ta£no-
de produtividade «labeleclSs nos aclrtis sâ, Eü£baixas e, quase sempre, escalonadas?toreVreíR
medida que sobem as faixas salariafc 

aecrescendo ò
O diretor técnico do DIEESE, Walter BarellL lem.bra que mesmos os melhores *£3553ElifiE

Pfi° reSâtelí,mJem "«Justes qS rtTcSSSícobrir a inflação do ano. Este é ci cas^onr Sni?dos marceneiros de SSo KmXShêuA

íí

na base de 68% de aumento, a vigorar a partir de V
P-*.""ftMUPM primeira faixa salarial da ca-
NflMlillIlBllll Í7% dos trabalhadores. Ed«

fflSSf' 2?e 
^Y6"1? un» taxa de 5% de pro-

gglWfcjil escalonada, resultando num reajuste
tt1 í 

6J&% 
E?ra a Primeira '«!*», com reafoste

2^° PtJ?*- Esses k***. «o entanto, sãotaf*

dezembro de 79 --a qual, em Sâo Paulo, de aconlocom as previsses doDffiESE, devertStar££*>!?

ha^üL^?88 !t&**lt+ •» também tém data.
ÍELT^fJE" 

d0 ano' ¦ resultados foram ainda
SS ?ánas «**«*» importantes, como™metalúrgicos e químicos de São Paulo, que tém data-

seus cüssfdios julgados com produtividade escalo-
^.«^T ^"V38 faixas inferiores, a taxa de
produtividade -aplicada sobre o índice oficial -foi
baixa, nào ultrapassando 8% em nenhum dos casosE quase todas as categorias que tiveram seus sal
yy.rujMtalii recentemente, aceitaram acordosMtrtillEMio a aptocâo da taxa de produtividadeapenas até os salários equivalentes a 10 saláriosmínimos regionais, ou seja, Cr$29.320,00; para sa-

T*m-r '^"•l-W^^||HI

O despreparo dos dirigentes sindicais — tanto
quanto dos patrões -para negociar dentro das novasregras da política salarial é um fato notadoatéme£

2ÜLn£ I1*""81 
**&<hbú do Trabalho. Esse des-

ISPi1^ £""1P»R em grande parte, da própria
?£LÍ í*-*? 

na poUtica salarial do goveJnofdoconceito do que é produtividade. ^

O despreparo dos dirigentes sindicais é apenas umdado, nâo muito relevante, no quadro geral A in-fiação galopante, os índices oficiais de reajuste in-ferioresao• custo de vida, a repressão sobre a or-
©anizaçâo dos trabalhadores e do movimento sindical,sâo os fatores determinantes de uma situação que jáestá levando alguns setores da população às mar-
gens do desespero. Se os salários do operariado sãoinsuficientes para cobrir as necessidades mínimas, ostrabalhadores da classe média também estão tendo
que comprimir o seu orçamento familiar. Falta di-nheiro para todos, como afirmam os dirigentes doMovimento Contra a Carestia, que prepararam em
Sl£aul0' P81* a s«ta-feira passada, um Natal di-ferente: um protesto contra a fome.

A coisa apertou"
Um faixineiro um metalúrgico,™ bancário e um técnico falam

soore o peso da inflação no orçamento familiar

Para 

mostrar como o aumento do
custo devida está influindo
na vida das famílias brasílei-
ras, Movimento ouviu quatroassalariados, do operário não espe-

vCializado ao técnico de gabineteAbaixo, e na página seguinte, eles con-
tam o que estão fazendo para conviver- em alguns casos, para sobreviver —
com uma inflação de 75% neste ano.

Sardinha e ovo
no lugar da carne

Seu Cassemiro Miguel de Santana,54
e08; 

u™ Pernambucano de Limoeiro,sai todo dia as três e meia da manhã,ao seu barraco na favela perto de um

&%!ÊL1S^ÊdÊ de S30 José' Zona
m de Sáo Paulo, e vai tomar o ônibus.
jwe trabalha em uma metalúrgica - airaub - na avenida Nações Unidascomo faxineiro. Seu horário de entrada:unco da manhã. 'Vai fazer uns doismeses que eu estou fazendo cinco horasexiras por dia, porque a coisa aper-«JU Antes, eu fazia três ou quatro50H' conta o pernambucano.

ua nove meses que seu Cassemiro es-

ar «V?ub' e trabalhando desse jeito,
ano' Am 

a hora' ele consegue tirarapenas Cr$ 6.000,00. Como faz muitas

b?KdíLextras' além da Jornada de
S 

°' seu Cassemiro só consegueuegar em casa por volta das 10 horasoa noite. 'Este 
homem não sabe mais o

anL 
dornJur- Qualquer dia, adoece...",

àSFSS dona Judite' sua rou^r. Os
iunn 

Sta? em Sã0 Paul° M seis anos,juntamente com os quatro filhos do
JJ*u (o maior tem dezessete anos, e«o consegue encontrar emprego por ser

^or; 
o caçula tem doze).

qup , ?Vajuda em casa é dona Judite,
sS ^ra Para fora. Mas mesmo as-
"Àntoc *SB|P0 ^ue ganha é pouco:
ag0ries. 

faz.la costura grande, mas

&i^p2ue-9Pes?oal come^

Ua Ribeiro Dias e Jò Azevedo Fotos de José Mauricio Simoneth/Agência F4

hk^Hi mf$ .«fÈtaisi - > ^ttaa Br

filh
o or-

MOVIMENTO. 
24 «30/12/79

Todo o dinheiro que a família ganha
por mês — cerca de 7 mil cruzeiros —
é gasto em comida e condução. "Olha,
moça, se eu tivesse que pagar aluguel,'
não podia comer. A minha sorte foi ter
comprado este barraco (dois cômodos e
cozinha, de tábuas), quando vim pra
São Paulo", explica seu Cassemiro. E
continua: "As coisas estão pretas. Nos
últimos tempos, apertou demais. Antes,
na roça, a coisa era ruim: agora piorou
também na cidade. Lá em Pernam-
buco, eles já plantaram cana em tudo
que é terreiro, baixada, campina. Aqui,
a gente acha serviço mas, do jeito que
está, o salário acabou ficando a mesma
coisa de lá".

Dona Judite é quem controla o di-
—ieinrê^fãz^ãs compras. "Eu compro
arroz e o feijão que é o principal.
Agora, carne, ninguém come como
antes. Eu compro sardinha e ovo que é

^?l^mm*
gg» » *i Wm t .

mais barato; e'verdura, também quan-do dá. E vou tapeando assim. Umas
duas vezes por mês compro carne, mas
aquela de segunda. De uns meses paracá, o doce sumiu de nosa mesa e
açúcar, só no café". A feira, que há
seis meses era feita com Cr$ 300 00
agora custa Cr$ 500,00 e, mesmo assim!
dona Judite compra menos coisas

Roupa e sapato são luxo para o casaL
que se vira como pode. E seu Cass£
miro não vê perspectivas para o futuro-'Com 

esses aumentos, quem é que está
interessado em melhorar a vida do
pobre? O negócio vai é piorar. Na roca
a situação está triste. O negócio écorrer e o trabalhador vem para a ci-dade. Aqui, encontra isso que está aiVai ter que mudar muita coisa pramelhorar, e eles não querem, não é?"

José Genário tem 45 anos e é me-'talurgico há 24 anos, trabalhanrin como

Seu Cassemiro
e família:
"O 

negócio vai
é piorar
ainda mais"

soldador. No entanto, nesses anos todos
sua carteira tem registro em 40 fá-
briças diferentes. "Isso 

poique — ex-
plica José Genário - tive que brigar
com o patrão muitas vezes também
para poder pegar a indenização, uns
troquinhos para pagar as contas".

De tanto trabalhar,
teve um enfarte

E foi assim que José Genário con-
seguiu construir cômodo, cozinha ebanheiro de tijolos no Jardim das Im-buias, em Interlagos, Zona Sul de SãoPaulo. A casa ainda não está terminada- não tem forro, o chão é de cimento
bruto e o quintal não tem muro nem
portão - mas, ai, mora toda a família
do metalúrgico: dona Lídia, sua nw-Iher, e os sete filhos do casal (0 imis
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José Genário
e família:
"Estão brincando
com a paciência
do povo"

vr,ih) tem quinze anos e já trabalha; o

rf\ai» novo está com seis).
.José Genário agora está parado, pois

teve ameaça de enfarte. O motivo,

segundo os médicos: excesso de tra-

balho. 
"No final do ano passado, eu

trabalhava doze horas por dia na

Eutec, pra poder aumentar o dinheiro.

Eu entrava às sete da manhã e saia às

nove da noite, e não tinha sábado, nem

domingo, nem feriado. Era reto. Dava

uns catorze mil por mês. No começo do

ano, esse dinheiro dava bem No final,

já não dava mais nem para comer

direito. Este ano, então, as coisas aper-

taram nais. Agora ganho nove mil,

recebendo pelo INPS; o meu filho de

quinze anos recebe 4.200 cruzeiros,
ajuda um pouco. Mas mal dá para
comer".

Dona Lidia não trabalha, mas tem

que economizar o máximo: 
"Antes 

a

gente pagava CrS 60,00 o pacote de cin-
co quilos de arroz. Agora está o dobro.
Também náo sobra mais dinheiro para
uma roupa e sapata As crianças.vãc

passando as roupas de um para o outro.
Sapato? «Só se for eonga c chinelo de
borracha".

Além da roupa e do calçado, a ali-
mcntação da família também foi

prejudicada pelo aumento do custo de
vida 

"Ku 
tirei quase toda a'mistura'.

Acabei ficando só com a verdura. Car-
ne só unia vez por semana e de segui*
da, que já está a CrS Ít2,00 o quilo. No
ano passado ainda dava pra comer car-
ne todas os dias; agora ó mais na bases
do ovo. No ano .passado eu conseguia
fazer uma feira por quinzena, com tudo
0 que precisava, mais • mistura \ lataria
e doce, com CrS 500,00. Agora,essa mes-
nia feira nào sai por menos de 3 mil".

José Cenário não vê solução para a
carestia- 

"Não 
tem jeito. Eles vão

ganhando mais ás custas da gente. Ku

tomei enjôo de fábrica, de tanto tra-
balhar. E isto é vida'.' Da casa para o

trabalho, do trabalho para casa, dor-
me umas homílias, volta tudo de novo.
E se você não aceita o serviço, tem
uma fila atrás de você. E as coisas
subindo, subindo. A gente vai ficando
revoltado com a situação — e olha que
eu ainda tenho minha ca.sa, já acabei de

pagar o terreno. Imagine outros que eu
vejo aqui mesmo no bairro. Para mim,

eles estão brincando com a paciência
do povo, tirando a comida da boca das

crianças. Se eles continuam desse jeito,
não sei o que pode acontecer. .Mas, do

jeito que está não dá mais..."

Antomo Wanderley de Souza, ban-

cario, 22 anos, casou-se sábado pas-

sado, um ano depois do que pretendia.
Quis casar antes, mas o dinheiro não

dava. 
"Faz 11 meses que estoumontando

minha casa, pagando o crediário que fiz

na Ultralar, para comprar os móveis e

as outras coisas de que precisava".

A inflação adia até

os planos de casamento

Mas Wanderley sabe que assim mes-
mo, apesar de sua precaução, a sua
vida de casado vai ser dura. Pelas con-
tas que fez na ponta do lápis do seu
salário de caaa do Baco Itaú, Agência
Roosevelt, no Centro de São Paulo, vai
dar apenas para pagar o aluguel (4.000),
a prestação mensal da Ultralar (3.800),
a condução (400), o cigarro (600). Dos
CrS 9.710,00 que ganha (salário liquido),
vai sobrar apenas CrS 500,00. Toda a
despesa da casa — alimentação, ma-
terial de limpeza, água, luz e gás —

terá de ser feita com o salário de sue
mulher, que é auxiliar de escritório de
uma firma de engenharia, com salário
bruto de CrS (i. 500,00.

Lazer é um Item que o bancário Wan-
derley aboliu, há alguns meses, de sua
vida. Apesar de ter sido promovido a
caixa este ano, o seu salário por uma
jornada diária de trabalho de 8 horas,
além das extras eventuais, passou a
valer menos. "Eu .sempre morei com
meus pais, no Jardim Tremembé, em
casa alugada. Sempre dei boa parte dc
meu salário para pagar as despesas e,
com o casamento, a coisa apertou ain-
da mais"», diz Wanderley. E conta que
a única diversão que tem é jogar pe-
lada, aos domingas, porque os passeios
e outras diversões saem muito caro.

Por enquanto, o bancário também
abandonou seus planos de se aperfei-
coar. No meio do ano, conta que foi
obrigado a abandonar o curso supletivo
do colegial que fazia, porque o seu
salário não dava mais para pagar a
mensalidade da escola: CrS 1.100,00.
Mais ainda pensa em voltar a estudar,
para conseguir um cargo melhor — e
um salário mais alto.

Toda a sua família trabalha para
contribuir com o orçamento doméstico.
Seu pai, eletricista, é aposentado por
invalidez e recebe .só CrS 5.000,00, que
mal dá para pagar o aluguel. Por isso,
sua mãe também trabalha fora, como
doméstica, em uma casa do bairro de
Higienópohs, recebendo um salário
mensal de CrS 3.000,00. Até agora, en-

quanto era solteiro, Wanderley ajudava

os pais nas despesas. Mas com o ca-

samento, e as dividas que foi obrigado

a fazer, não vai poder mais dar ne-

nhum dinheiro em casa. 
"Lá as coisas

também vão apertar, porque só com

alimentação a gente estava gastando
uns CrS 3.000,00. Este ano, os preços
subiram uns 50%. E olha que eu almoço

na cidade e pago Cr$ 20,00 pela refeiçfio

subsidiada. E minha mãe também al-

moça no emprego dela".
Todos os dias, Wanderley gasta Cr$

18,00 de condução para ir de casa, no

Jardim Tremembé, ao Centro da

cidade. E sua mulher também toma

duas conduções para trabalhar. Mas o

que ele mais reclama não é da con-

dução, mas sim do preço dos alimentos
nos bairros: 

"Tudo está muito caro em

todos os lugares. Só que na periferia,
onde moram os mais pobres, os preços
são ainda maiores. Eu acho que de-

veria ser o contrário".

Poupança, um sonho

que foi perdido

Com a inflação galopante deste ano
e as péssimas perspectivas para 80
não foram apenas as famílias pobres

e da classe média baixa que sentiram o

peso insuportável do aumento do custo
de vida. Até mesmo os assalariados
bem pagas, executivos de grandes em-

presas e órgãos públicos, tiveram que
rever o seu orçamento familiar. Esse é
o caso de J.A.M., técnico do BNH em
São Paulo, 42 anos.

Com um salário bruto de Cr$

81.000,00 — equivalente a muitos

meses de trabalho da maioria da po-

pulação brasileira —, J.A.M. nfio foi

obrigado a alterar o seu padrão de

vida. Mas há seis meses que já nfio

consegue poupar, como sempre fazia,

15% de seu salário liquido, ou seja, cer-

ca de CrS 10.000,00. 
"Tudo o que ganho,

está sendo gasto por minha família. No

final do mês, não sobra mais que um

ou dois mil cruzeiros".

Embora tenha dois caiTos — um Vol-
ks 70, que fica com sua mulher, e um
Dodge 74 — há quase um ano ele se
utiliza apenas do ônibus executivo para
trabalhar. 

"O meu carro é mesmo só

para o fim de semana, para o lazer",
comenta J.A.M.

A despesa mensal de sua família

(mulher, dois filhos e os sogros) com
alimentação e outras despesas da casa
aumentou, nos últimos seis meses, em
mais de 40% Tomo ainda não foi

preciso reduzir o padrão de consumo —

diz — hoje gasto cerca de Cr$ 23.000,00
com alimentação, compra de material

para casa, água; luz, gás, telefone e
outros Itens domésticos. Mas se o au-
mento do custo de vida continuar no
ritmo deste final de ano, vamos ter que
cortar despesas".

** -

Como tem casa própria, em Santo

Amaro, e nenhuma divida maior para

pa«gar, a grande despesa de J.A.M. é

mesmo com alimentação e outras des-

pesas domésticas, já que seus dois

filhos, embora não trabalhem ainda, es-

tudam em escola publica. Eie explica,

ainda, que todo o controle do orçamento

doméstico é feito por sua mulher,

auxiliada por uma empregada que
recebe um salário de CrS 4.000,00.

O gasto mensal da família com a

manutenção dos dois carros está por
volta de Cr$ 6.000,00 e só de impostos

J.A.M. tem uma casa na praia 
— ele

pagou este ano cerca de CrS 2.000,00

mensais. O restante de seu salário é

gasto com lazer, com dinheiro enviado

para a mãe e com sua despesa pessoal.
"O 

que noto é um aumento assustador

em minha despesa pessoal, porque sou

obrigado a almoçar na cidade. Este

ano, o preço dos restaurantes médios já
subiu umas quatro vezes e hoje não é

possível almoçar por menos de Cr$

120,00. Os lanches também estão muito

caros: um sanduiche com um suco de

laranja não sai por menos de Cri

55,00".

Para J.A.M., as perspectivas da in-

fiação para o próximo ano .são muito

sérias: 
'Eu 

tenho até receio do que

poderá acontecer. O governo precisaria
adotar medidas severas de controk tia

inflação mas, obviamente, não à custa

do salário dos trabalhadores. E paru is-

so, precisaria ser redirecionada tooa a

política econômica. Isso é difícil, com a

estrutura de poder atual". 

Para assinar
MCMMENTO

basta telefonar
São Paulo - 210-6744

Belo Horizonte - 224-7605

Brasília - 223-7416

Salvador - 245-2861

Recife - 221-3728
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UMA

MENSAGEM DE NATAL
DE D. TOMÁS BALDUÍNO
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A novidade (e o escândalo) do natal
0 natal de Jesus revelou que Deus tomou partido e suberteu a o»dem social vigente"

O 

natal de Jesus não fugiu a re-
gra geral dos nascimentos de
crianças. Foi uma supresa e u-
ma inovação. Foi algo descon-

certante, até para as pessoas mais
próximas, mais chegadas ao aconte-
cimento, como José e Maria. Muita
coisa eles mesmos não entenderam
Precisaram de algum tempo para isso

Imaginem o desapontamento de
Maria, depois daquele maravilhoso
anúncio do anjo, a decepção de José
ainda ruminado a bela mensagem
recebida em sonho diante do fracativo
giro por Belém que os levou inexo
ravelmente a um curral, onde, sem
muito esperar, nasceu o menino.

A seqüência dos outros fatos está
nessa mesma linha. Os convidados para
compartilhar a alegria daquela família
são a gente mais obscura da periferia
os pastores. Comenta-se que estes eram
mal vistos pela sociedade, por serem
além de tudo, meio sem religião.

Depois veio a perseguição de He-
rodes, símbolo do poder que se inco-
moda até com o nenenzinho que aea-
bava de vir à luz. O monarca - que
certamente, nunca precisara se envol-
ver com crianças - sem conhecer o
menino, condenou-o à pena capital e
mandou decepar-lhe a cabeça junta-
mente com outros inocentes. A fuga
porém o salvou.

"Ninguém 
pode servir

a dois senhores"
Para apreendermos mais nitidamen-

te a novidade que sobreveio com o
natal, devemos ir além do quadro do
presépio e da infância de Jesus. Pre-
cisamos retomar o contexto histórico
mais amplo da .sua boa nova.

Lê-se no evangelho de São Mateus,
6,24, a seguinte palavra de Jesus:

Ninguém pode servir a dois senhores,
porque ou odiará um e amará o outro,
ou se apegará ao primeiro e desprezará
o segundo. Vocês não podem servir a
Deus e ao dinheiro".

O termo dinheiro aqui. literalmente
mamon", personifica o dinheiro como

Poder que subjuga e escraviza o ho-
mem. O termo servir tem ai o sentido
também de culto. Diante de Deus, por-fânto, o dinheiro é um falso Deus c
representa um perigo muito grave por-
que se pode tornar um verdadeiro ídolo.

De acordo com o contexto bíblico, a
equação Deus e dinheiro não é algo

Jdeal, 
mas real e até incarnado. Ela se

traduz concretamente da seguinte for-

ma: de um lado está o Senhor, o Cristo
que se identifica com o fraco, o pe-
queno, o pobre. De outro está
mamon, o dinheiro, identificado com o
poderoso, o grande, o rico.

Essa equação nos dá a chave ex-
phcativa da trama, da malha, segundo
a qual está urdida a nossa sociedade
Ela explicita, a partir da raiz, a linha'
que separa o nosso mundo em duas
metades diferentes e divergentes. Não
se trata das fronteira entre o leste
comunista e o oeste capitalista. Nem
bem é a divisão entre o hemisfério nor-
te desenvolvido e o sul subdesenvolvido
Não se trata em suma de uma divisão
geográfica, mas divisão de classe que
abrange toda a realidade sócio-politico-
econòmico-religiosa. E desta forma a
meu ver, que se opera a fronteira entre
Deus e mamon.

Poderíamos concretizar ainda mais
esse dado através de fatos bem co-
nhecidos de todos nós.

Por exemplo, eu vejo nitidamente
esta fronteira no incidente de Xinguara
ao sul do Pará, quando meses atrás 60
famílias de posseiros foram animales-
camente torturadas e expulsas de suas
terras por ordem do banqueiro de Sáo
Paulo, Flavio de Almeida Pinho,
apoiado pelo INCRA, dispondo de subs-
tanciosos incentivos fiscais da Sudam, e
tendo a sua disposição, além de jagun-
ços e pistoleiros, um forte contingente
da Polícia Militar.

Mas uo outro lado, surgiu a união de
oito mil lavradores solidários com seus
companheiros humilhados e contando
também com a presença ao seu lado
dos agentes pastorais da Igreja, dos
membros da Comissão de Justiça e
Paz, da CPT, de deputados federais e
de muita gente do povo.

Metalúrgicos, índios
e empresários

Vê-se ainda essa fronteira na greve
dos metalúrgicos em São Paulo, quando
a policia, na suposição de que o erro e
o crime estão sempre do lado dos
operários e a verdade e a virtude do
lado dos patrões, assassinou o
operário Santo Dias e invadiu por or-
dem de seus superiores a igreja onde os
trabalhadores se reuniam O resultado
foi, do outro lado, a mais profunda
união da classe e a maior solidariedade
com ela não só por parte da igreja
como também de vários setores da
«sociedade.

E por falar em operários, é evidente

tombem que esta mesma delimitação e
divisão se revela na maneira como o
governo por um lado, dá toda a liber-
dade aos sindicatos patronais e, por
outro, controla com o máximo rigor os
sindicatos de trabalhadores na indústria
e agricultura. Impõe uma pesada bu-
rocracia na estrutura sindical operaria
tornando-a impossível de ser manejada
pela classe de analfabetos e semi-
analfabetos, além de colocar cuida-

5amente 
seus gentes pelegos em

todos os postos chaves da organização
Mas, justamente daí nasceu a oposição"
sindical, instrumento de tomada de
consciência para os trabalhadores com
relação às contradições do sistema e às
possibilidades deles realizarem sua
caminhada de libertação da própria
classe e do povo.

E claro, também que a mesma
fronteira divide empresários ricos
aliados ao governo, contra os índios'
tidos como estorvos ao desenvolvimerv
to, tachados de selvagens e indolentes
que ocupam inutilmente as terras quebem poderiam ser comerciadas seja na
sua madeira, seja transformada em
pastagens para o gado ou até mesmo
vendidas a grupos estrangeiros a fim
de ajudar a saldar nossa divida exter-
na.

Do seu lado, porém os grupos in-
digenas estão se encontrando em as-
sembléias de chefes em busca de
melhor conhecer a situação em que se
acham envolvidos, de assumir os po-bres instrumentos de solução dos seus
problemas que estão ao seu alcance de
retomar as terras e recuperar sua cul-
tora e identidade. Assim eles poderão
descobnr que não estão sozinhos nessa
luta.

O natal de Jesus revelou que Deus
tomou partido diante dessa fronteira e
foi além Sua Boa Nova subverteu a or-

í^ ^l 
vig?nte Proclanmndo a

novidade da missão libertadora do
pobre no sentido de que cabe realmente
ao pobre ser libertador.

Eis ai o natal, a sua novidade e o
seu escândalo.

Aliás, foi anunciado pelo profeta aue
o Cnstoinsiser 

pedra de tropeço, sumi
de contradição, de mptura ee^ada de
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O natal, portanto, nada tem a ver
25[¦ Pieguice sócio-religiosa qué

a loucura do consumismo que acambar-

respeito ao pobre, ao oprimido. O natal

bíblico concerne à libertação.
O melhor é que o povo está enten-

dendo isto muito bem, está entendendo
além disso, que esso libertação não cai
prontmha do céu. O próprio Jesus teve
que fazer sua caminhadi., pessou peloaprendizado da provação e do sofri-
mento.

O natal sp realiza
em nossos tempos

Da mesma forma, uma lenta e la-
boriosa caminhada se realiza entre os
homens. E graças a ela os operários, os
lavradores, os índios vão assumindo a
tarefa de se tornarem como diz o
Vaticano II, sujeito, autor e destina-
tá no do seu próprio crescimento.

Para mim este é o mais eloqüente
sinal de que o natal se realiza em nos-
sos tempos. E bem aí que se dão as
dores do parto de todo um povo latino-
americano. E um processo que não se
dissocia da vivência religiosa e da fé
profunda que este povo soube manter e
cultivar e onde, justamente, ele encon-
tra o maior impulso de sua libertação
libertação que traduz, historicamente ò
anuncio e o gesto salvador de Jesus
Cristo e a vontade salvívica do Pai"O 

Espirito do Senhor está sobre
mim pelo que me consagrou com sua
unção e enviou-me a pre^r a Boa
Nova aos pobres, curar os corações
machucados, a anunciar a libertação
aos presos, a dar visão aos cegos, porem liberdade os oprimidos e publicar o
ano favorável do Senhor".

Ao ter diante do povo esta profecia
de Isaias, em Nazaré da G-alüéia, na
inauguração de sua missão, Jesus
declarou no final: "Hoje 

se cumpriu es-
ta esentura que vocês ouviram".

Não acontece hoje em dia a mesm
realização? ^^

O certo é que o espaço está aberto a
todos que queiram colocar suas vidas a
serviço desta empolgante expectativa
cujo próximo natal está sendoprofe-
ticamt^ anunciado pelo próprio povo

O ve^deiroganhoparanóssertentrar
nessa fronteira e nesse horizonte de
Deus abraçando a nova mística docompromisso com os «homens e do en-contro com o Pai no seu filho Jesus,
atiles da luta pela transformação^
mundo, mundo mais digno do homem e

Dom Tomás Baldulno O P
Bispo de Goiás Velho'
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Rumo ao cessar-fogo
Encerrou-se a Conferência de Londres. A Inglaterra.

o governo de Salisbury

e a Frente Patriótica chegam a um acordo

Após 14 semanas de negociações, a

conferência constitucional sobre a

Rodésia (Zimbabwe) foi encerrada, no
último dia 17, com um acordo entre as
três partes (a Inglaterra; o governo de
Salisbury, do bispo Muzorewa; e a
Frente Patriótica, de Robert Mugabe e
Joshua Nkomo). A partir do dia 26 de
dezembro, o cessar-fogo começará a
ser praticado, e se tornará efetivo no
dia 2 de janeiro. Nessa data, os 1200

homens do contigente da Comunidade
Britânica dos quais 900 são soldados

Ingleses serão enviados ao país para
supervisionar a aplicação do cessar-
fogo Todavia, persiste um desacordo
sobre o tempo necessário às ope-
rações de recolhimento das forças em
choque O.s britânicos estimam que unia
semana serã suficiente. Mas Mugabe,
falando em nome da Frente Patriótica,

declarou que a aplicação do cessar-fogo

precisará de seis a oito semanas para
se efetivar plenamente.

Apesar disso, o governo de Londres
considera que o calendário previsto
serã apraximadamente mantido, com a
realização de eleições no final de fe-
vereiro de 19B0, a formação de urn novo

governo em marco, ao aual Lord
Soamos, que até \á exercerá a função de
governador britânico, entregará o

paler

A cronologia do
conflito rodesiano

11 de novembro de 1965 Proda-
macao unilateral da independência da
Rodésia por lan Smith (representante
da minoria racista branca). Suspensão
pela Grã Bretanha da Constituição da
colônia.

27 de abril de 1966 - Início das
negociações oficiosas entre os governos
de Londres e de Salisbury. As nego-
ciações oficiais começam em Londres
no dia 9 de maio, e são interrompidas a
25 de agosto.

17 de dezembro de 1966 - O Con-
selho de Segurança da ONU adota uma
resolução sobre sanções econômicas
obrigatórias contra a Rodésia.

20 de julho de 1967 - O primeiro
ministro britânico, Harold Wilson rejeita
o projeto de Constituição rodesiana.

20 de julho de 1968 - É organizado
um plebiscito na Rodésia sobre a trans-
formação do país em república e a
adoção da nova Constituição. A maioria
dos eleitores brancos ios únicos que
podiam votar) respondem às duas

questões de forma positiva. São rom-

pidos os últimos laços com Londres.
24 de novembro de 1971 - Acordo

de princípio a ndo-rodes ia no colocando
fim ao conflito constitucional., desde

que a maioria negra aceite a nova Car-
ta.

23 de maio de 1972 - Lord Pearce,
encarregado da aplicação do acordo,
constata que a população negra o re-

jeita. O governo de Londres mantém as
sanções contra a Rodésia.

4 de dezembro de 1974 - Os dirigen-
tes nacionalistas são libertados para
participar de uma conferência que
reuniu, em Lusaka (Zâmbia), os pre-
sidentes Kaunda (Zâmbia), Nyerere

(Tanzânia) eKhama (Botswana).
de dezembro de 1974 - O gover-

no rodesiano rejeita as condições dos
nacionalistas para uma regulamentação
do conflito constitucional.

de dezembro de 1974 - Os na-
cionalistas rodesianos se unem em

Mugabe e Nkomo, na Conferência de Londres

Lukasa sob a bandeira do African

National Council (ANC), presidida pelo
bispo Muzorewa.

3 de setembro de 1975 - Rompimen-

to da aliança entre o bispo Musorewa e

os dirigentes dos movimentos de liber-

tação, Mugabe e Nkomo.
15 de dezembro de 1975 - Iniciam-

se, em Salisbury, negociações consti-

tucionais entre lan Smith e «Joshua

Nkomo.
5 de marco de 1976 — Rompimento

das negociações entre Smith e Nkomo.
22 de março de 1976 — O primeiro

ministro britânico, Callaghan, define
condições para um acordo anglo-
rodesiano, que ele subordina à ascen-

ção, num prazo de dois anos, da

maioria negra ao poder.
27 de abril de 1976 — O secretário de

Estado norte-americano Henry Kissin-

ger anuncia 
"severas medidas'' contra

a Rodésia, caso os dirigentes do país
rejeitem o plano britânico.

24 de setembro de 1976 - Smith
aceita o plano de Kissinger.

26 de setembro de 1976 - Os na-
cionalistas e os Estados africanos da
"Linha 

de Frente" (Angola, Moçam-
bique, Zâmbia, Tanzânia e Botswana)

rejeitam o 
"plano 

Kissinger".
23 de outubro de 1976 - Nkomo e

Mugabe anunciam a formação da Fren-
tc Patriótica, da qual passam a ser co-
presidentes.

de janeiro de 1977 - Os Estadas
da 

"Linha 
de Frente" oferecem seu

apoio exclusivo à Frente Patriótica,

posição que é adotada pela Organização
de Unidade Africana (OUA).

24 de janeiro de 1977 — Smith re-

jeita um novo plano de regulamentação
britânico.

18 de julho de 1977 — Smith rejeito
novo plano anglo-americano.

3 de março de 1978 — "Acordo 
inter-

no" entre Smith, o bispo Muzorewa, o

pastor Sithole e o Chefe Çhirau.
31 de janeiro de 1979 - 84,4% do

eleitorado branco da Rodésia aprovam
um projeto de Constituição hi-racial.

22 de abril de 1979 - O bispo Mu-
zorewa e seu partido obtém a maioria
das cadeiras nas eleições legislativas.

1" de junho de 1979 - O bispo
Muzorewa assume a função de primeiro
ministro. Mas a minoria branca man-
tém o poder de fato.

10 de setembro de 1979 — Início da
Conferência de Londres.

O Conselho dã Revolução Islâmica,
órgão máximo do Irã, presidido pelo
aiatolá' Khomeini, já decidiu o que fazer
com os reféns que permanecem desde o
dia 4 de novembro no interior da em-
baixada norte-americana em Teerã,
ocupada por estudantes. A noticia foi
divulgada, no último dia 20, pela ageft-
cia Francê Pressa, que, por sua vez,
citava a agência iraniana Pars. Até o
final da semana pamniln, porém, se
desconhecia o teor dessa decisão e o
Conselho da Revolução informava que
ele só seria tornado público 

"mais tar-
de".

Antes da agência Pars divulgar a
decisão do Conselho, o ministro das
Relações Exteriores do Irã, Sadegh
Ghotbzadeh, havia anunciado que os
reféns não seriam nem libertados nem

julgados antes que se reunisse uma
comissão internacional de justiça, com-

posta por 26 personalidades iranianas e
estrangeiras, encarregada de examinar
a política norte-americana no Irã.
Segundo o chanceler, essa comissão
deveria ser reunir pouco depois da pas-
sagem do ano. Isso contradizia uma
declaração feita pelo próprio Ghotb-
zadeh alguns dias antes, de que a co-
missão poderia ser formada antes do
natal e de que alguns reféns seriam
libertados.

Essa promessa do chanceler ira-
niano provocou violenta reação entre os

estudantes que ocupam a embaixada,

que reafirmaram sua intenção de jul-

gar os reféns. Como se sabe, os estu-

IRA

Ghotbzadeh sob pressão

Os estudantes reagiram violentamente à promessa do

chanceler de libertar alguns reféns.

E ele teve que voltar atrás.

dantes não expressam apenas o seu
ponto de vista, mas parecem sofrer in-
fluência de diferentes setores da cúpula
xiita, cm especial dos mais intransigen-
tes. Segundo certas versões, um de
seus líderes seria o hojatolislã Khoeini
(não confundir com Khomeini), cha-
mado de "o 

Trotsky da revolução
iraniana" (exclusivamente por uma
questão de estilo, já que não tem ne-
nliuma afinidade política com os trots-
kistas). A pressão desses setores é que
levou Ghotbzadeh a mudar de posição.

Resta saber se a decisão ainda
secreta do Conselho da Revolução en-
campará ou não a nova declaração do
chanceler. O certo é que o assassinato,
M dia 18, do aiatolá Mohammad Mo-
fateh, um dos principais assessores de
Khomeini, favorece um endurecimen-
to da posição iraniana. Mofateh era
chefe do Departamento de Teologia da
Universidade de Teerã, e membro do
Conselho da Revolução. Quando che-
gava à Universidade, em companhia de

seus guarda-costas, ele foi atacado a
tiros por três indivíduos, que conse-

guiram escapar em motocicletas.
O assassinato foi reivindicado por

duas organizações até agora desço-
nhecidas, e, ao que se presume, de ex-
trema-direita: a 

"FM" 
e 

"A 
Grande

Serpente". O Conselho da Revolução
responsabiliza os Estados Unidos pelo
atentado. Üutro eminente lider espi-
ritual foi assassinado pelos sujos agen-
tes da CIA norte-americana e pela Savak
de Reza Pahlevi", diz a nota do Con-
selho. E o cortejo fúnebre de Mofateh,

que reuniu mais de 100 mil pessoas,
acabou se transformando numa exal-
tada manifestação antiamericana.

Enquanto isso, a administração
Carter prossegue suas manobras junto
aos governos cia Europa com o objetivo
de impor sanções econômicas ao Irã,
através e fora da ONU. No âmbito das
Nações Unidas, os Estados Unidos
pretendem enviar ao Conselho de Se-
gurança um pedido formal de sanções

semelhantes às aplicadas contra os
regimes racistas da Rodésia e da

África do Sul. Mas é fora da ONU que
Carter espera obter maiores resultados
em su? chantagem contra o Irã. Ele

pretende convencer os governos dos

países mais industrializados do Ociden-
te a não comprarem mais o petróleo
iraniano no mercado livre e a não

aceitarem outra forma de pagamento
que não seja o dólar. Espera ainda que
eles determinem o congelamento das
bens iranianos depositados em seus
bancos, a exemplo do que já ocorreu
nos Estados Unidos.

Por outro lado, prosseguem no

Panamá as violentas manifestações
contra o asilo que o governo do general
Ornar Torrijos concedeu ao ex-xá Reza
Pahlevi. As manifestações vem sendo

promovidas principalmente pelos es-

tudantes e têm sido duramente
reprimidas pela polícia. Em represália
â decisão do governo panamenho, o Irã

já anunciou que não negociará qual-
quer contrato de petróleo com o país.
"Não 

consideramos que um país que
esteja a favor dos Estados Unidos seja

um país neutro", declarou o minis-
tro do Petróleo iraniano, Ali Akbar
Moifar. Além disso, o aiatolá Sadegh
Khalkli, responsável pelo Tribunal
Islâmico, já anunciou, em Teerã, o en-

vio de um comando ao Panamá, para
assassinar o ex-xá em seu abrigo, na

ilha de Contadora.

José Tadeu Arantes
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He.ja foi considerado o
guia genial dos povos"

e o maior continuador da
obra de Marx e Lênin.

H°jeí Poucos se lembram
de losif Vissarionovitch

Djugatchvili.

Texto: José Tadeu Arantes

Stalin, 

ou melhor Iosif Vissa-
nonovitch Djugatchvili, nasceu
em Gon, na Geórgia (hoje, uma

o, a }*s 
rePúblicas da URSS), no dia

21 de dezembro de 1879. Há cem anos
portanto. Seu pai, sapateiro, morreu
cedo. Foi sua mãe, uma lavadeira
profundamente religiosa, que o criou,
losit fez seus primeiros estudos numa
escola da Igreja Russa-Ortodoxa e
depois, foi enviado a um seminário em
Tbihsi (Tiflis, capital da Geórgia) A
aversão à disciplina rígida da instituição
e as primeiras leituras (os romancistas
realistas russos e Darwin) levaram-no
a rebeldia. Foi expulso do seminário
em 1899, no último ano do curso.

Foi rápida sua adesão ao movi-
mento revolucionário. Em 1902, foi
preso como militante do comitê clan-
destino de Tbilissi do Partido Operário
Social Democrata Russo (POSDR) e
deportado para a Sibéria. Conseguiu
fugir do exílio em 1904, e, no ano se-
guinte, com o ascenso da luta revolu-
cionána, organizou a greve geral em
Baku (nas margens do Mar Cáspio na
atual República do Azerbaijão). Ainda
em 1905, encontrou Lênin pela primeira
vez no congresso do Partido realizado
na Finlândia.

Em 1907, escreveu seu primeiro
livro, uma coletânea de artigos, inti-
tulado "Anarquismo 

ou socialismo9"
em que defendia a necessidade da lútà
organizada. No ano seguinte, foi preso
novamente, e novamente conseguiu es-
capar, indo para São Petersburgo
(atual Leningrado), então a capital do
Império Russo. Foi eleito em seguida
para o Comitê Central do Partido (a
cisão do POSDR, em bolcheviques e
mencheviques, havia ocorrido em 1903
e Stalin ficara com os bolcheviques'
liderados por Lênin).

Stóíin
1879-1979

Keystone

_^Ê \_f_k_m **È£ _^M \\\__W''1-'
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Quatro prisões, três
fugas e uma anistia

Ao contrário de outros líderes re-
volucionários russos (Plekhanov, Lênin,
Trotsky etc), Stalin não viveu exilado
no exterior, e só saiu do país, nos anos
anteriores à tomada do poder, para
participar dos congressos do Partido
fcm 1912, depois de ter fugido de sua
terceira prisão, participou da fundação
ao jornal partidário Pravda (Verdade).

g' 
* 1912, também, o segundo livro de

í>taiin, "O 
marxismo e a questão na-

cional", em que polemiza com o pro-
grama nacional da social-democracia
austríaca.

Em 1913, voltou a ser preso e foi
deportado para o circulo polar ártico.
*oi lá que recebeu o pseudônimo pelo
qual f-cou conhecido pelo resto da vida:
stalin (aço). Só foi libertado após a
queda do czarismo, em março de 1917.
Pelo governo de Kerenski.

De volta a Petrogrado (São Peters-
ourgo), assumiu a direção do Pravda e
Participou ativamente dos preparativosoa Revolução de Outubro, principal-
2?ÍL255 organizador. Após a subida
aos bolcheviques ao poder, foi nomeado

v iÍ^"0 *¦ Nacionalidades no Con-
seu» dos Comissários do Povo. Com aintervenção contra-revolucionária es-
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trangeira e a eclosão da guerra civil
(1919-1921), Stalin foi enviado para o
comando dos combates na cidade de
Tsantsin (que, de 1925 a 1961, recebeu o
nome de Stalingrado, e, depois, com a
chamda "desestalinização", 

passou a
ser denominada Volgogrado), às mar-
gens do Volga. Foi em Tsaritsin queocorreu o primeiro desentendimento
direto, devido a problemas de estra-
tégia militar, entre Stalin e Trotsky
que era, então, o chefe do Exército
vermelho.

Com a doença de Lênin e seu afãs-
tamento das tarefas de direção (ele
havia ficado paralitico), Stalin foi eleito
secretário-geral do Partido Comunista
da URSS, a 3 de fevereiro de 1922. Suas
divergências com Trotsky se agrava-
ram muito. Lênin, acamado, temia que
o acirramento da contradição entre os
dois pudesse levar a uma cisão do Par-
tido, o que colocaria em risco a própria
sobrevivência do poder revolucionário
que ainda enfrentava enormes dificul-
dades. Para evitar isso, propunha uma
ampliação do Comitê Central, "para

até 50 ou 100 membros", e uma cole-
tivização de sua direção, com o afãs-
tamento de Stalin do cargo de secre-
tário-geral.

Secretário Geral do
Partido Comunista

Essa orientação não foi adotada e a
morte de Lênin, a 21 de janeiro de 1924
precipitou a luta interna no Partido
Ai ando-se a Kamenev e Zinoviev con-
tra a auto-denominada "oposição 

de es-
querda", dirigida por Trotsky, Stalin foi
eleito sucessor do chefe da revoluoãa
Ainda em 1924 Stalin pronunciou uma
série de conferências na Universidade
Sverdlov, que depois foram reunidas

s?due&mresumodas*-

Os grandes expurgos
da década de 30

Prírc %LÍ 
*&< no 15° Congresso do

FCUS, Trotsky foi expulso do Partido-
no ano seguinte foi deportado para Al-
ma Ata (na fronteira com a China); e
um ano depois, expulso para a Turouia'
A aliança de Stalin com Kamenev e
Zinoviev foi rompida com a adesão des-
tes dois às teses da "oposição 

de es-
querda". Stalin ligou^e então aBukhann, Tomsky e Rikov para com-
bater Kamenev e Zinoviev.

Auoposição de esquerda "negava 
a

possibilidade da "contração 
do socialis-

mo em um só país". Ao mesmo tempo
propunha a coletivização forçada do

ínSSVwí 
¦*£**! 

dustrialização da
URSS Stálm, reconhecendo que, com a
derrota da revolução na Alemanha omovimento revolucionário mundial
havia entrado em refluxo, propunha aconsolidação do poder rà URSS E
para diminuir as áreas de atrito
preconizava uma industrialização
moderada e concessões aos camponeses
ncos (kulaks). Com a derrrtTda

oposição de esquerda", porém, Stalin
acabou pondo em pratica algumas das
propostas que antes havia combatido eno primeiro plano qüinqüenal, elaixv

industrialização acelerada do pais dan-dose prioridade à indústriaTossada
Em ifiMfn realizou^ rt*M.zação forçada da agricultura com aüquidaçâo dos kulal^ A ^kCtteBukharin a essas medidastevai aorompimento de sua aliança com Stalin.

OTP-3MÍ/OM

No plano internacional, o fascismo
estava em ascensão. Para combatô-loL
a Internacional Comunista, sob a
direção de Stalin, traçou a política da
frente única antifascista, pregando a
união dos comunistas, com os social-
democratas e outras forças democrá-
ticas. A ameaça de guerra pesava
sobre a URSS. Nesse ambiente (te ner-
vosismo e a pretexto do atentado que
XlU^o° ranibro do Comitê Central
do PCUS Serge Kirov, tiveram início os
processos de Moscou, que se estende-
ram ae 1936 a 1938 e que promoveram
um amplo expurgo na direção parti-dana e instalaram um clima de terror
generalizado. Kamenev, Zinoviev e
Smirnov foram executados por"desvio 

de esquerda". Bukharin, Rykov
e Radek foram executados por 

"desvio
de direita". O expurgo atingiu as For-
cas Armadas, com a execução, entre
outros do marechal Tukhatchevski
acusado de "cumplicidade 

com o ini-
migo".

A vitória contra o
nazi-fascismo

Em 1938, Stáhn escreveu "O 
ma-

tenalismo histórico e o materialismo
dialético", que foi incluído no livro

História do Partido Comunista (boi-
chevique) da URSS". Nesse mesmo
ano, F rança e Inglaterra firmavam em
Munique, um acordo com a Alemanha
hitlensta. As espectativas de Stalin, de
uma aliança com essas potências paracombater a ameaça nazi-fascista fi-
caram provisoriamente frustradas A 23
de agosto de 1939, num ato muitas
vezes interpretado com uma manobra
para ganhar tempo, Stalin firmou tam-
bém um pacto de nãoagressâo com a
Alemanha. A URSS se preparava paraa guerra iminente. Para reforçar seu
esquema defensivo, as forcas soviéticas
ocuparam a parte leste da Polônia
(1939) e porções da Finlândia e da
Romênia (1940). Em 1941, a Alemanha
lançou o ataque contra o território
soviético.

Para barganhar um acordo com as
potências imperialistas ocidentais con-
tra a Alemanha, Stalin dissolveu a In-
ternacional Comunista (Komintern), em1943. A aliança contra o Eixo foi alcan-
cada, e, em conferências sucessivas
com o presidente norte-americano
Roosevelt e com o primeiro ministro in-
gles Churchill, Stalin estabeleceu asbases p;ira a ação dos Aliados na
guerra.

Com a derrota do Eixo, a aliança
rapidamente se desfez e a URSS quehavia sofrido perdas pesadíssimas m
guerra e que enfrentava um árduo
processo de reconstrução, passou a seralvo da pressão, inclusive Maúâ doimperialismo norte-americano. Èm1951, coma aprovação de Stalin, tronaschinesas foram enviadas em aux£H

S£2Sf?r25üliÍ 
contra * forcas dos

o 
s^dos Unidos. A Alemanha, (üvidida

e ocupada, tornavam uma zoiia de ex-tema tensão entre os dois campos. Erao início da guerra fria.

Stáhn escreveu ainda mais dois li-vros: p marxismo e os problemas delingüística" (1951) e "Os 
proMemal

f?°nômicos 
do socialismo na URSS"

(195?). Morreu em 1953. Três anosdepo^ no 20° Congresso do POS
Krachev apresentou seu famoso relal
tono secreto, denunciando os "crimes"
de Stalin. Iniciava-se o confcate aochamado "culto 

da pereoíaüSde" aSmesmo tempo, o Congresso aproiava
d^s teses novas: de que a gueírarfE

IZ^18 S^ttvd. apesar do rartS

SS^ÍV0 
d0 

^rtaüsmo; e de qS »
ÍSSSIf ^^ em muitos paises
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OPINIÃO

0 grande burocrata
Sob sua direção, o centralismo democrático foi transformado em

centralismo burocrático, que permitia todo o gênero de manipulações.

»>£*

Mais di' 
'?") 

anos depois de sua morte,

a avaliação do papel histórico de Stalin

continua sendo tema polemico e difícil

para a esquerda. A intenção de Mo-

vimento era apresentar diferentes en-

foque* sobre a questão. Para isso

trazemos aqui as valiosas contribuições

d. Jacob (ioitiidcr e Kder Sader. Mas

nao estamos publicando um artigo que

m baseia num ponto de visüi funda-

mentalmente favorável a Stalin. Pouco

depois dr s.i;t chegada do exílio, Dió-

L»enes \rnida (anuíra liavia se corn-

prometido a escrever esse artigo. Kle

cra, lalvez, a pessoa mais indicada

pura isso, pois o Partido Comunista do

Hrasil. do qual ele era um dos prin-

npais dirigentes, havia definido, em

sua ? ( onferência, o ano de 1929 como

u -ano stãliir. Além disso. Arruda

havia nmhceido pessoalmente o diri-
»eilte soviético, Efe morreu, porem, an-

les (ii poder es«-rever essa matéria. E
mv esforços que fizemos para que outras

pessoas se incumbissem da tarefa de

opinar a favor dc Stalin nfto foram bem
sucedidos. _____________________

\ íi«tra de Stalin foi e continua

atacada pelos reacicilários de todas as

matizes. Durante um quarto dc século,

ele simbolizou como personalidade o

pais que primeiro se desprendeu do

sistema capitalista mundial e tomou o
caminho de um desenvolvimento com-

pletamente novo, em direção ao so-

cia lismo. So período em que o fascismo

avançava, o nome de Stalin se iden-

tificou com o antiíaseismo e. durante a
lí Guerra Mundial, seu prestígio se

agigantou, na medida em que a ele se

associaram as vitórias das Forcas Ar-

madas soviéticas. Por tucio isso, a

crítica dos reacionários.a Stalin é uma

crítica anticomunista. Como o é a
crítica de certa parte tios chamados
dissidentes soviéticos, a exemplo de
Soljemtzm. com o seu fanático mis-

ticismo '.slavòfilo. Infelizmente, cabe

acrescentar, nem tudo o que a crítica
. nticomunista afirma é falso: o próprio
Stalin se incumbiu de lhe fornecer bons

argumentos.

0 stalinismo ficou

Outra espécie de critica a Stalin é a

que procede de meias ditas marxistas,

porem de uma posição de direita. A
analise da época dominada por Stalin é
condu/ida de maneira a que se reva-
lorizem as teses de Kastsky. quando
este atacou a Kevolucão Soviética. O
resultado e o eurocomunismo com a.s
suas variadas mutações, que mitifi-
cam o parlamentarismo da democracia
burguesa e absokitizam a transição

pacífica ao socialismo, Já temas um
eurocomuiiismo tropiealizado ã moda
brasileira, cujos adeptas estão inti-
mamente convictos de que chegará o
dia em que um general oferecerá de
bandeja o socialismo ao povo brasileiro.

(•> Jacob Goreoder foi membro do
Comitê Central do PCB e um dos fun-
dadores do Partido Comunista Brasi-
leiro Revolucionário (PCBR). Atual-
mente situa-se como um marxista in-
dependente. É aulor do livro "Escra-

vismo colonial" e já colaborai em
outros números dc Movimento.

Jacob Gorender (*)

ZINOVIF.Y I S?Bj I

Aliado ' 
'^^R ___________ ^**"

luta (outra :*'jjm _____
TroUky. ' .^9 ______k J |__

inU mmmm. I Jfc _áOR_
esquerda" -^^^^^!_________: * t^M

BUKHARIN __________ lf i______l__i
____¦__________________. *áÈÈÉ&Êibí -

Kamenev. ^v ^à ^*Ê* ¦
Kxeeutado WB WL

por 
"desvio 

______ÉI _________ >*** mÊÊ**~
de direita" IfJ #> *^> ^^f

KAMENEV
Aliado na
luta contra
Trotsky.
Kxeeutado

por 
"desvio

de esquerda'

TROTSKY
O prineipal
adversário.
Expulso da
URSS e
assassinado
no México

A crítica oficial soviética a Stalin se
reduziu ao conceito supeifieiallssimo

do "culto á personalidade". Afinal, tudo

nao tena passado de um exagero na

valorização do indivíduo, o qual, em

conseqüência e com seus poderes de
chefia, se excedeu no arbítrio pessoal.
I )osvendado e eliminado o culto, só res-

tava encerrar o assunto. Afinal, os

beneficiários da época stalinista con-

tinuavam no poder e não deviam ser

incomodados. 0 regime político so-
viético permanece, por isso, o mesmo
stalinismo de antes, apenas ligeiramen-
te abrandado.

'intolerante, 
desleal"

Daí constituir um absurdo afirmar

que os atuais dirigentes da URSS são

traidores da herança de Stalin, quando,
de fato, eles a preservam com zelo.
Aqueles que persistem, até hoje, no cul-

to <i memória de Stalin como um clás-

sico do marxismo, ao par de Marx, En-

gels e Lênin, conseguem, em oposição à
lógica mais elementar, acreditar que a
morte de Stalin marcou o retrocesso da

URSS ao capitalismo. Que um fato

biológico como a morte de um estadis-
ta, com os poderes autocráticos des-
fnitados pelo ditador soviético, viesse a
desencadear remanejamentos políticos
i ou seja, processos ao nível da superes-

trutura), é aceitável para um marxista.
Porém que tivesse implicado um

processo estrutural tão formidável

quanto a regressão de um modo de

produção dominante e de toda uma for-
mação social para outro modo de

produçfio e outra formação social já
supeilldofl eis o que nenhum marxis-

ta ouvirá sem repudiar como tese do
mais descabelado idealismo.

A crítica marxista a Stalin não
deixará de vê-lo, antes de tudo, como
expoente de um tipo de desenvolvimen-
to pré-socialista num pais economi-
camente tão heterogêneo como a Rus-
sia, devastada por oito anos de guerra
externa e guerra civil, com uma po-
pulação de cerca de 90% de campo-
neses analfabetas, nas condições do
cerco capitalista e na expectativa de
uma nova guerra mundial. Qualquer

que fosse o líder, seriam inevitáveis em

tais circunstâncias variadas restrições

k democracia socialista (ainda mais

num país que sequer possuía as tra-
dições da democracia burguesa), e,

pior que tudo, a expansão de uma
camada burocrática (jjrigente. O que
sucedeu foi que Stalin, por suas qua-
lidades de velho bolchevique, de fir-
meza de direção e de hábil organizador,
se tornou o mais eminente intérprete
dessa camada burocrática dominante,

que ocupou o aparelho do Partido e o
do Pastado e fez desaparecer distinções
essenciais entre as duas entidades.

Colocado no ápice da pirâmide par-
tida ria e estatal, o onipotente secre-
táno-geral se, demonstrou suas vir-
tudes, que, sem dúvida, as possuía,
também exacerbou ao máximo os seus
defeitos. Alguns destes foram men-
danados no documento enviado ao
Comitê Central do PCUS pelo próprio
Lênin e que é conhecido como seu tes-
tamento: Stalin é ali caracterizado
como grosseiro, intolerante, desleal
rom os companheiros e caprichoso.

Crimes hediondos

Costuma-se dizer que Marx, Engels
e Lênin também cometeram erros.
Nada mais correto. No caso de Stalin,
não se tratou, contudo, somente de
erras, mas de crimes hediondos, que
feriram profundamente a causa mun-
diai do comunismo.

O culto que instituiu à sua sacros-
santa pessoa aceito pelo PCUS e pelo
movimento comunista internacional ul-
trapassa o que se possa imaginar de
um faraó do antigo Egito. O centralis-
mo democrático foi transformado em
centralismo burocrático, que permitia
ao intocável "núcleo 

dirigente" todo
gênero de manipulações nas instâncias

iwrtidárias. A discussão democrática
de divergências, que tivessem alguma
envergadura política, foi substituída

pelo assassinato dos divergentes ou dos
meros suspeitos de divergência. Com
pouquíssimas exceções, a velha guarda
bolchevique sobrevivente à guerra civil
foi fisicamente exterminada após tor-

•'18

turas e vergonhosos processos-farsa.
Pela mão de um sicário, o grão-
burocrata espatifiou a cabeça de Trots-
ky no México. Toda a URSS foi submer-
sa num clima de terror policial, ao

qual o regime político-social sobreviveu
apesar de Stalin e não por sua causa.
Isto é, porque, em r/ieio às maiores
dificuldades, as massas trabalhadoras
continuaram a apoiar a luta pela cons-
trução das bases do socialismo.

Vulgarização teórica

Stalin criou um estilo de direção

política e de interpretação da teoria
marxista que ficou crismado como
stalinismo. Dele fazem parte distorções

que prejudicaram enormemente o
movimento comunista mundial. Assim

por exemplo, a tese da construção do

socialismo num só país, se forneceu um
objetivo concreto e compreensível ao

empenho da classe operária soviética,
foi cada vez mais explicitada como
subordinação do movimento comunista
em todos os países à politica externa da

URSS, ficando em plano secundário o

que houvesse de especificamente na-

cional em cada país. Tornou-se dogma
a afirmação de que a pedra de toque do
internacionalismo proletário é a fide-

lidade incondicional à URSS. Não fal-

tam até políticos responsáveis que
repetem isso ainda hoje, rotulando de

anticomunismo a menor restrição que
se faça a este ou aquele aspecto da

política soviética, como, por exemplo, o

de enfurnar dissidentes em hospitais

psiquiátricos.
Do stalinismo faz parte a vulga-

rização da teoria marxista. Esta foi

convertida num catecismo de dogmas
imutáveis, que por antecipação ex-

plicam o que ainda deve ser pesqui
sado, e transformado em conheci
mento teórico. Como filosofia dia-

lética, materialismo histórico e eco-

nomia politica, a teoria marxista sofreu

uma estagnação de decênios. Ao mes-

mo tempo, Stalin convertia a teoria
marxista num pragmatismo na medida

em que a adaptava e desfigurava con-

forme interesses táticos simplesmente
momentâneos. O próprio ditador foi um

teórico de segunda categoria. Quem se

der hoje ao trabalho desagradável de

ler, por exemplo, os Problemas Eco-

nômicos do Socialismo na URSS, uma

de suas últimas e mais pretensiosas
obras, aí encontrará uma soma de

prognósticos grosseiramente erradas
difícil de superar.

Teria sido diferente se fosse Lênin

e não Stalin? Do ponto de vista da es-

trutura econômica e da superestrutura

político-jurídica, não creio que viessem
a ocorrer diferenças substanciais. Pen-

so, contudo, que os povos da URSS se

veriam poupados de muitos erros

graves na condução da construção
socialista e da guerra contra agressoat
hitleristas, dos sofrimentos trazidas

pelo terror policial ^e da mistificação
ideológica que foi o 

"culto à persona-
lidade". Por sua vez, a teoria marxis-

ta, ao invés de estagnar, teria avan-

çado. Mas isto, está claro, é o que se

chama de história contrafatual, história
hipotética. Não adianta aprofundar-se
nela e fiquemos com o que realmente
aconteceu.

"MOVIMENTO - 244-30/12/79
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A negação do socialismo

É
difícil fazer-se uma avalia-
ção serena sobre um dirigente
político que não hesitou em li-
quidar a maior parte de seus ex-

companheiros e urna grande massa de
seus concidadãos. Para uns, ele o fez
num esforço hercúleo para salvar a
revolução, ameaçada por todos os la-
dos, só merecendo portanto a admi-
ração dos revolucionários. Para outros
foi um ditador ambicioso e perverso
que traiu a revolução e seus ideais

Embora eu não tenha dúvidas de que¦ aCâo « Stalin no governo da URSS
tenha tido - em seus aspectos fun-
darnentais - um sentido contra-
reyolucináno, penso que a compreensão
objetiva desse processo exige que não
nos ofusquemos pelas visões que 

"ex-

chies 
a história" **** Psicol<>gia dos

Pensar que a degenerescência so-
viética seja resultado da perversidade
ao 'culto 

à personalidade" ou outra
característica atribuída a Stalin é
jogar na lata do lixo a própria concepção
materialista da história. Tem a mesma
força que a lenda do "golpe 

de estado"
que, segundo os stalinistas de hoje

p^00?™0 
no XX Congresso ái

Partido Comunista da UR.SS, transfor-
mando o que era uma radiosa socie-
dade socialista em negro império dosocial-fascismo. Essas "interpretações"
só tem eficácia como justificações mis-
tificadoras. O que se trata é de ver
como as características individuais das

personalidades históricas" servem a
grandes tendências do desenvolvimento
social.

Eder Sader (*)u 
|'l 
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Revolução: destruída

por seus protetores
Eu penso, em resumidas palavras

que Stalin foi o principal agente — an>
da que inconsciente disso - da trans-
formação de uma revolução proletária
em um processo de consolidação de
outra formação social nem capitalista
nem socialista (que se chame de ca-
pitalismo de estado, coietivismo bu-
rocrático ou outro nome qualquer; mais
importante que a denominação é hoje a
compreensão das suas leis próprias de
desenvolvimento, para o que trabalhas
como os de Rudolf Bahro vêm dar im-
portante contribuição).

rmíS80 que a revo)ução proletária na
UKSS enfrentou poderosas resistências
internas e externas. Os bolcheviques
tiveram que tensionar todas suas ener-
«ias para que a reação burguesa não
atogasse em sangue o primeiro poder
soviética Mas acontece que o caminho
aünal empreendido para proteger a
revolução de seus inimigos terminou
sendo responsável por sua liquidação,
pela mão de seus protetores.

Quer dizer que, já sob Stalin, o que
poderia ter sido uma provisória tendên-
cia ao autoritarismo transformou-se em

regra de ouro" da "transição 
socialis-

» : a proibição de toda atividade
Política fora dos quadros do partido

(*) Eder Sader foi um dos fundadores
aa organização Política Operária. No
exílio, escreveu vários artigos sobre os

^ 
stados militares na América Latina.

Atualmente, colabora no semanário Em
iempo e mtegra 0 Partído dos Tra.
balhadores 

(PT)
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único a repressão de toda posição quenão fosse a oficial, a mais estrita su-
bordinação dos órgãos de base à "di-
reção genial" do "pai 

dos povos"ioda oposição — num país cercado de'
inimigos e mesmo cheio de inimigos
reais ou potenciais internos - era vista
como agente desses inimigos. Era uma
situação real: basta ler a história dos
anos 20 na URSS. Mas o caminho es-
colhido para assegurar o socialismo jáimplicou na defesa de uma particular
concepção do socialismo: o socialismo
como uma sociedade ideal à qual se
chega pela vontade férrea de uma van-
guarda clarividente, "custe 

o que eus-
tar . Ele não é mais - como na con-
cepçao genuína de Marx - o processo
pelo qual as massas vão se reapro-
pilando de todo o poder. Pela primeira
visão o fundamental é a vitória do
modelo que já está prefigurado na
cabeça dos dirigentes. Pela segunda o
fundamental é o projeto que vai èx-
primindo o avanço da consciência e or-
ganização das massas.

A formação de uma
nova classe no poder

Evidentemente, o êxito desse proces-
so de emancipação das massas é muito
mais problemático do que imaginaram
Marx, Engels, Lênin. A história está aí
para mostrar. Evidentemente o ca-
minho tomado pela 

"contrução 
do

socialismo" sob Stalin se baseava jánum certo esgotamento do movimento
operário revolucionário russo no curso
dos anos 20.

Mas o fato concreto — sem entrar
agora nas peripécias da história — é
que a super proteção contra o "inimigo
externo" se tranforma em agente de
uma "liquidação 

interna": a liquidação
deIutQao ° controle democrático dos tra-
balhadores e o povo na vida política
soviética vai fazendo com que a bu-
rocracia (cuja existência é inevitável
por um longo período), tenha todas
as condições para ir aumentando seus
privilégios de riqueza e poder. Progres-
sivamente, esses dirigentes de em
rresa técnicos e administradores do
aparelho de Estado, altos quadros do
partido, dispondo dos mecanismos de
poder, vão se constituindo numa ca-
mada (ou classe; me parecem total-
mente irrelevantes os argumentos
trotskistas para recusar o uso dessa
categoria na formação social dos países

ao "socialismo 
existente atualmente

autônoma em relação aos traballia-
aores, com interesses que lhes são
próprios.

Hegemonia vista como
artigo constitucional

O Estado Soviético - liquidada aautonomia dos sovietes (basta dizer
que o Partido Comunista é definido pela
própria Constituição como vanguarda
da classe operária. Então, que demo-
cracia socialista se pode esperar? Ele
nem precisa disputar a hegemonia daclasse: esta já lhe é "concedida" 

pelaConstituição!) - passa a ter uma
dinâmica como a de qualquer Estado-
um aparelho que se antepõe às massas
Nao é um 'Estado 

em extinção" um
processo de reapropriação da política
pelas massas, mas seu contrário: ummecanismo de pulverização e despo-
litizaçao das massas.

Stalin foi agente de um processo ob-
jetivo, de um processo que tem fortes
raízes nas condições atuais da huma-
nidade (tendências à socialização dasforças produtivas, à planificaçáo emdiferentes níveis, mas ao mesmo tem
po, débil maturação da classe operária
para assumir o controle produtivo, con-

nniÜT 3!!\rel0rtíam 
a divisã0 Werár-

quica do trabalho etc.). Basta vercomo outros processos revolucionários
revelam as mesmas tendências da s£ciedade soviética, embora articuladas
com características específicas

Essas sociedades mal poderiam serchamadas "sociedades 
de trans%ã0''

<na_verdade, estou aqui generalizando,

mas admito que seria necessário uma
análise mais particular de cada caso)
pela simples razão de que a direção do
processo - através do Estado - não
está conduzindo à sociedade sem cias-
ses: Sendo assim, chamá-las "de 

tran-
siçao ' 

teria o mesmo sentido quechamar o capitalismo de "sociedade 
de

transição" para o socialismo. Ou seja
nao tem sentido nenhum.

Executados 98 dos 139
membros da direção

Pois bem, pensando agora no papelespecífico de Stalin nesse processo não
vejo como negar que ele contribuiu de
modo decisivo para essa negação do
socialismo. O fato de ser ele o artífice
cie uma "coletivização 

forçada" a par-tir de 1929, pesa decisivamente 
'na 

con-
solidação desse "socialismo" 

imposto
as massas camponesas (que represen-
te vam então a maioria do país). O fato
de ser ele o artífice da "depuração 

do
partido , através dos métodos mais
brutais pisoteando qualquer livre dis-
cussão das posições (98 dos 139 mem-
bros do Comitê Central eleitos em 1937

ÍT™v0rtn- 
im dos 

W delegados
ao AVll Congresso eleito esse ano
toram presos e a maioria üquidados
pela policia stalinista), constitui umfator decisivo para o sufocamento davida política no país. Que Soljenitzin
seja hoje um ideólogo do mais obscu-
rantista reacionarismo eu não duvido
Mas isso não me permite ignorar que ârealidade dos gulags constitui uma
afronta a qualquer projeto socialista
Mas, já antes disso, o fato de Stalin tertransformado o marxismo, de um re-volucionário instrumento de conheci-
mento em reles justificação de qual-
quer política, define teoricamente o seu
papel. Ele lança a repressão contra oscamponeses afirmando o contrário: quese está reforçando a aliança operário-
camponesa. Ele efetua a formidável
repressão interna no partido no mo-mento em que entrega a "Constituição
mais democrática da história da hu-manidade". Ele liquida a III Inter-
nacionai em nome do fortalecimento
dos laços internacionalistas. O discurso

nraífí 
tni£*i8 mda <*m ver «»n a

anrttt*. QdfUrso 
sm,! P3™ encobrir

a prática. Só para isso lhe serve toda ateoria marxista.

«JÍLlS? 
cre_i0 que Qualquer projetoverdadeiramente comunista tem que

S?íífL£«ta 
"akriRorosa crítica nãosóde Stalin, mas de todo esse processo.
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povo espera uma

solução de Sihanuk"
Uma entrevista com um alto funcionário de Phnom Penh refugiado na Tailândia

R. P. Paringaux

B
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angeoc 
"O 

governo do presi-
dente Hen^, Samrin controla to-
do o pais. A administração po-
pular está firmemente estabe-

ferida, da cúpula ate a base. O povo do

Campuchea tornou-se o verdadeiro dono
de seu destino". Isso 6 o que afirmou
recentemente Truong Cliinh, presidente
da Assembléia Nai ional do Vietnã. "O

governo de Heng Samrin não tem ne-
nhum poder. Os vietnamitas controlam
até o menor escalão de uma adminis-
tração que a população despreza". Es-
sa é a réplica de Kang Sanerat, ex-vice-

presidente do Comitê Permanente da
FUNSK ("Frente de Salvação", co-

mandada por Heng Samrin, atualmente
no poder em Phnom Penh) e ex-diretor
do Departamento de Publicações do
Ministério da Informação, que acaba de

desertar de um regime no qual ocupava

posições privilegiadas para busear asilo
na Tailândia.

Antigo estudante de filosofia na Sor-
bonne, Kang havia retornado a Phnom
Penh, via Pequim, em 1977. Ele

acreditava que eram 'muito exage-
rados" os relatos das atrocidades
atribuídas ao regime do Khmer
Vermelho (Pol Pot). Não foi neeessário
muito tempo para ele perceber seu

equivoco: algumas horas após seu

retorno, ele, sua mulher e seus dois

filhos foram enviados, sem a menor ex-

plieação, junto com outros intelectuais
favoráveis ao regime, para o campo de
"reeducação" de Boeung-Trabck, perto
de Phnom Penh. Após a tomada da
capital [>elas tropas de Hanói, em ja-
neiro de 1979, Kang fugiu, em meio ao

pinico e à desordem, para o oeste, com
dezenas de milhares de pessoas. Ele

permaneceu dois meses em Battambang.

grande cidade do oeste, sob ocupação
vietnamita. Depois voltou a Phnom
Penh

0 museu dos horrores

do regime de Pol Pot

Incitado pelos vietnamitas a par-
ticipar do governo de Heng Samrin, ele
aceitou, "porque não havia outra es-
colha na época, e tornar-se funcionário
significava 13 quilos de arroz por mês

pan cada um dos adultos da minha
família e 1 para cada criança, e mais o
direito cie me instalar em Phnom Pe-
nh". "Além 

disso — acrescenta - a
sttuLçao permaneia confusa; espe-
rava-se que os ietnamitas que nos
haviam libertado instalassem uma ad-
ministração representativa do povo e
que sua presença se reduzisse progres-
sivamente. Foi exatamente o contrario
que ocorreu. Foi por isso que eu decidi
partir"*.

Tendo aceito o convite vietnamita,
Kang foi empregado como guia-
intérprete da pnsão de Tuol-Sleng,
transformada em museu dos horrores e
das execuções promovidas pelo regime
de Pol Pot. Sob a direção do tenente-
coronel vietnamita Mai Ixtm, antes en-
carregado da compilação dos crimes de
guerra americanos no Vietnã, ele guiou
visitantes estrangeiros a esse local de
extermínio e ajudou a formar o dossiê
de acusação contra os antigos dirigen-
tes, Pol Pot e Ieng Sary, julgados in
ateentia, em agosto passado, 

"por

crime de genocídio". Kang trabalhou
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A( ampamento khmer na fronteira com a Tailândia: uma população em fuga

na elaboração de uma lista de 20 mil
nomes de pessoas levadas à morte em
Tuol-Sleng, geralmente após terríveis
torturas.

"As vitimas eram, em sua maioria,

quadros e soldados khmers vermelhos
implicados em rivalidades internas e
invariavelmente acusados de serem
agentes da CIA ou da KGB (a polícia
política soviética) ou de Hanói. Cerca
de 20% eram antigos funcionários ou
intelectuais das regimes precedentes.
Havia também na lista nomes de in-
telectuais e de diplomatas que haviam
aderido aos comunistas, alguns dos

quais eu conheci na Franca" — prós-
segue Kang.

Fm seguida, ele foi nomeado para o
Ministério da Informação, passando a
viver no interior do novo regime, à
sombra dos "conselheiros" vietnamitas.
Segundo ele. o Comitê Central do Par-
tido é constituído essencialmente de an-
tigos khmers vietminhs (cambojanos
que participavam do movimento pela
independência da Indochina, liderado

por Ho Chi Minh), exilados em Hanói
desde 1954 i alguns, reenviados ao Cam-
boja após o golpe de Fstado pró-
americano de 1970, se refugiaram de
novo no Vietnã para escapar aos expur-
gos dos elementos pró-vietnamitas
promovidos desde 1973 pelos khmers
vermelhos), de desertores khmers ver-
molhos e de cambojanos refugiados no
Vietnã após a ofensiva desencadeada no
final de 1977 pelas tropas de Hanói no
sul e no sudeste do Camboja.

Na rádio, traduz-se

tudo do vietnamita

Intelectuais náo comunistas foram
recuperados e amalgamados a essa
equipe para dar a impressão de uma
frente ampla. Mas, segundo nosso in-
terlocutor, eles não dispõem de uma
migalha sequer de poder. 

"Só o pos-
suem os que estão estreitamente as-
sociados aos vietnamitas há muitos
anos. Muitos têm um nível político e
cultural muito baixo. Alguns falam e
escrevem muito mal a nossa língua.
Todos os tc.«tos oficiais, todas as emis-

soes de rádio, são traduzidos, palavra
por palavra, do vietnamita. Isso soa
muito mal ao ouvido khmer e torna os
dirigentes ainda mais ridículos".

A rádio é um organismo autônomo,
ligado diretamente ao Comitê Central e
controlado pelos vietnamitas. Essa
completa identificação, essa submissão
dos novos dirigentes à imagem e às
vontades de seus mentores de Hanói se
prolonga com uma tentativa de for-
mação acelerada, em Phnom Penh e no
Vietnã, de quadros khmers politicamen-
te leais aos vietnamitas. Kang afirma
que os vietnamitas, que supervisionam
as operações de recrutamento, aceitam
todos os khmers, inclusive antigos
membros do regime khmer vermelho,
mas rejeitam sistematicamente todos
os sino-cambojanos. Ele não ouviu falar
de deportações de sino-cambojanos
para o campo (como no Vietnã) e afir-
ma que comerciantes de origem chi-
nesa possuem bancas nos mercados de
Phnom Penh e Battambang.

Encomenda de uma nova
'história 

do Camboja"

No Ministério da Informação, Kang
trabalhava sob a direção do ministro
Keo Chanda, antigo khmer vietminh e
antigo khmer vermelho, e do conse-
lheiro vietnamita Nguyen Bach, chefe
de serviço num departamento de Hanói.
Fie lhe havia pedido para recrutar in-
telectuais (já não restam muitos) para
escrever uma dezena de livretos de
propaganda e, em particular, uma
"História do Camboja" expurgada de
toda referência ao antagonismo secular
khmer-vietnamita e a absorção de
territórios cambojanos pelo Vietnã.

Kang estima que os civis e militares
vietnamitas são vários milhares em
Phnom Penh, e afirma que eles ocupam
mansões nos melhores bairros, sobre-
tudo Tuol-Kok, no centro. Ao contrario,
ele não notou a presença de soviéticos,
exceto os diplomatas com cargo em
Phnom Penh e delegações de amizade.
E sempre sublinhado o comportamento
geralmente 

"correto 
e amistoso" dos

conselheiros vietnamitas em relação
aos funcionários do novo regime.

Apesar disso - diz Kang — os cri-

ticávamos, sempre que estávamos en-

tre nòs. Os que não podem fazer uma

resistência ativa opõem uma resistên-

cia passiva". Ele afirma que 
"cente-

nas" de opositores, acusados de serem

agentes dos movimentos anticomunistas

(Sereika e Khmer Serei) estão detidos

na prisão central de Phnom Penh.

Sobre a ajuda internacional, Kang

declara ter ouvido dos conselheiros

vietnamitas a seguinte acusação: 
"se a

ajuda não chega à população é por
causa da corrupção dos cambojanos en-

carregados de distribuí-la e que a des-

viam". Kang estima que essa decla-

ração não pode deixar de ser consi-

derada 
"parcial", mas declara ignorar

o que acontece com a ajuda que faz

tanta falta no campo.

Quanto à pilhagens, ele afirma que,
apesar da interdição formal das au-

toridades, 
"gangs de cambojanos trans-

portam pelo rio tudo o que possa ser

recuperado (móveis, vasilhas, apare-
lhos, ferramentas, etc), para revender

a civis vietnamitas vindos do delta em

embarcações". Um outro refugiado
afirma que atos semelhantes ocorrem
em Siem-Reap-Angkok, sede do quartel
general vietnamita para a zona oeste,
de onde aviões e barcos seriam en-
viados de volte ao Vietnã com verda-
deiras "mudanças" depois de terem
desembarcado munições.

Já não existem mais

atividades produtivas

Quanto à China, Kang afirma que 
"a

população atribui aos chineses a res-

ponsabilidade por tudo o que ocorreu
sob o regime do Khmer Vermelho, pelo
menos, por tê-lo permitido. Ela sabe

que Pequim continua a ajudar Pol Pot

e que o príncipe Sihanuk se opõe a isso.

E um argumento de peso para os viet-

namitas". Quanto a Sihanuk, ele diz:
-os intelectuais são os mais reticentes.
Sempre houve muitas rivalidades e

ciúmes entre eles e o príncipe. Mas o

povo espera uma solução de Sihanuk, já

que ele representa, antes de tudo, o

melhor dos quatro regimes que o Cam-

boja conheceu em dez anos. E por isso

que Hanói e Phnom Penh se voltam

contra ele. Se o tivessem libertado em

janeiro, como haviam previsto, eles

teriam sem dúvida ganhado a partida
Hoje, como sob Lon Noi (o marechal

que deu o golpe pró-americano de 1970),

quanto mais o criticam mais aumentam
sua importância".

Sobre os vietnamitas, Kang repete:
"durante três meses, eles foram re-

cebidos como libertadores, sobretudo

pelos velhos citadinos. Os camponeses
os guiaram até os esconderijos dos

khmers vermelhos. Mas as promessas
de retorno à normalidade não foram

cumpridas após um ano: a fome se es-

palhou durante sua presença, as ati-

vidades econômicas inexistem, a guerra

prossegue e eles controlam tudo. Os

khmers vermelhos eram a demência.
Os vietnamitas não são mais supor-

táveis. No interior, meu pais não existe

mais; ele está ocupado e governado por
estrangeiros. Por isso eu parti. Dando
algum dinheiro aos soldados de Heng

Samrin ou aos de Hanói isso não é

dificil". i2* MOVIMENTO - 24 « 30/12/
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O bom romance africano
Cinco anos Jefiou <l, fin, do „/^Zl_*** fVCillU

Por obra e graça do impe-
nalismo e de seus aparatosos
meios de comunicação a imensa
maioria das pessoas tom uera]-
mente uma visão deturpada
sobre o que e a África, seu povo•sua cultura. Faz parte do folclore
universitário brasileiro a história
daquela professora de Antropo-
logia que aconselhou seus alunos
a assistirem os filmes de Tarzã
porque a.ssim "poderiam 

aprender
muita coisa sobre os usos e cos-
tumes dos povos africanos"

Hoje i coisa tende a mudar à
medida que cresce o número denações africanas livres do jugo
S0l__*l_J -n-Penalista Assim
desde 1975. depois da derrocada'
do regime colonial-fascista deMarcelo Caetano em Portugal
países como Angola, Moçambique
e ( abo-Verde se tornaram livres e
hoje estão empenhados na cons-

/'í.Ça°cdoiíociaIismo- K «*« i um
«lado fundamental. Tendo al.an-
cado a sua independência na-
cional e tomado aa rédeas da His-
tuna. os povos deisai jovensnações tem agora a oportunidade
fie se fazer conhecer, de mos-
trar a si mesmos e aos outros asagruras do sua vida, a justeza de
suas lutas o a beleza de sua cui-

Uma íiomoMstraoã., de que os
íTUtos dos novos tempos já co-meçam a sor colhidos sào esses
nois romances africanos receo-.emente lançados no Brasil nela
Editora Atica.

Os flagelados do Vento Leste
de Manuel Lopes, ofece-nos um
painel grandioso de seu povo e sua
lerra, Cabo-Verde, onde à caia*»
midade de um clima adverso se
)"nta a brutal exploração a que se

£™tr* 
submetido o homem da• ¦¦¦«*. presa fácil e ignorante do

tocai». E ao mesmo tempo umn do amor, * aua taSi e um

iáMm 
,,enuncia contra a tra-•íedia, a miséria e a fome

rin.° 
Ilv,\0 *!*** co™ exatidão eriqueza de detalhes o drama vi-vido pelos habitantes da Ilha deSanto Antão do arquipélago ca-boverdeano, submetidos a um

R_f?° 
de„P™tongada estiagem.

Trata,se da luta de "homens
sofridos que reagem, como qSi

0mm. Btmgg

Os Flagelados
do Vento Leste

Edição muito bem cuidada

preaoi por raízes à terra, antes de
se entregarem ao plano de ajuda
de emergência aos flagelados
.•nado pelo antigo governo co-•onial Alguém resi.ste o quanto
pode. Jose da Cruz permanece
na terra em que era meeiro até o
um, na esperança de que as
chuvas salvadoras chegassem a
qualquer momento. Esforço he-
r»jco e inútil. A fome leva a fa-
milia de José da Cruz um a um

Ja a Vida Verdadeira de
Domingos Xavier de José Luan-
orno Vieira, é obra de militante
que conta um pouco sobre as lutas'los heróis da terra, Angola,
(.ente simples como o "farrista
Aiço Kafundanga" para quem a
vida era a alegria de lutar pelalibertação do seu povo e o amor
de Bebiana, negra bonita e ses-
trosa. Ou como o herói Domingos

Sí*pmp ífürf**' .que pres°
pua pide morreu sob torturas
mas nao entregou a -seus algo/es o
npmt de nenhum companheiro
Ul! livro que retrata, enfim, a
resi.,.oncia dt um povo ao colo-
malismo, quo denuncia a política
OC assimilação (!as autoridades
coloniais, na tentativa do sustar o
nacionalismo angolano, e mostra'ts caminho.. quc esse .)(lV(, 

pu._'•"no para organitar o movimento
que depois i levaria a indepen-
oencia.

iHarw Antônio Albuquerque i

Manuel Lopes: *»0s 
flagelados"^

Ven o Ivsto Kditora Atica. 272
paginas. CrS 180,00
íose Luandlho Vieira: *A 

vida
verdadeira de Domingos Xavier'* IEditora Atica. 96 páginas. CrS
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Semprún e Ângelo na frente

O livro que você
quer ler está na

As editoras de livro, romo as
do disco, costumam reservar
para o Rm dt ano o lançamento
de alguns títulos considerados
nobres para disputar o bom
mercado dos presentes .Nesse
ano. una pesquisa feita por
Movimente etn algumas livrarias

( o Sao Paulo mostrou que os
dois livros que estão
disparando nas vendagens são

^Autobiografia de Pederico
Sanchéz", do espanhol .Jorge
Semprun (tradução do oiga
Savaiy. Kditora Paz o Terra,
312 paginas. CrS 2:10,001. o"A 

casada Vidro". rJe jornalista
mine.ro Ivan Ângelo (Livraria
I altura Editora, 258 paginas(VS250.00,. No primeiro, o
autor relata de forma crítica
suas experiências como

80.00.

^T^*^^^ LIVRARIA y

-m 

militante do Partido Comunista
Esnanhol desferindo dar
ataque eontra a figura dè
Santiago i arrillo. Na franca
e na Espanha, segundo a
v<\\h*r;i, foram vendidos
500 mil exemplares do livro.** aue
uao o difícil de .so
acreditai pelo seu tom p-ilêmit-o
e tambf tn pelo formidável
cuidado do autor cora u os* ilo
'¦¦ " livm di Ivan Ângelo aâo

tem a pretensão da *x>lémica.
mas t ,•¦ uain.onu escrito - n.
estilo ju ato t -ui cuidado »
realista iara combinar com tut
proposta de retratar aspectos
da vida urbana brasileira F
«imposto de cinco historias
diferentes, cujos personagens
moradores de üsasco a Belford
iu.\o. ne encarregam de unir.

PREZADO LEITOR
Acabamos de preparar
novo catálogo, reunindo
cerca de 900 títulos
atualmente disponíveis
nas áreas de sociologia,

política, assuntos

brasileiros, educação,

psicologia, literatura

brasileira e estrangeira,
cinema e teatro.
Para obtê-lo basta nos
telefonar ou escrever,
dando nome e endereço,

que nós o enviaremos

pelo correio, o que será
também feito

dos leitores que já nos
tenham feito

pedidos de livros.

Informamos ainda que os

preços mencionados no
catálogo são os vigentes
em 1V12/79, mas nos
comprometemos a
mantê-los até o dia 31 de

janeiro, mesmo que
durante esse período as
editoras venham a efetuar
algum reajuste em seus

produtos.

Saudações...

e boa leitura!

gJ^^BPR? ;

As mais
dramáticas

páginas da
história.

automaticamente no caso

DOIS ENDEREÇOS:
Kua Dr. Cesário Mota Jr., 285, tel. 222-2861, CEP 01221«ua Dr. Homem de Melo, 446, tel. 864-0077, CEP05007
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TEATRO

Uma história de 15
anos amordaçados

O jornalista Yan Michalki, crítico do Jornal do Brasil

relata a situação do teatro brasileiro desde o golpe de 64
Fernando Peixoto

to a qualquer tipo de exteriorização'de
opiniões (ou seja, suf ocamente de qual-

3uer 
tipo de liberdade de exercício

emocrático), Michalski surpreende,
com espanto, a flagrante desproporção

Ou vocês mudam, ou acabam.
Esta sintomática e incisiva decla-

ração de princípios anti-democráticos
foi graciosamente formulada em 1967,
num recado aos homens de teatro e
cinema do Pais, pelo memorável ge-
neral Juvêncio Façanha. Que, aliás,
nâo hesitou em proclamar uma pessoal
e tristemente intransferível visâc
crítica do teatro brasileiro, quando afir-
mou que 

"a classe teatral só tem in-
telectualóides, pés sujos, desvairados e
vagabundas, que entendem de tudo,
menos de teatro".

Yan Michalski nos recorda estes
lamentáveis instantes da recente vida

política nacional num depoimento es-
sencialmente sensato e acusador: O
Palco Amordaçado (*). Não tem a

pretensão de aprofundar as irrepará-
veis conseqüências de 15 anos de hu-
milhaçâo e castração, que transfor-
maram o teatro brasileiro num ins-
trumento quase impotente (apesar da

permanente resistência de muitos),
reprimido enquanto linguagem criativa
e sistematicamente sufocado enquanto

processo de conhecimento crítico. É
uma primeira abordagem informativa,

que examina decretos e leis, assim
como registra protestos e manifestos,
apoiada em dados concretos. Evidencia,
com- eloqüência penetrante, até que

ponto de incompreensão e desprezo,
burrice e arbitrariedade, o regime
autoritário, instaurado no Pais com c

golpe militar de 64, reduziu o processo
cultural nacional.

Yan Michalski, vigilante crítico do
Jornal do Brasü, assumiu sua coluna
em maio de 64: vale dizer que o pe-
rfodo do teatro brasileiro que cobri até
hoje confunde-se, quase exatamente,
com a longa noite de intolerância de

que a criação cênica se tornaria logo
uma das principais vítimas. Em sua
coluna, nunca deixou de registrar, sem

perder o sentido crítico, o esforço pela
liberfiade de expressão de um teatro

quasi condenado as escapismo e ao
divertimento inconseqüente. Examinan-
do as distantes orirens (antes de 64) e
o significado (moralista e anti-
democrático) da censura teatral no
Páls, sem espaço para investigar mais
a fundo a origem e o significado de al-

guns absurdos e reveladores episódios
da pressão cultural, Michalski faz, em
sea livro, um histórico da absoleta e
reacionária legislação vigente, assim
como discute, com certa amargura jus-
ta,a limitação imposta ao próprio exer-
cfcio de sua profissão de crítico, cons-
ciente de ter sido irrecuperavelmente
lesado: acabei tendo o meu trabalbo
imensamente empobrecido pelas res-
trições que alguns funcionários, sem
nenhum preparo nem delegação legi-

tina de poderes, impuseram ao reper-

tério que me foi permitido ver e comes*-

lur.
Acentuando o que classifica de ca-

ráter monolítico implicitamente impôs-

entre as despendiosas e agressivas ener-

gias gastas pelo Sistema (o calibre dos
cartuchos por ele usado nesta cam-

panha repressiva) e a pequena e dis-
cutível periculosidade do objeto re-

primido.

O que existiu de mais manifesto, nes-

tes 15 anos de ditadura militar, pro-
curando inutilmente calar o questio-
namento e o protesto do teatro, foi sim-

plesmente a mais flagrante paranóia.
Em cuja trajetória não faltam sequên-
cias autc-desmitificadoras, como a
violenta atuação de um certo sr. Ro-
mero Lago, empossado como chefe do
Serviço de Censura de Diversões Pu-
blicas do Departamento de Policia
Federal, que acabou sendo publicamen-
te desmascarado: não passava de falsa
identidade de Hermelindo Ramirez
Godoy, condenado pela Justiça do Rio
Grande do Sul como mandante de ho-
micídio e foragido da prisão.

O Palco Amordaçado é um documen-
to sem happy end. Nos últimos meses o
País sofreu algumas modificações vi-
siveis, que afetaram a rigidez de sua
estrutura policial-repressiva. Mas, para
só falar em nível de censura de es-

petáculos de teatro, apesar de nítidas
conquistas, ainda não totalmente as-
seguradas, o teatro permanece sob
ameaça, enquanto a legislação não for ef &
tivamente transformada pela conquista
da verdadeira democracia. E se é pos-
slvel afirmar que hoje o teatro reco-
meça a respirar, é igualmente imprens-
cindível levar em consideração que 15
anos de dramaturgia e espetáculo não
apenas amordaçados, mas realizados
sob ameaça de prisão e torturas, in-
clusive ameaçado e espancado pela ex-
trema-direita impune, definem uma
fase de estagnação difícil de recuperar
com facilidade.

É verdade que estes 15 anos de am-
putaçâo e mordaça foram também 15
anos de invenção e audácia: a censura
foi, uma vez inevitável, um desafio.
Que alguns poucos, em válidos e raros
instantes, conseguiram, com metáforas
e desvios, vencer. Estes cirainstanciais
triunfes, afinal, mantiveram a verdade
no palco, em inúmeros momentos, as-
sim como estimularam a certeza de
que é possível, sempre, recusar o silên-
cio e a omissão. Hoje o teatro brasileiro
está diante de uma tarefa urgente e
irrecusável: se a mordaça está mais
frouxa, talvez seja possível não apenas
gritar, mas afirmar valores e conceitos
críticos transformadores, em defesa dos
valores democráticos, da oposição
unida e da construção progressiva de
uma cultura nacional e popular.
• "O Palco Amordaçado" de Yan
Michalski, Avenir Editora, Rio, 1979 —

CURTAS,
SOBRE O PT

Idéias colocadas
em pratos limpos

MDB jovem contesta artigo de Dídimo de Paiva e

lembra que a anistia restrita foi conseguida

graças à pressão popular
No nosso Brasil, pouco ainda se con-

seguiu devido à ditadura, mas o pouco

que se conquistou foi através da pres-
são popular, na única oposição legal da

época. Poderíamos citar a anistia res-

trita, reformulação partidária, a 
"aber-

tura". Não foram presentes de 
"ilu-

minados", mas respostas às pressões
populares (mesmo que respostas en-

ganosas).
Gostaríamos de fazer algumas ob-

servações sobre o artigo do sr. Dídimo

de Paiva, publicado em Movimento 229t

à página 10. Não estamos aqui para
defender o MDB, mas colocar em

pratos limpos algumas idéias que di-
vergem da realidade, citadas pelo ar-

ticulista.
O sr. Dídimo apresenta a questão da

volta dos dirigentes dos partidos co-
munistas — PCB e PC do B — que
segundo ele não são "os verdadeiros
representantes dos trabalhadores", com
um único objetivo por parte do regime:
dar a possibilidade ao sistema de
"acenar com o fantasma da conspi-
ração do comunismo internacional". O
sr. Dídimo esqueceu-se das pressões
populares em favor da anistia — Mo-
vimento Feminino Pela Anistia, Centro
Brasileiro de Anistia etc.

O sr. Dídimo afirma que 
"... 

pela
primeira vez na história do povo
brasileiro, trabalhadores ... estão se or-

ganizando para discutir a formação de
um partido político..." É estranho que
somente 100 anos após terem nascido
como classe social, os trabalhadores

pensem em organizar-se como partido

político através do PT!
O sr. Dídimo justifica a 

"estranha"

observação acima afirmando que 
"...

em Belo Horizonte, os companheiros
reúnem 500 a mil pessoas, todos tra-
balhadores..." (...) Estivemos na
reunião de lançamento (parece que
nacional) do PT, no Sindicato dos
Metalúrgicos de Belo Horizonte e Con-

tagem e fora alguns 20 ou 30 traba-
lhadores (de fato assalariados) o que
vimos foram uns 300 estudantes, jor-
nalistas, intelectuais de todos os ma-
tizes (e, como diz o próprio Dídimo,
também a 

"esquerda festiva e/ou
frenética"). (...).

Algo merece ser dito quanto à 
"sin-

tese da doutrina do futuro PT". Segun-
do o articulista, 

"queremos uma so-
ciedade em que o trabalho seja mais

predominante e o capital seja mais

proporcionado... para que esse partido
seja factível precisamos do pluralismo
ideológico mais amplo...". Supomos que
um partido que se propõe muito além
desse 

"saco 
de gatos que é o MDB"

deveria ser uma alternativa de poder,
portanto propor uma sociedade sem
capital, e as lições da história têm
muito anos a nos ensinar quanto a
determinadas pretensões.
(...).

Ala JoVem do MDB—Departamento
Jovem e Trabalhista
Contagem - MG

ABSURDO

Fecharam o hospital
O povo que se dane!
Em Novo Brasil, Estado de Goiás, o

prefeito Julio Natalicio de Lima, por in-
teresses politiqueiros e de vingança
pessoal, abriu processo contra o único
médico da localidade.

O prefeito construiu um hospital na
região e mantinha funcionários com
remuneração abaixo do salário mínimo
e sem registro em carteira, destituídos
de qualquer garantia oferecida pela
CLT. O dr. Regis Vieira Sebastião
exigiu do prefeito que registrasse todos
os funcionários que trabalhavam sem
contrato e em condições irregulares
quanto a horas extras etc. O prefeito,
então, moveu processo com acusações
inverídicas, chamando testemunhas
irregulares (ligadas a ele politicamen-
te) e falsas (que certamente ignoram

que há severas punições previstas para
esses casos no Código Pena) e, como
represália, fechou o hospital e o posto
de saúde da Organização de Saúde do
Estado de Goiás (OSEGO), que dispen-
sava atendimentos à população mais
empobrecida.

Em Novo Brasil, há pessoas em ri-

goroso tratamento contra tuberculose,
cujos medicamentos estão chegando ao
fim,e o posto nãoabre desde o dia 17 de
novembro, data em que foi fechado. E o

povo, e o povo mais pobre que sempre
leva a pior — pessoas que já estão
doentes pelas condições sub-humanas
de desemprego, exploração salarial
fome etc.
José Masiero/Edison A. Silva/

Luiz Augusto Passos
Guarulhos.
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"Comichão" 
atacou

meninos de Khomeini
Is estudantes, tomados pelo vírus do aventureirismo,

acobertam a ação de religiosos conservadores

política iraniana está levantando
uma série de questões que é im-
nte entender. (...) O Irã está en-
ando o desafio de terríveis pro-

_ internos. Quais as forças in-
adas na solução completa desses

Wemas? (...)
está ainda na memória de todos

sição de Lênin contra aqueles que
lússia, em 1918, queriam através de

política externa aventureira, expor
evolução Russa aos golpes do im-
ílismo alemão (questão de Brest-

u), sem levar em conta que
memento tratava-se antes de

„ salvaguardar a revolução? (...)
que precisamente a burguesia, os

èncheviques, os social-
bolucionários, todos os que, havia
uco, apoiaram Keresky, agora se
anifestavam raivosamente contra a
nclusão de paz com a Alemanha7
.)
Ainda que existam substanciais

ferenças entre a Revolução Russa em
itubro de 1918, desde o inicio dirigida
ila classe operária e no rumo do
cialismo e a revolução iraniana (...)
uma similitude entre o aventureismo
politica externa iraniana (que in-

sive contribuiu para unir o povo
ericano em torno de seu governo,

coesão que desde a II Guerra
al não se via) e a politica pre-

wiizada contra Lênin por bucarinistas
trotskistas nas questão de Brest-

Jtovsky.

Os líderes religiosos iranianos
acobertam-se sob a "vontade" 

dos es-
tudantes. Mas não é precisamente nes-
sas camadas que o vírus do aventureis-
mo, a "comichâo", 

como dizia Lênin,
se manifesta com mais virulência?
(...)

Para os elementos socialistas real-
mente conseqüentes do país, por mi-
noritários que sejam trata-se de tra-
balhar para ir arrancando a direção da
revolução ao clero xiita, a fim de as-
segurar o desenvolvimento ulterior da
revolução, desenvolvimento esse que o
clero xiita se esforça por deter. O ver-
dadeiro "fermento" 

à revolução, não só
nos países muçulmanos, mas em todos
aqueles em que ela ainda não se rea-
lizou, está na impressão produzida nos
espiritos dos milhões de oprimidos do
mundo inteiro pelo exemplo das trans-
formações levadas a cabo nas estruturas
atrasadas do país. Mas é precisamente
o temor a isso, a essas mudanças, que
faz o clero xiita e o governo clerical
(mais uma vez se afirma o papel
reacionário do clero) transferir, com a
muito conveniente cobertura dos es-
tudantes "radicalizados", 

o centro da
gravidade de sua atuação para questões
externas tão ridículas como a extra-
dição do Xá, pondo em risco o futuro
da revolução iraniana e a própria paz
mundial.

Agnaldo Galba Torielo
São Paulo - SP
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Quem acredita: Vietnã
agora é o bandido

Profundamente emotivo e bem ao
gosto daqueles que se contentam com
acusações bombásticas, acompanhadas
de uma significante dose de ranço, é o
artigo de Jan Myrdal publicada na ,
edição 230 E como tal, não
traz uma contribuição no sentido de nos
permitir aprofundar o nosso entendi-
mento da questão. Infelizmente o sr.
Myrdal, apesar da ótima companhia
(Chomsky) não enxerga um palmo
adiante do nariz quando se trata de
abordar a questão desde um ponto de
vista político. Para o sr. Myrdal tudo se
resume numa fórmula simples: o povo
cambojano "é 

aniquilado para dar
lugar aos conlonizadores vietnamitas".
Logo os vietnamitas! De repente, ve-
jam só, de explorados a exploradores.
De um povo que sofreu durante anos
uma agressão sem par, a agressores.
De mocinhos a bandidos. E não se toca
no assunto da estreita relação que exis-
tia entre o regime de Poi Pot e a
China, e de sua política hostil com
relação ao Vietnã. Quem é que

acredita naquela balela de "lição" 
que

a China (com toda a deferência de
Washington, diria o Francis)? Só se for
de acordo com a fórmula simples do sr.
Myrdal. Acredito que, para que a China
chegase a tal extremo, seria necessário
que algum plano muito ambicioso desse
país tivesse gorado.

Outra incongruência gritante do sr.
Myrdal são as suas denúncias das
atitudes que teriam sido tomadas pela
imprensa ocidental e dos países so-
cialistas, como se estivessem totalmen-
te mancomunadas, "com 

o objetivop de
preparar a dominação do Campuchec
pelo Vietnã". Por um lado ele distor-
ce os fatos, e, por outro, omite outros
importantes, como a ajuda que os
países socialistas vem prestando em
alimentos e medicamentos ao povo
cambojano,: enquanto os países ociden-
tais vinham enviando 400 toneladas, os
socialistas enviaram 200 mil toneladas.
(...)
Augusto F. Bezerra
São Carlos - SP

Presenteie seus

Facada VERDADE umpresente
dê MOVIMENTO neste natal

parentes e amigos com uma assinatura de MOVIMENTO

MOVIMENTO: o novo livro
da verdadeira História
do Brasil para uso de
todos os educadores.

Assino, leio, divulgo e
apoio MOVIMENTO. É o jornal

que merece de todos os
leitores a consagração

que se deve àqueles que
combateram o bom combate

nas condições
mais adversas.
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PEDRO CASALDÁLIGA

(BISPO)

MOVIMENTO dá cobertura
com o detalhe da vida, ao

dia-a-dia das lutas
do povo

do campo e da cidade
deste Brasil.

Por ora, MOVIMENTO é
insubstituível.

Em seus respectivos

setores, cada um de nós,

participantes desta
nação, encontrará neste

jornal, abrigo para suas
reivindicações, denúncias,

fome de justiça
e liberdade.

Ler MOVIMENTO é acordar
e participar.
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Senhor Redator:
Apesar do aumento da gasolina, da vio-

lencia e da criminalidade, da fome e da
miséria, do pouco caso dos governantes com
tudo isso, da desvalorização da moeda, gos-
taria de desejar a vocês e seus leitores os
votos de um Feliz Natal e próspero Ano
No1 o Eh! eh!
( ândi.'<> de Voltaire, Na-pas-de-quá. FR

Sr. Redator:
Só descansarei quando enforcarem o úl-

timo reformista com a sunga do último re-
tornado.
H. Ford III. Massachussets, USA.
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