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Mais revelações sobre o terror
Movimento identifica um suspeito: o major Waldemar Gomes F°
Após os atentados, Figueiredo reforça sua segurança pessoal
Ex-agente aponta cem nomes envolvidos em atentados. P.4J Bi ^ ^ - *i^PiSj
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Mário Franca
o agente

arrependido
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RCULES CORRE'A&? estamos propondo ut
golpe contra o governo1'

#TiT#. AMAZONAS
Zj preciso derrubar e não

melhorar o regime militar
P.7  M
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Empresários e política —
O Kstado de S. Paulo noti-
ciou com alando.por três ve-
zesconsecutivas.que Ulysses
Guimarães foi até recen-
temente do Conselho Fiscal
da Plásticos Dias, empresa
falida premiada com vul-
tosos empréstimos irre-
nulares pela Caixa Econô-
nuca Estadual do governo
Maluf. O presidente na-
cional do PMDB confirmou
a noticia. Ê um fato incon-
teste: a politica está inti-
mamente associada aos in-
teresses econômicos; e o
maior partido legal de
oposição, um partido em
que predominam os Interes-
ses de empresários e fazen-
deiros, não foge à regra. No
PDS, contudo, o poder
econômico está muito mais
concentrado. Um exemplo
modesto, pois não se refere
nem ao sul do país, nem aos
grandes grupos monopolis-
tas de cá: Augusto Franco,
governador de Sergipe, tem
1/3 das terras do Kstado,
2/3 da produção de açúcar,
controla 70 dos 74 prefeitos,
2 dos 3 senadores.

Estatização em baixa

"Desde o governo JK a par-
ticipação do Estado no
produto do país não aumen-
tou". Além disso, o setor
público brasileiro "sempre

esteve a serviço do 1% de
ricos da população" com
seus preços e juros subsi-
diados e outros favores. A
afirmação é de Maria da
Conceição Tavares, talvez a
mais famosa economista
brasileira.

O fracasso agrícola - No
momento em que o governo
entoa louvores à sua política
agrícola e se prepara para
fazer o campo brasileiro
suportar mais uma horrível
carga — a de produzir
"alimento" para o motor
dos automóveis da indústria
estrangeira - vale a pena
lembrar que a produção dos
alimentos mais consumidos
ie\o povo caiu de forma
dramática nos governos
militares. Os dados abaixo
são de Tito Bruno Ryff,
coordenador do Grupo de
Informação Agrícola .do Ins-
tituto Brasileiro de Eca-
nomia e foram publicados
na Folha» de S. Paulo

114.9.10).

O GOVERNO MILITAR REDUZIU
A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS VITAIS

Taxas anuais de crescimento da produção
nos períodos de 1047-67 e 1967-69.

Produtos

Arroz
Feijão
Mandioca
Batata
Milho
Banana
l.av.nu:.
Soja'
Café
Cana
Algodão
Trigo

Períodos
1947/67

5,96
4.05
4,80
4,39
4.74
5.90
4,60

14,33
4,12
5,82
3,74
0,70

1967/79
2,31

-1,58
-1,66
2,96
2,90

-1,50
15,98
25,50
-3,60
5,77

-1,58
10,02

•para a soja foram considerados os períodos: 1951/67 e
1967/79
Fontes Suplan e FIBGE
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Môriia: que socialismo é esse?
baia para cavalo, vilas com plantão de 4 prostitutas...para

No 

dominqo retrasado, o órgão do Comitê
Central do Partido Comunista polonês,
TrybimaLudu, anunciou uma campanha pa
ra a "depuração" dos elementos"corrom-
nidos" e "incompetentes" no seio do

|}ll,t.clo. A noticia coroa os rumores que correm pelo

puis, nesses dias agitados pos-Acordos de Gdansk
ilr uma lista de 800 nomes, donos de for unas

labulosits" o que seriam como que 
"os proprietários

d<' 
No0momonto, o CC do Partido Comunista,

UIWvòs du Câmara Suprema de Controle um or-

cun.s.no de investigação superior, esta tratando de

;!tn caso notável de corrupção. Trata-se do processo
movido contra Maciej Szczepanski, que foi demitido
n() du-, 24 de aqosto do cargo de presidente do
( omite Nacional de Rádio e Televisão, que_controla
as transmissões audiovisuais do pais. Maciej e per-
son.mum de um escândalo de corrupção, sexo e

mordomias dc fazer inve]a até mesmo a um desses
ministros brasileiros que consomem 250 quilos ae

carne por mês... .
Ete vivia a vida de um grande playboy: e aeu-

sario de ter um iate privado com baia para um

i avalo, utilizava 10 residências luxuosas e uma es-

péc.e de palácio em Varsóvia, tinha uma fazenda de

ovelhas de 32 acres, um chalé na floresta decorado
com antigüidades no valor de 1 milhão de dólares,
uma villa com 5 quartos, piscina suspensa com tun-

dos de vidro e 4 prostitutas de plantão e uma casa
de campo numa ilha grega. Além disso, teria Jeito 3
safaris irregulares ao Quênia, utilizava 3 aviões do
Estado e uma frota de 5 carros para fins privados e
no seu gabinete de trabalho e estúdio de projeção
havia uma piscina com sauna, massagista perma-
nente e um arquivo com 900 filmes pornográficos...

As revelações são surpreendentes quando se diz

que ao mesmo tempo, a Polônia é uma pais em
marcha para o socialismo e a igualdade, onde nao
existe mais a propriedade privada das grandes indus-
trias,. nem a propriedade latifundiária, nem as absur-
das diferenças salariais que imperam nos países
capitalistas grandes e pequenos. E ainda pelo fato
de Maciej não ser um obscuro funcionado de
província, distante dos olhares da alta direção do
Partido- ele próprio è membro do Comitê Central e
amigo pessoal de Edward Gierek desde 1972, quan-
do 

'ambos 
vieram da Silésia, onde o ex-primeiro

ministro era secretarie regional do partido e ele,
editor de jornal.

As mordomias polonesas não são um caso
isolado. Nos últimos dias foi publicada na França
outra obra que vai causar espanto entre os que

avaliam a evolução dos paises do Leste europeu de
forma simplista- trata-se de "La Nomenklatura. les
privilegies en URSS" (1), livro de Michael Voslensky,
antigo colaborador do Comitê Central do Partido
Comunista de URSS, que descreve as grandes mor-
domias dos 750 mil altos funcionários escolhidos

pelo Partido e aprovados pela KGB, o órgão de
vigilância policial ideológica lá deles, para os cargos
essenciais na economia e no governo do pais. 0
nome do livro vem de "Nomenklatura", o direito que
o partido tem de nomear desde o executivo de uma
fa/enda coletiva de criação de porcos atè o Pre-
sidente do Conselho de Ministros de uma das Re-

públicas da União.

Pode 

não ser uma classe tao numerosa
quanto a dos riquíssimos capitalistas
e fazendeiros do Ocidente. Pode Maciej
não passar de um probretão e ter costu-
mes sexuais pudicos diante de um

Ibrahim Sued, por exemplo. No entanto, a questão
existe- que socialismo è esse, se as coisas checaram
a esse ponto e nessa escala, após meio século de
experiência? •

A conclusão è que a Polônia esta certamente
muito distante do socialismo, um regime em que
como previu Marx desaparecerão as classes sociais
e o regime assalariado; em que terão fim o dinheiro
e portanto o capital; o poder político e portanto o

Estado- os conflitos entre os Estados e portanto os

exércitos, a guerra e as misérias da espécie humana
Um dos editores da obra de Marx na Franca, M.

Ruhel escrevendo na semana passada no Le Monde

di/ ciiíe o movimento polonês prova que nos países
do l este, sob a capa de regimes que se vangloriam
de ter superado o estado burguês capitalista ae

evolução social, a rigor sequer se chegou a esse es-

tátiio. São paises nos quais, em pleno século aa,

diz ele "a classe operária è levada a combater pelos
direitos políticos que no século XIX o movimento
operário conquistou após árdua luta, sob os regimes
dominados pela burguesia, por seu Estado e por seu

apitai"- , n .2 :„ k tãn
O debate dos acontecimentos da Poloma e tao

importante que Movimento volta a ele neste numero
com mais 2 páginas-, na semana passada ja havia-
mos publicado os acordos de Gdansk, na integra,
nesta semana, nas páginas 18 e 19 políticos.eiJJ
telectuais de várias correntes de opinião analisam
aqueles acordos e os acontecimentos que irw»

deram origem.

(D "A Nomenklatura; os privilegiados na URSS" de Mi-
chael Voslensky, Belfond editor,69 francos.

DENG FALA - A famosa jornalista
italiana, Oriana Failaci, entrevistou o
hoje demissionário vice-primeiro
ministro Deng Xiao-ping, o homem for-
te da China. Algumas relevações da en-
(revista:

i No próximo Congresso do Partido
os erros de Mao serão julgados, mas os
acertos prevalecerão e a China con-
tinuará a seguir o "pensamento mao
tsé-tung". "Nós não faremos com Mao

que Kruschev fez com Stáün no XX
Congresso do PCUS."

Em 1935, Mao o nomeou secretário-
neral do Partido, após lutar "contra os
oportunistas de extrema-esquerda".
Em 1973, também foi Maoquemorea-
bilitou, pois Chou En-lai estava muito
doente.

Os erros de Mao começam com "O

Crande salto A Frente" (tentativa de
superar o atraso econômico da China).
"Ele pretendeu que poderíamos ace-
erar o desenvolvimento econômico
aplicando métodos em contradição com
as realidades econômicas".

"Um ano ou dois antes de sua mor-
te, presidente Mao reconheceu que a
Rei ilação Cultural tinha levado a dois
gl andes erros: o desaparecimento dos
quadros revolucionários e a guerra
civil".

AMERICA,
AMERICA - Seis
das dez divisões de
combate do Exér-
cito dos EUA es-
tariam fora de
condições de luta,
caso uma guerra
fosse deflagrada
em dezembro do
ano passado; tes-
tes mais recentes revelaram
o mesmo resultado. Esta é a
conclusão de um estudo eon-
fidencial do Pentágono, o alto
comando das forças armadas
americanas, cujos resultados
foram divulgados na semana
retrasada. Cada divisão tem de
16.500 a 18.000 soldados.

A 101" Divisão Aerotranspor-
tada, cuja especialidade é o as-
salto aéreo por helicóptero, foi
também considerada fora de
condições, bem como a 24a Di-
visão de Infantaria Mecanizada,
Oficiais do Pentágono dizem no
entanto que a tendência de de-
clinio do poder militar ameri-
cano, que data de 1970, está sen-
do pouco a pouco revertida.
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AMERICA, AMÉRICA ¦ Depois do

concurso de levantamento de pesos po

mulheres, em janeiro passado, nos r;u-

agora é a vez da "Cultura física w

m.n.na. São treinamentos com tóm».

aparelhos, sistemas e ginásticas v*

modelam aquelas figuras que *m»

vamos acostumados a ver nas anuncio
dos cursos de Charles Atlas.Ha 10 ou i

anos, os americanos faziam iogJ

meditação. Agora, enrijecem os

cujos.
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ENCONTRO PMDB

A conciliação ( ¦ ' 3*. 7 
'* 
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é rechaçada . 4"

0 PMDB constata que está mais enraizado nos municípios que o antigo MDB
Em relação ao antigo MDB,

efetivamente o PMDB mudou
muito. Está longe o tempo em que
as convenções do partido, na
maioria das vezes, serviam apenas
para referendar o que jé havia sido
anteriormente decidido pela direção
nacional. Na terça e quarta-feira da
semana passada todos os partici-
pantes da mini-convenção que o
PMDB realizou em Brasília pu-
deram fazer uso da palavra, sem
que para isso fosse antes necessária
uma batalha contra a mesa que
dirigia os trabalhos. O ponto alto
da reunião, aliás, foi o discurso
pronunciado pelo ex-governador
Miguel Arraes, que há poucos meses
era exorcizado pelos setores mais
conservadores do PMDB.

Outra prova de que o partido en-
conira-se mais aberto foi a não
fixação de uma pauta prévia para o
encontro, o que, em tese daria
maior liberdade para os participan-
tes escolherem os temas de debate.
A falta de uma pauta, porém,
acabou contribuindo para que não
houvesse nenhuma discussão, mas
apenas discursos. O que, de certa
maneira, refletiu a grande per-
pi.ai iade da maioria dos parlamen-
tares diante da crise política.

Povo x Regime

Embora sem grandes polêmicas, o
encontro nacional do PMDB foi bas-
tantt produtivo, no entanto. Ao con-
trário do que haviam insinuado cer-
tos jornais nos dias anteriores, o
partido não aprovou — mesmo por-
que niguém ousou apresentar —

nenhum tipo de apoio ao general
Figueiredo no combate ao terroris-
mo — como fez o partido do senador
Taneredo Neves. A conciliação
nacional — sugerida em alguns
momentos, até mesmo com um
elenco de pontos que poderiam ser
"pactuados" com o governo desde
já — foi amplamente rechaçada,
como no documento oficial divul-
gado pelo líder Freitas Nobre:
"Nem a paz será obtida em con-
chavos de uabinete e nem a união
nacional se fará pelo conluio entre
dirigentes da oposição e do governo.
Para nós, a paz e o poder vêm do
dovo e da sua manifestação".

Na terça-feira os representantes
do PMDB a nível regional fizeram
um balanço da situação organiza-
riva do partido em todo o país e a
conclusão foi de que o PMDB está
bem mais enraizado que o antigo
MDB. Prevê-se, por exemplo, que
nas convenções municipais do
próximo dia 12 de outubro, mais de
1.500 diretórios municipais serão
formalizados, quatrocentos a mais
do que os diretórios que estavam or-
ganizados para as eleições de 1978.

Na maioria dos Estados as
comissões provisórias regionais já
legalizadas na Justiça Eleitoral ul-
trapassam os 20% dos municípios
exigidos pela lei. Em alguns Es-
tados, esse número chega a sur-
preender: no Rio Grande do Sul, por
exemplo, existem comissões pro-
visórias em todos os seus 231 mu-
nicípios. Em São Paulo, 502 dos 570
municípios já têm comissões e em
Goiás elas já foram organizadas em
210 das 223 cidades do Estado. Mes-
mo em Minas Gerais, um dos Es-

Arraes: uma "Unha divisória"

tados onde o PMDB encontra mais
dificuldades — seja porque Minas
bate o recorde em número de ci-
dades no Brasil (722), seja porque é
o território do Partido Popular — o
mínimo de municípios fixados pela
lei (144) já foi ultrapassado.

Dia de Repúdio
Nem todas essas comissões

provisórias terão condições de
realizar as convenções munici-
pais em outubro, mas o otimismo da
direção nacional do PMDB é enor-
me. O deputado Ulysses Guimarães
conclamou todos os peemedebistas a
cumprirem o calendário das con-
venções (dia 12 de outubro, muni-
cipais; dia 23 de novembro, re-
gionais; e dia 7 de dezembro, a con-
venção nacional) para que o partido
se organize dentro do prazo fixado
pelo Tribunal Superior Eleitoral,

A
PARTIDO COMUNISTA<BRASILEIRO

volta da "Voz Operária"
A aparente calmaria na luta in-
na no Partido Comunista
isilelro foi rompida na semana

passada com o relançamento do
i Voz Operária, antigo órgão
i do PCB que havia sido li-

quidado por decisão do Comitê
ral em agosto de 1979. O CC
CB alegava que o lançamento

público do Voz seria encarado
como uma provocação ao regime e
preferiu criar no seu lugar o Voz
da Unidade, extinguindo o Voz
Oneraria sem discussões internas.

A decisão de liquidar o Voz
Operária não foi bem recebida
dentro do partido, mesmo porque
a? criticas à linha editorial do Voz
Operária mesmo já vinha sofrendo
vánas críticas, i Quando ainda era
secretário geral do Partido, Luiz
Carios Prestes chegou mesmo até
a constituir uma comissão para
ouvir o responsável pelo órgão,
que era Armênio Guedes, co-
nhecido por suas posições euro-
comunistas e talvez o membro
mais direitista do CC. O Voz
Operária sob a direção de Ar-
rcênio Guedes chegou mesmo a
PUDlicar matérias criticando li-
deranças da greve do ABC, mas
om dirigente estadual da Comis-
sào de Defesa do PCB — organis-
mo dirigente paralelo à direção
estadual paulista — comenta que o
equivoco final da atual direção do
PCB, liderado agora pelo secre-

VOZ OPERARIA
OIIOAO CINTRAl OO PARTIDO CCWUNlST» BHAS«Lf«n.
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A Voz: alinhamento com Prestes

tário geral Giocondo Dias, foi a
autodissolução da Voz Operária.

A Comissão Estadual de Defesa
do PCB, descontente também com
a destituição de Prestes, resolveu
agora relançar u Voz Operária,
para "contribuir para a reorga-
nização dos comunistas que se
alinham em torno das posições
revolucionárias de Luiz Carlos
Prestes". Comentando o relan-
çamento, que se dá no n° 161, o
editorial do Voz Operária assinala
que "o órgão central do PCB tem
uma história gloriosa de lutas,
apesar de inúmeras vezes haver
deixado de circular, devido à ação
policial da reação, ou, como
ocorreu no último ano, devido ao
oportunismo direitista do atual
Comitê Central, mas sempre re-

tornou à luz do dia por iniciativa
de militantes comunistas". O Voz
Operária retoma o desafio do
secretário geral destituído, Luiz
Carlos Prestes, para que os
"comunistas rompam com a pas-
sividade e tomem os destinos do
PCB nas mãos", para salvar o
"PCB da falência".

A primeira reedição do Voz
Operária é integralmente dedicada
à exposição do pensamento de
Luiz Carlos Prestes, uma vez que
ele não estaria encontrando espaço
na imprensa para se expressar.

No sua entrevista ao Voz
Operária, Prestes propõe a
criação de uma ampla frente
democrática "a partir da unidade
em torno da luta para deter o
terror fascista, (que) avance para
a derrota da ditadura e a conquis-
ta de um regime democrático,
cuja institucionalização se realize
através de uma Constituinte li-
vremente eleita e soberana".

Prestes esclarece ainda qual a
ligação entre essa ampla frente
democrática e sua antiga proposta
de "unidade das esquerdas":
"constitui uma condição importan-
te não só para a estruturação da
frente democrática... para der-
rotar o regime ditatorial e nesse
processo atingir também a he-
gemonia da classe operária no
conjunto das forças que consti-
tuirão a frente." (F.C.)
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Severo: encontro com militares

A análise da conjuntura nacional
aconteceu na quarta-feira. Em
clima de grande expectativa e de
muitos aplausos, o ex-governador
Miguel Arraes discursou já no inicio
da reunião, condenando as propôs-
tas de conciliação nacional. Ele
afirmou que é preciso estabelecer
uma linha divisória e muito nítida
entre a oposição e o governo —
"pois temos idéias e interesses que
não conciliam". "Precisamos or-
ganizar o povo e fazer o oposto do
que pretendem os nossos adver-
sários", afirmou Arraes, para quem
o PMDB deve se organizar como
um partido não tradicional, "que se
vincule e que entranhe nos movi-
mentos populares", que polarize o
povo contra o regime e que seja
seu instrumento para a conquista
do poder. Entre suas propostas de
organização, Arraes disse ser ne-
cessário ativar os instrumentos já

disponíveis — como o Instituto
Pedroso Horta, para pesquisar a
realidade nacional — ou criar novos
— como um jornal, "que não seja
para publicar discursos, mas para
homogeneizar o nosso pensamento
em todo o país". Na véspera o ex-
governador pernambucano havia
discutido suas idéias com mais de 30
parlamentares na residência da
deputada Cristina Tavares.

Entre as várias propostas
aprovadas em plenário, destacou-se
o documento elaborado pela Ten-
dencia Popular mas apoiado indis-
tintamente por outras correntes do
partido que sugere ações para a
campanha da constituinte, entre
elas a criação de comitês "em todos
os lugares onde seja possível". A
principal sugestão da Tendência,
porém, foi fixar o dia 15 de novem-
bro como o Dia Nacional de Repúdio
à não realização das eleições
municipais e, ao mesmo tempo, de
luta pela constituinte. Nesse dia, o
PMDB deverá realizar amplas
manifestações em todo o país.

Entre os participantes do encon-
tro esteve o ex-ministro Severo
Gomes, filiado ao PMDB paulista.
Movimento apurou que Severo

Gomes aproveitou sua vinda a
Brasília para encontrar-se com
militares que se engajaram na can-
didatura Euler Bentes e que no
momento estão procurando sensi-
bilizá-lo para que se afirme como
uma liderança civil capaz de unir,
com base num programa mínimo,
as oposições e os militares dissiden-
tes numa campanha civilista para a
presidência da República. (Antonio
Carlos Qm íroz. de Brasília)

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Desfecho radical
na luta interna

Também o Partido Comunista
do Brasil (PCdoB), do mesmo
modo que o PCB, vem enfrentando
lutas internas que nos últimos dias
chegaram a um desfecho radical:
a direção do partido, cujo se-
cretario geral é o ex-deputado
João Amazonas, destituiu dois
comandos regionais, os de São
Paulo e da Bahia, e mais cinco in-
tegrantes do Comitê Central do
partido, que já estava seriamente
desfalcado desde a chacina da
Lapa, quando a polícia liquidou
três altos dirigentes numa fuzi-
laria. Para compensar, a direção
resolveu "cooptar" seis novos
dirigentes sem realizar eleições -
o que, de resto, já náo acontecia
desde 1962. Os 32 eleitos dessa
época foram minguando, princi-
palmente como .esultado das
ações policiais: 5 dirigentes mor-
reram na guerrilha do Araguaia,
vários expulsos ou afastados por
problemas diversos, que vão desde
o comportamento inadequado na
prisão até a discordância da linha
oficial.

Entre os mais conhecidos dos
agora destituídos se encontra o
líder camponês baiano José No-
vaes, que recentemente dirigiu
dura crítica pública à direção do
partido.

Aparentemente, os expurgados
reivindicavam a realização de um

Congresso do Partido, o que tam-
bém nunca foi realizado nos úl-
timos 20 anos, mas também pa-
rece haver diferenças políticas de
linha entre as duas facções. Elas
não concordam quanto à avaliação
do resultado e preparação da
guerrilha do Araguaia. A direção é
acusada de ter conduzido a pre-
paração da guerrilha do Araguaia
de forma "foquista", que levou ao
isolamento dos combatentes. A
direção, no entanto, sustenta que a
orientação foi correta, apesar de
alguns pequenos erros, mas que no
geral ainda considera a guer-
rilha do Araguaia como uma
"gloriosa jornada de luta" de lm-
portancia histórica comparável a
outras rebeliões "derrotadas",
como a de 1905 na Rússia.

Também se debate muito a
penetração do PCdoB junto à cias-
se operária, que seria precária em
virtude da ênfase da ação parti-
daria ter sido colocada nas quês-
toes do campo, negligenciando a
classe operária. Criticam também
a recente proposta da direção do
PCdoB de um governo "Demo-
crático de Unidade Popular",
como sendo "clara e aberta con-
ciliação com a burguesia tomada
como um todo".

A direção do PCdoB ainda nào
confirmou as demissões publi-
camente. (F.C.)
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TERROR/BELÈM

Primeira deserção
Ex-agente entrega 100 nomes envolvidos em atentados

1
JE

I

O governo aparentemente ainda
terá que realizar prodígios de con-
torcionismo se quiser continuar
evitando as investigações sobre o
terror de extrema direita. No final
da semana passada, por exemplo,
um integrante das próprias forças
paramilitares de Belém, no Pará,
Mário Sérgio Franco, resolveu
contar tudo o que sabia sobre o
terror.

Conhecido já pela imprensa
local como "Hder gay" por suas
atividades de infiltração nos meios
homossexuais, Franco procurou a
cobertura da Assembléia Legis-
lativa paraense na quarta-feira
passada, afirmando que traba-
lhava "oficiosamente" para o
DOPS e para o Serviço de Infor-
mações da Polícia Civil,'nas tinha
se "arrependido" das "ignoml-

nias" que tinha cometido.
Pelo menos um dos nomes

apontados por ele já levou a uma
prisão, de um certo Rubinete
Chagas Nazaré, ex-boxeador de
ligações ainda pouco esclarecidas
(mas aparentemente profundas)
com a repressão. Do que a im-
prensa já pôde saber sobre as
declarações de Franco, ele teria
citado cerca de "100 nomes",
além de histórias detalhadas que
envolvem desde a PM do Estado,
diversas personalidades políticas,
membros da Aeronáutica e da
Marinha, até um oficial de Estado
Maior, o coronel Areias.

Depois de um depoimento de
três horas em que Franco acres-
centou fatos novos e vários outros
nomes, a Polícia Federal decidiu
abrir inquérito, transferindo-o
para a sua casa, sob vigilância
policial. Este último iato deve ter
causado enorme alívio ao cônsul
Rui Martins, da Bélgica, paia on-
de os parlamentares haviam en-
caminhado Franco (suas condi-
ções para falar eram garantia de
vida e asilo político numa em-
baixada). Ao mesmo tempo, a
negativa de asilo por parte do
cônsul deve ter se tornado um
pesadelo para o próprio Franco:
ao ser informado do caso, na
quarta-feira à noite, o general
Euclides Figueiredo, irmão do
presidente, teria advertido ao as-
sustado cônsul que não deixasse o
candidato a asilado sair, pois isso
"seria morte certa".

Franco mesmo havia dito aos
parlamentares na Assembléia que
ao decidir-se afastar da repressão,
recebera três cartas anônimas,
ameaçando-o de morte. Passou a
ser seguido e vigiado em casa. Foi
então que teve a idéia de sair do
país. E foi para chegar a isso que
entregou seus "ex-companheiros".

Ele inclusive só conseguiu
chegar à Assembléia, na quarta à
tarde, depois de dar voltas sem
fim de ônibus, para despistar os
policiais que o seguiam a fim de
eliminá-lo. Quando chegou ao
prédio, escondeu-se no quarto an-
dar e através de um servente,
chamou, em plenário, o deputado
Ademir Andrade, considerado o
mais combativo da oposição local.
Ademir imediatamente mandou
chamar o deputado Nícias Ribeiro,
o ex-deputado Carlos Vinagre
(todos do PMDB) e toda a impren-
sa credenciada na Assembléia. Os
depoimentos de Franco come-
çaram ai.

Segundo ele, seu trabalho co-
meçou após um entendimento com
Rubinete (para Franco, "o mentor
de tudo") em que pediu em troca,
que se sustasse qualquer medida
policial ou judicial referente aos
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Mário Sérgio Franco: sem o asilo, "seria a morte certa"

muitos processos em que estava
envolvido : incluindo corrupção de
menores, estelionato e outros). Is-
so foi em 75 e Franco parece ter
gostado da tarefa (num só mes
chegou a levantar 80 mil cruzei-
ros), pois a partir daí não fez
outra coisa, ajudando a "formar e
informar", por exemplo, o serviço
de informações da policia.

Foi Rubinete quem o teria
convidado a iniciar o movimento
gay no Pará "com o propósito de
incluir nomes de políticos da
oposição a fim de desmoraliza-
los". Além do trivial do terror,
Franco assumiu a autoria de pelo
menos um atentado mais sério: a
invasão, às vésperas da chegada
do Papa a Belém, do apartamento
do artista plástico Ronaldo Moraes
Rego (insuspeito filho de um ex-
governador). Estavam com ele
nesse caso Rubinete e os agentes
do DOPS Roberto Martins Pan-

' toja e Amelai Fonseca. Foi ele
também o autor de um telefonema
que no mês passado apavorou os
padres do Instituto Pastoral Re-
gional, com a ameaça de uma
bomba no local — a ironia é que,
chamado ao local, o DOPS man-
dou o já citado Roberto Martins.

Franco afirmou que o trabalho
de Rubinete se estende a diversos
órgãos de segurança. Ele mantém
contatos particularmente estreitos
"com um certo cidadão de nome
Cabral e outro de nome Major
Holanda, que dizem serem do A-2
da Aeronáutica. Acho ser ele
(Rubinete) o chefe do Comando de
Caça aos Comunistas (CCC) no
Pará. Ele tem um verdadeiro ar-
senal de armas dentro de casa,
anda sempre com dinheiro e com
armas militares (dificilmente
usando armas nacionais)".

Rubinete, segundo Franco, foi
autor do atentado mais sério
ocorrido em Belém nos últimos
meses: o ataque a bala à livraria
do oposicionista Raimundo Jinkin-
gs, vice-presidente da Sociedade
Paraense de Defesa dos Direitos
Humanos; também mando\i incen-
diar o carro de um filho de Jinkin-
gs.

Uma outra declaração sen-
sacional de Franco foi a confir-
mação de uma suspeita antiga das
oposições, segundo a qual o
presidente do Sindicato dos Ban-

TERROR/REVELAÇÃO

Movimento levanta
nome de suspeito

Mais um suspeito de terrons-
mo foi identificado, desta vez em
Brasília. Trata-se de Waldemar
Gomes Filho, que seria major da
reserva do Exército. A identifi-
cação foi possível depois que a
livraria Sodeler - situada no Con-
junto Nacional, em Brasília -

recebeu telefonemas anônimos
ameaçando-a de um atentado.

Imediatamente, a direção da
livraria comunicou o fato ao con-
domínio do Conjunto Nacional,
solicitando alguns agentes de
segurança para sua proteção. No
dia seguinte, a última sexta-feira
de agosto, esses agentes de se-
gurança notaram, por volta das
19h00, dois indivíduos em atitude
suspeita em frente à livraria. Eles
usavam, visivelmente, barbas e
perucas postiças e um deles, de
aproximadamente 43 anos, foi
detido e identificado no posto
policial da Estação Rodoviária de
Brasília, que fica próximo ao Con-
junto.

Ali, os policiais tiraram a bar-
ba e o cabelo postiço de Waldemar
Gomes, que inicialmente identi-
ficou-se como coronel, e depois

cários do Pará, Carlos do Nas-
cimento Levy, é "agente do SNI"
(Serviço Nacional de Informa-
ções). Essa informação, Franco
teria ouvido de Rubinete, assim a
de que o ex-candidato a deputado,
o aviador Apolonildo Brito, hoje
no PDT, é informante do Cenimar
(serviço de informações da Ma-
rinha). Apolonildo tem ampla cir-
culaçâo entre a oposição, tendo
sido um dos oradores em um
recente ato público contra o ter-
rorismo em Belém.

Fez outras denúncias, como
por exemplo, a de que o tenente
Braga da Policia Militar local dá
cobertura ao terror. Disse também
que existe um instituto em For-
taleza cuja função é descobrir se a
esquerda recebe dinheiro dos
países do Leste Europeu. O seu
grupo,segundo disse também, tem
gente infiltrada no jornal Resis-
têucia, do Pará. Essas declarações
foram feitas já na quinta-feira, em
entrevista coletiva, onde ele ainda
reafirmou que seus companheiros
"têm um grande ódio" a Fi-
gueiredo e que a frase preferida
por eles é "o homem vai cair do
cavalo". Uma das histórias que
tinha contado aos parlamentares e
à imprensa na quarta era de que,
quando dona Lyda Monteiro
morreu, devido à bomba na Or-
dem dos Advogados do Brasil
(OAB), a sua "gang" fez uma
farra num boteco, comemorando,
segundo ele, o fato de que "o Fifi
(Figueiredo) não passa do dia
20". Os acusados negaram as
acusações, sem exceção, dizendo
geralmente que Franco "é um
pederasta, um fresco" e por isso
não merece crédito. Foi o que dis-
se o delegado do DOPS, Brivaldo
Soares, por exemplo. Mas as
acusações são muitas e algumas
sérias, como o caso da Aero-
náutica e do Cenimar. Também é
séria a acusação ao major Holan-
da, que na verdade é capitão, sus-
peito antigo de ser o coordenador
local do CCC. Os depoimentos pos-
teriores à Polícia Federal foram
dadws "com muita segurança",
segundo o próprto superintendente
da PF, e "as informações, quanto
a datas e nomes, foram fornecidas
com muita precisão, segundo seu
advogado, Carlos Sampaio. (Luiz
M;iklouf de Carvalho, de Belém)

como major da reserva. Do posto
poli al o caso foi enviado à Se-
cretaria da Segurança do Distrito
Federal, que passou a conduzi-lo
sob sigilo. O agente de segurança
Carlos Alberto, chefe da Seguran-
ça do Conjunto Nacional — que
prendeu o possível terrorista — foi
chamado à Secretaria da Seguran-
ça.

O repórter de Movimento
recebeu a identificação de Wal-
demar Gomes Filho num bilhete,
enfiado em seu bolso por uma pes-
soa que aparentava muito medo.
Em seguida, procurou o cei. Paulo
Azambuja, secretário da Seguran-
ça Pública de Brasília, que afir-
mou ter tomado conhecimento do
caso através dos jornais.

Outra pessoa procurada por
Movimento foi o agente Carlos
Alberto, que negou ter qualquer
conhecimento a respeito, embora
tenha sido ele próprio o autor da
prisão. Um detalhe que pode ser
revelador foi a reação de um dos
agentes do Conjunto Nacional nes-
sa ocasião. Pondo a mão na <
beca, ele exclamou: "Pelo amor
de Deus, isso já deu muito bode
(M.B. e A.C.Q.)

TERROR /DISSIDENTES MILITARES

João reforça segurança
Depois de conclamar os terroris-

tas a desviarei suas mãos assas-
sinas sobre ele, o genera! Figuei-
redo tratou de reforçar intensamen-
te seu esquema de segurança. Ê o
que revela um dos oficiais do Exér-
cito que apoiou a candidatura do
general Euler Bentes. De acordo
com ele, o alvo do grupo é o general
Golbery e todo o seu esquema, res-
ponsável, no entender dos envol-
vidos nos atentados, pelos rumos
que o país está tomando. Os insatis-
feitos das Forças Armadas sentem
que estão perdendo terreno, que sua
influência declina em todos os ní-
veis. Em um sistema mais aberto
estariam expostos às revelações de
seu passado recente. Portanto eles
somente poderiam prosperar com o
país imerso em um regime fechado.

Uma das medidas tomadas por
Golbery para se defender foi per-
mitir o vazamento da conferência
pronunciada na Escola Superior de
Guerra. O objetivo foi se dirigir
àqueles que estão esperneando dian-
te do projeto de abertura, mostran-
do-lhes que era a única opção para o
país diante da situação econômica
presente. Enfim, que o projeto de
abertura não significava ceder a
oposição, mas combate-la de outra
forma, para não colocar em risco
todo o sistema. Segundo a mesma
fonte o governo já se entendeu com
os expoentes dos grupos, pro-
vavelmente negociarído postos e que
portanto ninguém será responsa-
bilizado pelos crimes. Aliás esta
possibilidade, na sua opinião, ja-
mais existiu, porque se fosse sa-
crificado um cabo, este apontaria o
sargento, o tenente, etc.

Os grupos que hoje pleiteiam o
fechamento não são fortes. Do con-
trario não jogariam bombas, usa-
riam meios mais eficientes. Se
adotam este método é porque não
conseguem mobilizar tropas. Dentro
dos quartéis continua a propaganda
de que os atentados sáo praticados
pelos comunistas. Vez ou outra há
discussões. Um oficial chegou a dis-
cutir com outro, tentando mostrar a
falta de lógica nessa explicação:
"Qual seria o objetivo dos comunis-
tas? — perguntou ele. "Fechar o
regime, para serem todos presos

novamente, torturados e e
Segundo esse oficial o que íaK
ao país é um nome capaz
plena aceitação entre os opo
tas e dentro das Forças Ai
que apresente um prograim
de atendimento às aspi.
povo. Na sua opinião, Arr.;
sido um homem extremame
me, lúcido e ponderado
gação teria plena aceit
Forças Armadas. O que in
seu nome, que está compi
queimado pela propaganu
sencadeada contra ele der
(M.B. e A.C.Q)

ASSEMBLÉIA/M*

Pedessistas
torpedeiam a
investigação

A Comissão Parlamet-
quérito, constituída pela As
bléia Legislativa de Minas <
para apurar os atentados i
ristas encontrou um sério
não só por parte da políoàci, que
sempre procura dificultar
vestigações. Mas está sentü
dentro da própria cass
manobra clara e agressiva I
parte de deputados do PDS, que
procuram dificultar de
maneira o trabalho da CPI

Atualmente, quando devei
ser ouvidos os apontados
principais autores ou coniv
diretos com os atos terr;
tem sido constante o boicoi
deputados situacionistas, que
maioria na CPI, não compa
do às sessões, que não pon
realizar por falta de quoruni

Como se vê, ao PDS parece
interessar nem um pouco o
tados a que possa chegai
que já se delineiam clara*
principalmente porque os autor
dos atentados deixaram
demais, confiantes certamen
mesma impunidade «u« *""
acostumados a gozar nos ul. mos

anos. (M. Rosário do Amaral,
Belo Horizonte)
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CHACINA DE RIO VERDE
_l 3 *f

Denúncia causa a demissão de jornalistas

O capitão Ma rcus Antônio Fleury daria
tudo para que ninguém se lembrasse do que
aconteceu na madrugada de 17 de maio de
1973, na cidade de Rio Verde, sudoeste de
Goiás. Hoje, na reserva, em lugar da farda,
ele veste elegantes ternos, e substituiu a
patente militar pelo titulo de engenheiro. Sete
anos atrás, ainda tenente — e delegado re-
gional da Polícia Federal em Goiás — ele foi

dos comandantes da "Chacina de Rio
Verde", participando do metralhamento do
casal de militantes do Molipo, (Movimento de
Libertação Popular) Márcio Beck Machado e
Maria Augusta Thomaz.

Atualmente na presidência da Metago —
Metais de Goiás S.A., a mais importante em-
presa de economia mista no Estado, Marcus
Fleury apenas desejaria que esquecessem as
torturas que ele praticou contra inumeráveis
presos políticos em Goiás. Infelizmente para
ele, porém, o seu é um dos cinco nomes já
conhecidos dos assassinos de Rio Verde.

Domingo retrasado, dia 14, o Diário da
Manhã, de Goiânia, publicou o depoimento do
ex-preso político Irineu Luiz de Morais, o "In-
lio", que, sete anos atrás, ajudara Márcio e
flana Augusta a se esconderem no interior

de Goiás para escapar à sentença de morte
que os órgãos de repressão haviam decre-
tado contra eles.

índio confirmou ter sido levado, a 16 de
maio de 1973, até a fazenda Rio Doce, no
Município de Rio Verde, por vários agentes,
que viajavam em três carros. Num deles
•estava Marcus Fleury, como mais tarde o
prisioneiro veio a saber. índio fora deixado
algemado e vigiado por três agentes, a al-
guns quilômetros do local onde viviam, com
nomes falsos, Márcio e Maria Augusta. Para
lá rumaram os demais policiais — mais de
dez - que voltaram no dia seguinte levando
índio outra vez com eles. Novamente na
prisão, Irineu é chamado para avistar-se com"um jornalista". A "entrevista" tem por ob-
letivo saber se o velho "índio" havia, nas 12
horas em que permaneceu esperando a volta
dos assassinos, encontrado um documento de
seu interrogador. Irineu não havia achado, e,
por isso, foi espancado pelo homem. Sete anos
depois, diante de algumas fotos apresen-
tadas pela repórter Marta Regina de Souza,

Índio" reconheceu :"é este o "homem que per-
deu os documentos'\

O relato desse reconhecimento de Marcus
Fleury pelo ex-preso político, bem como a
reprodução de foto do atual presidente da
Metago e outros dois acusados do mesmo
crime, foram suficientes para, no dia seguinte
ao da publicação, causar a demissão dos
repórteres Antônio Carlos Fon e Marta Re-

gina de Souza, que há várias semanas vinham
trabalhando na elucidação da "Chacina de
Rio Verde", bem como do editor Antônio
Carlrvs Moura, também do Diário da Manbã,
e responsável pela publicação das matérias
daquele domingo sobre o caso. A demissão
sumária, foi atribuída a "ordens da direção
do jornal", sem outras explicações. Por
outras fontes, porém, soube-se que a matéria
colocara em crise o acordo recentemente
celebrado entre o diretor do Diário da Manhã.
Batista Custódio, e o presidente da Metago,
no valor de Cr$ 10 milhões, que foram ca-
nalizados pela empresa pública ao jornal,
por meio de veiculaçâo de "matérias pagas"
da Metais de Goiás S.A.

Especial irritação causou também a
publicação da foto do delegado José Xavier
do Bonfim, que logo que teve seu nome apon-
tado por uma testemunha, como participante
do massacre, foi colocado em férias pelo
secretário da Segurança Pública de Goiás,
coronel Herbert de Bastos Curado. Xavier
tem a fama de um dos mais cruéis tortura-
dores de Goiás e já foi apontado, pela Anistia
Internacional, como o responsável pelo a.s-
sasasinato do jovem Ismael Silva de Jesus,
preso em Goiânia no ano de 1972, aos 19
anos de idade. Na época do massacre em
Rio Verde, Xavier era delegado do DOPS,
mas se encontrava à disposição da Delegacia
Regional da Polícia Federal.

Os outros três acusados, até o momento,
são os delegados João Pinheiro e Epaminon-
das Nascimento.e ainda o PM Pedro Marinho
que, há sete anos, trabalhava no Serviço
Reservado da Policia Militar em Rio Verde.
O primeiro era, em 1973, delegado de Rio
Verde, e foi quem obrigou o fazendeiro Sebas-
tião Cabral a enterrar os dois militantes as-
sassinados em terras da própria fazenda Rio
Doce. Epaminondas Nascimento, por sua vez,
era delegado da cidade de Jatai e foi visto no
local no dia seguinte ao do assassinato. Hoje
Pinheiro está lotado do DPJ - Departamento
de Polícia Judiciária de Goiás, enquanto
Epaminondas presta serviços no Gabinete do
secretário estadual da Administração.

Além das demissões, várias pressões fo-
ram feitas contra os jornalistas Antônio
Carlos Fon e Marta Regina de Souza. Esta
segunda-feira, dia 22, eles deverão ser ou-
vidos no Inquérito Policial instaurado -
depois da publicação das primeiras repor-
tagens pela polícia, para apurar o caso de
Rio Verde. Na intimação que receberam para
comparecer ao DPE, não consta se os jor-
nalistas são testemunhas ou réus. O advogado
Luís Eduardo Grenhalghdo Comitê Brasileiro
pela Anistia, vai assistir aos depoentes.

ENCONTRO NACIONAL EM DEFESA DA LIBERDADE

"De mãos abanando"
"Vamos sair daqui de mãos abanando",

desabafava um dirigente sindical ao final do
Encontro Nacional em Defesa da Liberdade,
realizado no Congresso Nacional em Brasília,
na última quinta-feira. O objetivo do encon-
tro, definido pelos organizadores, seria
promover "uma articulação de todos os se-
tores da sociedade para uma luta unificada
em defesa das garantias democráticas, con-
tra as manifestações obscurantistas e fascis-
tas". Mas os resultados não foram alcan-
çados, como mostrou o desabafo do dirigente
sindical, que refletia o clima de desânimo dos
participantes do encontro.

Essa iniciativa teve início com a articu-
lação de diversos sindicalistas no sentido de
desencadear uma campanha nacional em
favor da reintegração dos dirigentes sindicais
cassados e de todos os trabalhadores demi-
tidos por motivos políticos nos últimos 16
anos. Enquanto se desenvolviam esses enten-
dimentos, aconteceram os atentados terroris-
tas que atingiram o ápice com o assassinato
da secretária da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), Lyda Monteiro da Silva. Á par-
tir dal somou-se às preocupações dos arti-
culadores a necessidade de responder tam-
bém aos atentados; para isso, inclui-se na
iniciativa outras entidades, como a OAB, a
Associação Brasileira de Imprensa ^ABI), a
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), os Comitês Brasileiros pela Anistia.

No Rio de Janeiro, as primeiras reuniões
de preparação do encontro entre sindicalistas
e representantes de outras entidades resul-
taram em proposta de apoio ao general Fi
gueiredo no combate ao terrorismo, que íoi
descartada em reuniões posteriores. Durante
o encontro essa proposta não foi sequer le-
vantada. A presidente do CBA do Rio, Ira-
maya Benjamim, por exemplo, ressaltou na
abertura dos trabalhos que entre os que
acobertaram as torturas no país estava o
presidente Figueiredo. "Portanto" - disse
ela — "não admitimos nenhuma espécie de
conciliação. Se conciliarmos com ele os nos-
sos mortos se levantarão de seus túmulos".

Antes, havia falado o vereador Antônio Carlos
de Carvalho, do Rio de Janeiro, cujo gabinete
foi atingido por uma bomba que mutilou seu
assessor.

Não havia, portanto, clima para se pos-
tular o apoio do encontro ao general Fi-
gueiredo, mesmo que alguns participantes
tivessem eventualmente essa intenção.

As discussões travadas nas três comissões
em que se dividiu o plenário não tiveram um
rumo bem definido. Tanto que surgiram
propostas relativas à luta contra o terror, aos
direitos democráticos em geral, à política
econômica do governo, aos problemas do
campo etc. As comissões defenderam a
realização de manifestações, atos, assem-
bléias, formação de comissões estaduais de
entidades diversas, para centralizar e or-
ganizar as campanhas contra o terrorismo.

Por is30, foi com alívio que o plenário
aprovou a proposta de João Paulo Pires de
Vasconcelos, dos metalúrgicos de João Mo-
nlevade; alegando que depois de um dia in-
teiro de trabalho todos os participantes es-
tavam cansados, o líder metalúrgico sugeriu
que a comissão organizadora se encarregasse
de sistematizar todas as propostas e o do-
cumento do encontro.

Na verdade todos os presentes estavam
conscientes da pouca representatividade do
encontro, que reuniu apenas cerca de 50 en-
tidades. A Confederação dos Trabalhadores
da Agricultura (Contag) e a CNBB não se
fizeram representar, e a OAB enviou um
representante que chegou no final dos tra-
balhos. Compareceram os senadores Franco
Montoro, Pedro Simon, José Richa, Tancredo
Neves, e o ex-ministro Severo Gomes — a
maioria apenas na abertura dos trabalhos —
e pouquíssimos deputados Diante dos resul-
tados praticamente nulos, variavam as ex-
plicações. Enfim,resta a esperança de que o
próximo encontro, em data a ser marcada,
venha a cumprir seus objetivos, após uma
ampla discussão e preparação nas bases.

(Márcio Bueno, de Brasília)

FOLHETOS APÓCRIFOS"Em nome da moralidade"
Novos panfletos militares apócrifos estão

circulando em Brasília. Foram enviados a
vários parlamentares um texto que começa
identificando seus autores como "um grupo
de amigos, militares e civis,que conspirou no
anonimato para que nosso pais saísse triun-
fante daquela situação de indisciplina,daquele
caos econômico, daquela falta de moralidade
nos serviços públicos e até mesmo nas fa-
mílias" que existia antes de 1964.

O manifesto condena a outorga da medalha
do Mérito Militar ao governador Paulo S.
Muluf, de S. Paulo, e foi distribuído também
entre os moradores da periferia de São Paulo.

Seus principais trechos são os seguintes: .
"...0 prezado colega há de convir que en-

tramos novamente num plano inclinado. Sol-
tou-se a corrupção desenfreada, tanto nas
mordomias dos escalões do governo federal,
quanto nos governos estaduais e municipais.
Nunca a inflação foi mais dramática do que
agora. As crises se multiplicam. Nossa divida I
externa se avoluma. Penamos os altos preços
do petróleo e agora entramos na elevação do
custo do trigo. Será mais caro o pão". (...)

"E a revolução, que foi feita em nome da
moralidade e contra a baderna política, já
perdeu a sua verdadeira significação, porque
os desonestos, corruptos e oportunistas to-
maram conta do poder. "(...)

"Os corruptos, os oportunistas, os cínicos e
os ladrões se ombrearão por acaso com
Osório, Caxias, Floriano, Deodoro ou Castelo
Branco? Quem não sabe que o governo do
maior Estado do Brasil ascendeu ao governo
com a mais descarada escamoteação dos
votos convencionais e a mais deslavada
violação de urnas?" (...) "Corrupto e corrup-
tor medíocre, não podendo subornar dire-
tamente, é useiro e vezeiro em dar soberbos
presentes, agora aplicando tais métodos com
chefes militares, para deles conseguir o em-
basamento militar que lhe falta. Ameaçador,
chantageia quando pode, amiude declarando:
'mexam comigo que eu abro a boca'. Abrir a
boca para que? Por acaso para denunciar
personalidades coniventes conluiadas com
suas ações escusas? Esse mérito na verdade

não é mérito: é insulto a quantos fizerem jus
à mais alta comenda de nosso Exército"
(...).

Errata — Na edição da semana passada,
na matéria"mUitares dissidentes acusam Gol-
bery de jogar bombas" houve um trecho
truncado. Ouvindo uma fonte militar, Mo-
vimento chegou à conclusão de que a origem
do documento poderia ser os órgãos de infor-
mação do Exército (CIE), Aeronáutica
(CISA) ou da Marinha (Cenimar). Segundo
essa fonte, o primeiro indício dessa possi-
bilidade é uma frase do próprio documento,
onde se lê que "todos os órgãos de infor-
mações do governo, exceto o.s das Forças Ar-
madas. estão com Golbery na trama da
traição". Outro indicio é que geralmente os
agentes desses órgãos respeitam o general
Figueiredo mas odeiam o ministro chefe da
Casa Civil, general Golbery do Couto e Silva.
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OPINIÃO

Porque as greves «Não propomos golpe
não fervilham

ROSÁRIO MARTINS e GLEUCIA S\NTItfiO

No 

ano passado, Minas
Gerais e particularmen
te Belo Horizonte foi
sacudida por uma avalan
cha de greves. Das

categorias mais politizadas às mais

dispersas, das mais volumosas âs

pouco numerosas, como por exem-

pio- professores, metalúrgicos,
operários da construção civil, vi

gilantes, comerciários, bancários,
enfermeiros, garis, motoristas, entre

outras. . . ..
Belo Horizonte em maio guino

fervilhava. Este ano porém, prati-
camente só os professores da rede

oficial e os médicos residentes ti

zeram greve. Os professores da rede

particular foram a dissídio mas,

mesmo com um sindicato com-

bativo, não conseguiram manter o

nivel de mobilização do ano pas
sado Os operários da construção
civil não chegaram nem mesmo a

ter campanha salarial. Os bancários,
metalúrgicos e comerciários enfren-
tam uma série de problemas nas

suas campanhas. Enfim, as cate

gonas, de uma forma geral, não

conseguiram manter o pico de luta

de 79. Há vários fatores que deter-
minam esse quadro:

/) Etn 1979 o movimento toi

manado principalmente pela sua es

pontaneidade. Os trabalhadores,^ \a
sem agüentar as péssimas condições
de vida passaram a fazer inúmeras

greves. Porém nenhum movimento
em ascenso è retilineo, tem também
seus altos e baixos principalmente
um movimento espontâneo. Para
segurar . o pico conseguido era

preciso que avançasse rapidamente
o grau de consciência politica e de
organização do povo. Que fosse
capitalizada urgentemente a mo-
vimentacão havida.

2) Repressão sobre os movimen-
tos qrevistas. Em 79 vivemos uma
conjuntura particularmente favorável
ao crescimento da oposição. Fi-

gueiredo se instalava na presidência
cia República acenando com o

proieto de "Abertura" prometendo
mundos e fundos. Nesse sentido a
repressão imediata às greves sig-
nificana se desmascarar rapidamen
te. Assim, o regime tenta, principal
mente no primeiro semestre, capi-
talizar as greves, dizendo que faziam

parte do jogo democrático, da
"Abertura". Já no segundo semes
tre a conversa era outra passa a
reprimir selvagemente os movimen-
tos grevistas. Para .fazer greve a

partir dai faz-se necessário um grau
de disposição e organização maior
da massa, para enfrentar a repres
são. 3) Nova política salarial do

governo. Este ano o governo in-
troduziu os aumentos semestrais.
Mesmo que não façam frente a
enorme inflação que engole os
salários, momentaneamente pode
criar novas expectativas, novas
ilusões, atè que o próprio traba
lhador sinta novamente que a si
tuacâo continua a mesma de sem

pre 4) Ausência de direções jà re-

conhecidas e respeitadas pela massa.
Em algumas greves, como a dos
metalúrgicos de BH, Contagem e

Betim os operários se viram der-

rotados e descrentes das lideranças.
As diretorias pelegas dos sindicatos

jamais comandariam seus com-

panheiros de forma a que alcanças-

sem a vitória. Os comandos de

greve formados por trabalhadores
mais 

'combativos, 
por outro lado,

em muitos momentos vacilaram e

não atuaram de forma firme ate o

fim Sem uma direção firme, que ms

pire confiança na massa, ela se ve

descrente e receiosa para a luta.

Embora haja trabalhadores que de

iato defendem os interesses da

categoria, ainda é pequena a sua in-

lluència, o seu reconhecimento |un-
to 8 ela. , „

5) Nova casta de agentes dos

patrões dentro da classe traba-

lhadora, O proieto de abertura do

regime não deixou de criar ilusões

no meio da oposição. Tanto assim,

que elementos que antes se opu

nham ao regime passam a conciliar

e fazer o jogo do governo. Exemplo

disto são os "brigadistas do Hora

do Povo" que se até o ano passado
muitos deles eram da oposição sin-

dical ajudaram a dirigir muitas

greves, são este ano amigos dos

pelegos e com eles se aliam.

S*****u e tudo isso contribui
¦ 1 hoje para esfriar o mo
^^^ unento re.ivmdicatório,
i^^ noutro sentido pode cons-
W******* tituir se num fator de

amadurecimento, desde que o
movimento popular consiga ultra

passar essas dificuldades. E como se

o movimento, tal goal um exercito
marchando, fizesse agora um "mar-

car passo" para acertar as fileiras, o
ritmo e o passo e poder de novo ir

para a frente. Isto porque, a realidade
concreta, os fatores gue deter-
minaram a explosão do ano pas
sado, não só não foi superada,
como se agudizaram os problemas.
Assim, a inflação, o custo de vida, a
miséria do povo aumentaram con
sidcravelmente do ano passado para
este ano.

Se as direções, se âs lideranças
do movimento de massa tiverem a

sensibilidade suficiente para com-

preendei a situação, não será difícil
avançar com a massa ac.ertar °

passo e partir para a luta. Mesmo

porque è só na luta gue a massa
forja suas verdadeiras direções e

suas organizações de combate.

Rosário e (ileu< ia são jornalistas e cola-
boradoras de Movimento em Belo Ilori/.ontc.

"Muitos fatores
contribuem para
esfriar os movimentos
reivindicatórios.
Ê como se fosse
um exército a
"marcar-passo"

para acertar
as fileiras."

contra o governo»

HÉRCULES CORRÊA
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Tenho 

insisti-
do que a a-"
bertura poli
tica éreal.po-
rém, limitada.

Também tenho afir
mado que essa aber-
tura politica limitada
resulta de dois
fatores: o primeiro è
a luta de nosso
pov<? e o grau de
unidade conseguido
pelas oposições. 0
segundo se expres-
sa e se explica nas
cisões ocorridas no
bloco das foiças
sociais e econô-
micas que galgaram
a direção do Es:
tado com o golpe de 1964. Isso. im-

oJica reconhecer que o grau de unidade

cias oposições e as lutas do povo que
elas conseguiram articular foram in-

suficientes para conquistar um regime

democrático, na medida em que nao toi

o único fator, e a abertura dependeu

também do segundo fator. Implica

reconhecer também que o atual regime,

embora tenha sofrido modificações,
conlrtuta, decerto por meios ilegítimos, a

estar nas relações de forças na socie-

dade, um uma posição que lhe e ta-

voràvel. . m
i) grau de unidade das oposições e

as lutas populares que elas articulam
l.iseou-se na defesa das reivindicações
de liberdades políticas. Ocorre que a

fopressão política esteve sempre em

função de assegurar a execução oeum
modelo econômico "selvagem" definido,
essencialmente, pela superexploracao
d,i maioria da forca de trabalho.

Na medida em que as oposições, ate

pela própria violência e intensidade da

repressão, se concentraram na defesa
das liberdades políticas, deixando de

lado de forma relativa, o trato das
reivindicações sociais agravadas pelo
modelo econômico, não conseguiram
forças necessárias na sociedade, prin-
cipâlmente na massa trabalhadora, para
derrotar o atual regime ditatorial e coh-

guistar um outro de amplas liberdades

para o povo. Inclusive, em termos
sociais e econômicos, essa oposição,
Imitaria, se concentrou em termos de

massa, nas camadas médias da so-
ciedade.

As greves de 1978 e as que a elas se

seguiram colocaram na ordem do dia,

com mais forca, a situação social das
massas trabalhadoras. Ora, o atual
regime com seu modelo econômico ja
deixou claro que não pretende enfrentar
e resolver, no sentido favorável aos
trabalhadores, a grave situação social
em que vivem os assalariados. Portanto
cabe às oposições articular e formular
uma alternativa, discutindo com o povo
e organizando suas lutas e principalmen-
te ampliando suas bases sociais po-
pulares, uma saída para resolver essa
situação social e pleitear o apoio do

povo, para chegar ao governo, a fim de
aplicar esta alternativa.

E nessa perspectiva que colocamos a

luta pela constituinte. Achamos que ela
deve resultar de mudanças de qualidade
na unidade das oposições de um novo

patamar nesta unidade, em torno

Hércules Corrêa, líder sindical cassado em
1964, é dirigente do Partido Comunista
Brasileiro.

de um novo pa
tamar nesta uni
dade, em torno de
um programa
comum a ser ex
presso na futura
constituição. A
constituinte não
deverá ser, por isso
mesmo, um ins-
trumento de simples
reordena mento
jurídico do Estado.
Deverá colocar na
constituição um
programa comum
gue seja a expres-
são do .compromis
so politico das for-
cas políticas de
oposição no sen-

tido de sacramentar a derrota do
atual regime e fazer o país ingressar
num processo de reorganização de-

mocràtica de nossa sociedade, ao nível

político e também econômico e social.
Pensamos que, articulando e for-

mulando esse programa comum nos ter-
mos mencionados, as forças de opo-

sicão devem solicitar ao povo particular
mente aos trabalhadores, que vote, nas

eleições parlamentar» de 1982, nos.par-

tidos de ojiosicão e nos candidatos
comprometidos com este programa
comum a ser elaborado como projeto al-

ternativo de modelo de organização
social e com a proposta de convocar
uma constituinte livremente eleita.

Achamos, 

portanto, que se
a oposição se unir, no sen-
tido aqui apontado, é pos-
sivel que conquistemos
forças suficientes para, a

partir da maioria no parlamento, sempre
apoiada na organização das massas
convocarmos a assembléia nacional
constituinte atè mesmo em 1983. A

questão do governo Figueiredo, nessas

condições, não è fundamental. 0 tun-

dementai é que tenhamos força orga

nizada nas massas. Não propomos um

golpe para derrubar o governo e con-

vocar a constituinte. Propomos con-

seguir a maioria do povo para este

proieto e forca orqanizada para con-

vocar a constituinte. Do governo N-

gueiredo exigiremos respeito à decisão

do povo. Como isso ocorrera, so d

prática dirá.

"Não propomos um
golpe para
derrubar o
governo e
convocar a
constituinte.
Propomos
conseguir a
maioria do povo
para esse projeto".

6
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__H<(E preciso derrubar, e# não
melhorar o regime militar»

Pergunta - Seria possivel
traçar uma visão panorâmica
breve da situação política no
Brasil? •

Resposta 0 plano da
"abertura" de Figueiredo en
frenta atualmente grandes
dificuldades, está fracassando.
Esso plano, previsto para se
desenvolver ao longo de três
ou quatro anos contava com
alguns fatores. Em primeiro
lugar, o governo pretendia
com a reformulação partidária
e a autorização de novos par-
tidos dividir a oposição e atrair

parte dela a apoiar um novo

governo. Em segundo lugar, o

governo esperava alcançar um

período de "paz social"
através de concessões eco-
nômicas parciais e do papel do
Partido Trabalhista de Brizola e
do PC Brasileiro (revisionista).

Mas que se passou?
A divisão partidária não

ocorreu como queria. Criaram-
se novos partidos, mas não se
reforçaram as posições do
governo. Foi diferente da Es-
panha e da Grécia, onde desde
o inicio as "aberturas" se
tiveram com uma certa base
de apoio politieo.

Por outro lado, a "paz

social" não existiu. Em dois
anos, houve quatro milhões e
meio de grevistas. A crise não
deixa amainar a luta de cias-
ses. A greve dos metalúrgicos
de São Paulo converteu-se em
luta politica. Mesmo camadas
médias, como os professores,
os médicos etc., são arrastados
para a luta. Diversos movi-
mentos populares despontam

Quanto ao papel de "tam-

pão" do PTB do Brizola e do
PCB revisionista fracassou.

P Como se deu, mais
detalhadamente, o fracasso
desses partidos?

R — Brizola tinha uma real
influência popular antes do
golpe de 64. Defendia em
muitas questões soluções de
cunho progressista para os
problemas do Brasil. Mas
agora voltou com a sua nova
bandeira, a social-democracia.
Perdeu apoio. Contava com 48
deputados, ficou apenas com
24. Não conseguiu estruturar o
seu partido. E está sem base-

Quanto ao PC Brasileiro,
entrou em crise de desagre-
gacão profunda. Consideramos
esse fato de importância mun-

De fato, o PCB era o pardiai.
tido revisionista mais forte da
América Latina, com influência
real na classe operária. Hoje è
um pequeno partido, com uns
poucos peiegos, sem influência
nas greves operárias. E está
dividido em duas alas, em tor-
no da questão da subordi-
nação à direção revisionista da
URSS. É o resultado inevitável
do abandono da política re-
volucionária, que fez esse par-
tido entrar em contradição
com o próprio desenvolvimen-
to da luta operária e popular.

P Voltando ao plano dos
generais...

fl Por que o fracasso do
plano dos generais? Por
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que a mudança è
feita mantendo o
monopólio do
poder político. Os
militares brasileiros
não são apenas
servicais dos
monopolistas e
latifundiários. Eles
ent rei ac aram-se
com a grande bur-
guesia e os in-
teresses imperialis-
tas, tomaram
diretamente para
si a defesa de
enormes interesses
econômicos. Isto
gera contradições
no seio da própria
burguesia.

E, assim, o
problema político
central do mo-
mento está co-
locado: a subs-
tituição do regime
militar. Esta ques-
tão traduz-se hoje,
no Brasil, na luta
por uma Assem-
bléia Constituinte.

Existe
grande debate no
seio da oposição
em torno dessa
questão.

Sim, há
divisões em torno
da questão; Cons
tituinte como? O
Partido Popular

(dos banqueiros
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Amazonas: "a abertura está fracassando"

Qual é a política do Partido
Comunista do Brasil para o atual

momento brasileiro? Em entrevista ao
jornal Bandeira Vermelha, órgão

oficial do Partido Comunista
Português — Reconstruído (aqui
reproduzida), João Amazonas,

dirigente do Partido, fala
da Constituinte, do governo provisório,

da "abertura", do PDT e do PT.

político. Para
derrubar o regime,
é preciso uma
crise político-
institucional,
revolucionária.
Nesse processo
podem-se criar
condições políticas
tais que certas
bandeiras políticas
percam a impor
tancia que hoje
têm.

Preci-
samente, como vê
0 PC do Brasil a
unificação das for-
cas para pòr fim
ao regime?

Durante
anos defendemos
uma frente de
todas as forças
antiditatonais. Es-
sa frente tornou-se
na prática no MD-
B, devido às con-
dições objetivas.
Hoie colocamos a
questão de forma
algo diferente:
defendemos uma
frente de todas as
forcas demo-
cráticas e de
unidade popular.

Por que? Por-
qua surgiu, como
fator novo, uma
explosão de
movimentos po-

de todos estes movimentos
populares, através de formas
de orqanizacão que poderiam
ser, por exemplo, assembléias
com representantes de todos
os movimentos.

Atualmente, discute-se
muito sobre a possivel or-
qanizacão de um Congresso
Popular de todos esses mo-
vimentos. Preooupamo-nos
com o problema de como
colocar a classe operária e as
suas organizações no centro
desse processo, o que não é
fácil -com a atual estrutura
sindical corporativa.

Eis a base da frente única.
Mas ela deve ampliar-se mais,
abranger outros setores con-
trários ao regime.

P — E que solução política
defende o PC do Brasil em
substituição do regime militar?

/? - Uma vez derrubado o
regime, defendemos a cons-
tituição de um governo das
forças democráticas e de
unidade popular.

Sena um governo provi-
sono. As suas tarefas; liquidar
as leis reacionárias, assegurar
a liberdade efetiva, convocar a
Assembléia Constituinte e
também enfrentar questões
econômicas concretas.

du--: "os

generais devem convocar". A
direção do PMDB(sucessor do
MDB) diz: "é 

preciso pressão
eleitoral para substituir o re-
qime". E outros: "com pressão
de massas". Quanto ao Par-
tido dos Trabalhadores (di-
rigido pelo Lula), adotou um
programa reformista social-
democrata típico, em que a
questão da Constituinte nem
figura.

O PC do Brasil tem outra
posição: é preciso derrubar, e
não melhorar, o regime militar.
A luta por uma Constituinte
democrática e livremente eleita
apenas ganha sentido ligada à
derrubada do regime.

O governo não abre mão
da politica econômico-

«
O que vemos

de novo é que
o eixo da

oposição passou
das forças

anti-ditatoriais
burguesas

para a
oposição

das massas

financeira que vigora desde 64,
sob a orientação impenalista,
visando a reestruturação ca-
pttalista. O fato è que nestes
16 anos houve mudanças, um
certo desenvolvimento. O
proletariado passou de 3
milhões e meio para oito
milhões. Mas tudo sob o
dominio do capital estrangeiro.
O Brasil tem a maior divida ex-
terna do mundo. Dez milhões
vão por ano para amortizações
da dívida. Conseqüência: a
economia é orientada ¦ pela
busca de divisas. O lema do
regime é: "exportar é a sal-
vação". E assim enormes
subsídios são destinados a tor-
nar as exportações compe-
titivas, enquanto falta o feijão,
o arroz, o milho, elementos
básicos da alimentação do
povo.

A inflação atingiu os
100°,, ao ano. Os salários reais
esteio em queda vertical, en-
quanto persiste o arrocho
salarial. O desempreqo atinge
níveis enormes. Milhões nai-
gram dos campos para as
(idades. Há mais de 20 mi-
Ihões de menores abando
nados.

pulara? independentes, muito
diversos, mobilizando amplas
massas. Além do movimento
sindical, cito só a titulo de
exemplo, o movimento contra
a carestia, o movimento de
defesa da Amazônia, o mo-
vimento estudantil que rees-
truturou a UNE, e muitos
outros, de âmbito local, re-

qional ou nacional, dotados de
uma grande diversidade de es-
truturas organizativas próprias.

O gue vemos de novo é

que o eixo da oposição passou
das forcas antiditatoriais bur-

guesas para a oposição das
massas.

Coloca-se assim a neces-
sidade de conseguir a unidade

«

Por
derrubar
monte,

y>

tudo isto, è preciso
o regime. Natural-
como Partido do

proletariado, orientamos a
nossa ação para ganharmos a.
supremacia operária no decur-
sn do processo político. Para
d.nabar o regime, è preciso
uma cnse politico-institucional,
m-volucionária. Nesse processo

O PC do Brasil
objetivei mais

além: criar
condições para

a luta por um
novo regime,

de democracia
popular em

marcha para
o. socialismo

Y)

Quanto à sua constituição,
deverá corresponder â frente
de forcas que derrube o re-

qime. O movimento de uni-
dade popular deverá participar
cio qoverno de forma indepen-
dente, através dos delegados
por si escolhidos e contro-
lados. Outras forcas _ demo-
cráticas também deverão par-
tícipar. Naturalmente, um
qoverno deste tipo terá de ser
diferente de um vulgar gover-
no burguês de cores reformis-
tas e com participação de al-

quns peiegos conciliadores
para dar ares de "represen-

tacão popular". O movimento
popular manteria a sua pressão
do exterior sobre o governo e
a sua iniciativa independente
será determinante no sentido
do processo político.

Esta proposta é uma forma
concreta gue nos parece
adeguada às condições bra-
sileiras, de conduzir as grandes
massas a abordar a questão do
poder político. Isto porque o
PC do Brasil, partido da classe
operária, obietiva mais além.

I mando pela conquista da
plena liberdade política, visa
criar melhores condições para
a luta por um novo regime, de
democracia popular em mar-
cha para o socialismo. Mesmo
guando põe no centro da sua
ação os objetivos democráticos
do momento, não oculta as
suas convicções e objetivos
socialistas, que correspondem
ao sentido do desenvolvimento
histórico. (Bandeira Vermelha,
n" 242 de 3 de setembro de
1980, Portugal)



ENTREVISTA COM ARTHUR LIMA CAVALCANTE

O empresário do PT: "Eu traí a
A primeira vista, ele em nada se

diferencia de qualquer industrial e para
isso. contribuem a amplitude e conforto
do seu vasto escritório na Companhia
Siderúrgica do Nordeste um bem
sucedido complexo industrial de bens de

capital c de siderurgia. Mas, ao abrir sua

pasta, Arthur Lima Cavalcante - ex-

vice-prefeito de Recife nos tempos de

Arraes * deputado federal cassado na

primeira lista de 7964 - da provas de

que não é um empresário comum-, ao

lado de documentos da empresa de sua
família convivem caoticamente cartas

para Lula reclamando da fragilidade do

, partido no seu Estado, panfletos do PI

e outros documentos políticos cujo
habitat natural naa e bem a pasta de
um alto executivo. E para surpreender
ainda mais, o elegante empresário Ar-
thur Lima é capaz de largar os seus
negócios por alguns minutos para, a

500 metros de sua empresa, fazer um
discurso numa manifestação de 200 pes-
soas contra os atentados terroristas,
representando o Partido dos Trabalha-
dores.

Um traidor da burguesia, como ele

próprio se autodefins? Ou um engodo
que representa o maior contrabando
dentro do PT, como tentaram carac-
terizá-lo os empedernidos defensores da
"pureza proletária" ao ter de engolir
goela a baixo a presença de Arthur Lima
no PT? Quem quiser ter a resposta e
bom levar em consideração a sua folha
de serviços, pois Arthur Lima sempre foi
um dos pilares da famosa 

'"frente de
Recife", gue sempre deu a vitoria para

a esquerda nos processos eleitorais. E o
seu peso polítuo pode ser medido pela
verdadeira procissão que bateu a sua

casa um luxuoso duplex na aristocrática
nraia de Candeias, para convence-Io a

continuar no PMDB. A procissão era de
notáveis, sem dúvida, pois dela parti-
a i>avam Ai raes, Jarbas Vasconcelos,

_em seguida, Luís Carlos Prestes.

Sem sombra de duvidas, Arthur Lima
é uma figura polêmica. Na prefeitura de
Recife ficou famoso guando, ao brigar
c.oth a empresa municmal de transpor-
tes, decretou gue os ônibus deveriam
transportar gratuitamente a população
durante quatro dias da semana. No
futebol, guando como vice*presidente
do Esporte Clube Recife foi acusado por
dirigentes do Santa Cruz de simples-
mente ter provocado um curto-circuito
na iluminação do Estádio de futebol
numa decisão do campeonato pernam*
bucano nara favorecer seu time.

Mas, engana-se guem pensar gue Ar-
thur Lima Cavalcante è tão somente
uma pessoa excêntrica, capaz de dizer
frases meomuns para homens de ne-
gocios como "se há conciliação,^ eu sou
contra", ou "o CC do PCB está a direita
até do PMDB". Como deputado federal,
apresentou vários projetos de reforma
urbana e hoje discute em profundidade
o quadro político nacional e a reorga
nizacão partidária em curso.

Preocupado com a crise, Arthur Lima
vê no PT o único, instrumento capaz
de canalizar a explosividade das massas
para a luta política e de evitar ações
desesperadoras gue só justificariam
retrocesso político. O porque de sua en
trada no PT, a sua dece;xção com o
PMDB, sua convivência com os setores
do PT que o estigmatizaram e a sua
visão do PT "um partido que pretende
ser legal com uma postura ilegal", sao

questões de gue ele trata em sua entrevista
a Movimento.
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Arthur Lima: "quero ser um militante de base

Movimento - O seu ingresso no
Partido dos Trabalhadores chamou a
atenção pelo fato de você ser
conhecido como um dos articuladores
da chamada "Frente do Recife", que
levou no passado as forças populares
a conquistar o governo comi Miguel
Arraes e cujo trabalho e herança foi o

que possibilitou o fortalecimento do
antigo MDB no Estado, transformam
do-Onuma das seções mais combativas
e autênticas desse partido. Como
homem da "Frente", você revelava,
até recentemente, a preocupação
com a unificação das forças de
oposição e via no PMDB o estuário
natural dessa frente. 0 que fez com
que agora você opte por caminhos
diferentes dos de Arraes e Jarbas
Vasconcelos quando a priori
parecia ser grande o seu espaço no

u Não há
contradição

entre ser
empresário e ser

do Partido dos
Trabalhadores v

PMDB e ingresse no PT, enfren-
tando preconceitos quanto ao fato de
você ser um político de linhagem
tradicional e atè mesmo um grande
empresário? O que mudou nas suas
concepções? Alterou a sua visão da
frente?

Arthur Lima Devo dizer que se
tivesse continuado no PMDB teria
uma posição privilegiada atè mesmo
no terreno eleitoral. Larguei tudo isto
porque atualmente sou contra qual-
quer tipo de conciliação e quero mes-
mo è ser militante de base, de rama.

0 que me levou a optar pelo Par-
tido dos Trabalhadores foi a realidade
concreta do que está acontecendo no
pais, em termos da crise econômica,
social e política..Em outras palavras:
a antevisão da grave crise em curso.
Sinto um totaf desencanto do povo
pelos métodos tradicionais de se fazer
politica, petos partidos de conchavos
e de cúpula, quer da situação ou da
oposição. Antevejo o periga das mas-

sas famintas e descrentes caírem no

espontaneísmo, se não houver uma
canalização racional através de um

partido, que poderia justificar para as

também atingidas classes médias uma
unidade silenciosa a justificar um
retrocesso ardilosamente planejado.
Quanto à questão do PMDB ser este
canal, eu não apostava nessa hi-

pótese, apenas a admitia e devo dizer

que mudei minha avaliação.
Movimento Mas o que, con-

cretamente, o levou a desencantar-se
com o PMDB? Insisto: as alterações
na conjuntura política provocaram
diferenciações no campo da oposi-
cão?

Arthur Lima Ressalvando que o
PT não veio para dividir e sim para
somar, e que continuo sendo o
defensor da frente, só que sem con
ciliacão, afirmo que esse partido veio
para preencher os espaços dos que
desacreditam nas formas tradicionais
de se fazer politica e tem como
preocupação maior se transformar
num partido de massas mas sem des-
cartar em hipótese alguma a parti-
cipacão em todo o processo eleitoral.
Ou se)a, visa a organização das bases
de nossa sociedade, senh "onanismo

ideológico" e doutrinariâmo, dentro
da realidade concreta do dia-a-dia,
mas fugindo de colocações mera-
mente salariais e convocando o povo
para tomar, as rédeas do próprio par-
tido e ainda sendo profundamente
democrático no seu interior.

Acho que o PMDB não tem pos-
sibilidades de desempenhar tal papel,
embora reconheça existir em Pernam-
buco a melhor seção desse partido,
onde existe líderes autênticos e
preocuoados com a situação politica
do país, como è o caso de Arraes e
Jarbas Vasconcelos e outros. Eles
pertencem ao PMDB, mas eu per-
gunto: as preocupações que eles en-
cerram são as mesmas de Franco
Montoro, Saturnino Braga, Itamar
Franco e Agenor Maria? Antevendo o
agucamento da crise, quem garante
que o PMDB deixará de ser um par-
tido meramente preocupado com os
problemas institucionais, quando suas
lideranças autênticas tèm peso re-
duzido atè mesmo na Comissão
Regional do PMDB? Quem me garan-
te que face ao agravamento da crise,o
controle liberal-conservador do
PMDB não seja uma alternativa de
poder dentro dos famosos esquemas
de alternativas "democráticas" que

no fundo não alteram muito o status
quo?

E exatamente por nao ter a garan-
tia de que o PMDB não jogará nesse
novo pacto elitista que opto com
segurança pelo PT.

Movimento - Alguns setores do
PT chegaram a considerar o seu in-
gresso no partido como uma espécie
de "contrabando" e mesmo um en-
yodo, pois sendo você um empre
sário vinculado a um grande em-
preendimento industrial consideravam
tal fato como antagônico com
militância num partido que na sua
definição seria sem patrões e dos
trabalhadores. Como você convive
com a pecha de ser "0 empresário
do PT" e me diga se há ou não tal
contradição?

Arthur Lima Não há uma con
tradição entre ser empresário e ser do
PT. Aliás, gostaria atè que o PI
tivesse como militantes muitos em-

presários, desde que eles defendes-
sem o que defendo há 30 anos^ a
socialização dos meios da produção,
para gerar uma sociedade mais justa.
Não tenho vergonha de dizer que
tenho origem na grande burguesia e
me orgulho de dizer que em certo
sentido sou um traidor desta classe,
ou seja, das minhas origens.

Se é verdade que trai a minha
origem, não è menos verdade que
entro em contradição profunda com a
mentalidade pequeno-burguesa
doutrinarista, que, com seus prece
ceitos, justifica a sua inação politicj
caindo, na festividade e representandr
a esquerda do chopp. Tenho 30 anos
de prática política, de luta pelas liber-
dades democráticas e o meu nom-
ao ser convidado para ingressar
Partido dos Trabalhadores, foi
locado em discussão nos núcleos e
aprovado pela maioria. Creio que
meu comportamento como um sim-

«
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O PT ainda é
um partido que

pretende ser
legal com postura

de partido
ilegal

pies militante do PT isolou tais

preconceitos. Não me envergonho ae
ser chamado de "Empresário do n
e gostaria que empresários que ie
sem essa reportagem dissessem es_
se homem não é um empresário, e
um louco". E mais: Espero que o r¦
seja o mais forte na minha empresa,
a Cosmor. Só que por uma questão
de ética profissional eu nao vou in-
terferir nisso.

Movimento No começo da sua
entrevista, você reconheceu que» u
PMDB de Pernambuco è um aob
melhores do pais e que inegave mem
te ele contacom lideranças com foro»
vínculos populares. Se pegajosa
situação do Partido dos Trabairra-
dores em Pernambuco, vamos conb
tatar que ele está longe de ser um

pólo aglutinando, no máximo buu
militantes, sendo otimista quanto au
números. Como será possível a cou
solidacão do PT face a esta realidade

MOVIMENTO- 22a 28/9'80
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do PMDB e que politica deve ter o
PT em relação ao partido de Arraus e
Jarbas Vasconcelos?

Arthur Lima - Naturalmente o PT
e o PMDB vão atuar na mesma área
e se, nesse sentido, serão, até certo
ponto e atè certo grau, concorrentes,
deverão em muitos casos ter uma
ação comum. Podemos dizer que o
PT ainda não chegou a Pernambuco
e que estamos atrasados, a meu ver
por problemas de preconceitos de en-
trar profundamente na política.

0 diferencial maior para a afir-
mação do Partido dos Trabalhadores
é a sua estrutura, pois enquanto no
PMDB os feudos sao divididos entre
suas lideranças, o funcionamento do
PI è profundamente democrático,
tendo, portanto, um forte apelo que
o fará se expandir na região. E inegável
porém que o PMDB è e será o maior
partido de oposição de Pernambuco
e, nesse sentido/teremos de ter uma
política de aliança com ele bastante
ampla, inclusive apoiando o seu can-
didato a governador em 1982 pois
defendemos 3 unidade das oposições
e não pretendemos fazer o jogo do
regime.

Movimento - A sua adesão ao
PT, como um politico com experièn-
cia parlamentar e institucional cons-
titui-se numa exceção. Se levarmos
em consideração que seu partido ain-
da está longe daquilo que você
definiu ser a sua missão — estar
presente na vida política do pais — e
considerando que persistem ainda no
PT uma visão purista de não sujar as
mãos com a política, uma situarão de
dubiedade que torna o partido "meio

de vanguarda e meio de massas", e
levando ainda em conta que no PT o
apelo basista e obreirista ainda è for-
te, tais elementos não seriam um for-
te obstáculo para a afirmação em es-
cala nacional e regional do PT? E
mais ainda: não seriam tais fatores
que levam o PT a não atrair um maior
número de politicos do seu porte?

Arthur Lima Compreendo
quo pela sua origem, o PT, nascido
de um movimento classista, foi
inicialmente formado à base de uma
preocupação sindical, com uma pos-
tura basista e espontaneísta, que pos-
teriormente, por objetividade das
lideranças sindicais, evoluiu para a
tese do partido amplo, legal e de
massas.

Reconheço, entretanto, que res-
quicios de doutrinarismo e do basis-
mo se mantêm, minoritariamente em-
bora presentes. Em outras palavras: o
PT ainda è um partido que pretende
ser legal com postura de partido
ilegal. Existe ainda o complexo de in-
fenoridade, de absorver quadros com
peso politico ou de conquistar par-
lamentares que aceitem o programa
do partido. Aqui mesmo em Pernam-
buco o partido simplesmente fez
pouco caso para um sindicalista que
queria trazer dois mil militantes para o
pT, por desconfiar das suas inten-
ções.

São tais fenômenos que me levam
° dizer que è preciso eliminar, no in-
tenor do PT, a^ ojeriza à atividade
política, pois ê o amplo exercício da
atividade politica do PT que pode
levar à contestação do regime.

Movimento — Já que você tocou
na necessidade do PT se meter na

Mítica, como você encara o não
Posicionamento do PT diante a quês-tao da Constituinte? Ao não aderiria

ma constituinte livre e soberana não
stá o PT, concretamente, exercendo

o abstencionismo politico em nome
de um discurso de "vamos organizar
as bases"?

Arthur Lima — Em relação à cons-
tituinte, cabe esclarecer que existe
hoje no PT um debate para se chegar
a um posicionamento. Pessoalmente
tenho uma posição para colocar nes-
se debate, mas antes de colocá-la
afirmativamente, gostaria de ma-
nifestar algumas preocupações quan-;
to às propostas conciliadoras em
relação à constituinte.

Uma Constituinte com os res-
quicios da ditadura, que mantenha
incólume os seus sustentâculos, será
o caminho para se preparar uma
solução na qual se faça meias con-
cessões, mas se mantenha o sistema
de exploração econômica e a mar-
ginalização política das classes dc-
minadas. E nesse sentido nunca é
demais relembrar a experiência de
1946, quando a Constituinte manteve

a mesma estrutura sindical do Estado
Novo, concedeu a legalização de
todos os partidos e logo em seguida
colocou o Partido Comunista na
ilegalidade e cassou os parlamentares
comunistas. Portanto, temos que
perguntar: quem vai convocar a Cons-
tituinte? O governo? Sou contra
pois isto implicaria iludir as mas-
sa.

Por outro lado, considero um erro
também apresentar a Constituinte,
mesmo com o fim do regime militar,
corno a salvação nacional. Creio que
preliminarmente devemos entender
que a oposição deve antes de tudo
ter um programa econômico social e
político alternativo e deve compreen-
der que o encaminhamento dos
problemas nacionais se dará com um
governo popular e que para tal
devemos acumular forças.

A partir destas ressalvas, o PT
deve entender, entretanto, que a

44
O Comitê Central

do Partido
Comunista

Brasileiro está,
às vezes, à

direita do PMDB
mV

exigência de uma constituinte com o
fim do regime militar representa con-
cretamente a proposta global que
se choca com o projeto de transjçao
do regime, a proposta que se opõe à
tentativa de união nacional. Nesse
sentido, tal bandeira deve ser as-
sumida pelo PT, por compreender
que ela abre espaço e serve de
acúmulo para as camadas populares,
podendo vir a representar uma impor-
tante conquista, ainda que ela em si
não solucione os problemas nacio-
nais. Ou seja, sem ilusões consti-
tucionalistas, devemos adotar a ban-
deira da Constituinte com o fim do
regime militar. Defendendo de uma
maneira que diferencie o PT de
setores do PMDB e do CC do Partido
Comunista Brasileiro, que namoram a
Constituinte com João e a conci-
liacão nacional. Aliás, o CC do PCB
está, às vezes, à direita do propno
PMDB.

CANAVIEIROS/PE

Perspectiva
Escolados pela campanha do ano passado,

quando os latifundiários do açúcar nio curo-
priram o acordo celebrado, os 250 mil traba-
lhadores rurais da Zona da Mata pernambu-
cana poderão entrar em greve se até o próximo
dia 27 nio (or firmado o protocolo salarial en-
tre os 42 sindicatos rurais e os usineiros, re-
presentados pelo Sindicato da Indústria do
Açúcar e pelo Sindicato dos Cultivadores de
Cana-de-Açúcar.

O fato de os usineiros terem desrespeitado o
acordo, estimulou os trabalhadores rurais a
ser organizarem melhor. O presidente da
Federação dos Trabalhadores Agrícolas de
Pernambuco, José Rodrigues da Silva, disse
que, enquanto em 1979 apenas 24 sindicatos
realizaram assembléias nos prazos marcados,
este ano o número subiu para 42.

A mobilização dos trabalhadores rurais da
Zona da Mata conta ainda com. um outro fitar
muito importante para o seu êxito. Oa motoria-
tas de caminhões de usinas e engenhos, qaa
exigem equiparação salarial comi os motoristas
urbanos, ameaçam cruzar os braços. E a grava
dos motoristas pode explodir antas mesmo da
paralisação dos trabalhadores rurais.

Como o acordo firmado no papel não foi
peitado, a principal exigência dos sindicatos
rurais, nesta campanha, é o efetivo cumpri-
mento de todas as cláusulas. Uma das mais
importantes, segundo José Rodrigues da SÜva,
é a "lei de sitio" que garante ao trabalhador
uma faixa de terra até dois hectares para a sua

lavoura de subsistência. (Fred Navarro, do
Recife)

POSSEIROS/RO 'ã

ameaça
A audiência durou dois dias, em meio a

choro de criança, desmaios e protestos das 180
famílias de posseiros da região de Cacol, a 500
quilômetros de Porto Velho, em Rondônia. E
terminou sem acordo entre o Incra, a Funai e
os posseiros. Agora, as famílias dos colonos,
além da ameaça de despejo judicial, podem ser
atacadas de uma hora para outra pelos índios
Surui, pois os posseiros vivem numa área que
pertence à reserva indígena.

Os posseiros, há seis anos na região, se dis-
põem a sair mediante duas condições: que o
prazo para a mudança seja de seis meses e que
o Incra se responsabilize por assentar todas as
famílias. No entanto, os órgãos oficiais não
concordaram com as reivindicações. O prazo
estabelecido no primeiro dia de audiência, ter-
ça-feira passada, foi de 90 dias, considerado
pelos posseiros demasiado curto pois suas
lavouras estão em franca produção. Por isso,

no dia seguinte, os posseiros decidiram romper
o pacto. A Funai, por sua vez, passou a exigir a
saída imediata das famílias.

A segunda reivindicação também não foi
aceita pelo Incra. Segundo o advogado do Ina-
tituto, só 84 famílias receberão lotes de graça
em Santa Luzia (Projeto Gy-Paraná, do Incra)
e em Castro Alves (Gleba Corumbiara). As
outras 100 famílias terão que fazer inscrição no
Incra, sem nenhuma segurança de que irão
conseguir outro lote.

Como a questão não foi resolvida, pode
haver um ataque dos Surui a qualquer momen-
to: cerca de 300 índios se encontram reunidos
na aldeia prontos para garantir a reserva.
Segundo os posseiros, a culpa de tudo cabe aos
órgãos oficiais, que não se preocuparam quan-
do as famílias se instalaram na região que,
naquela época, se encontrava em litígio.
(Eurípedes Claiton, de Porto Velho)

FE1RANTES/BA

Vitória contra a Esso
A Justiça baiana condenou, na semana pas-

sada, a Esso Brasileira de Petróleo S/A a in-
denizar 300 dos 1.515 feirantes que tiveram suas
barracas destruídas no incêndio da Feira de
Agua dos Meninos, em Salvador, ocorrido em
setembro de 1964. É o terceiro julgamento des-
se processo, que já tem nove volumes e 2000
páginas.

A feira, localizada na parte baixa da ca-
pitai baiana, surgiu por volta de 1940, e cresceu
rapidamente, tornando-se um dos pontos mais
movimentados da cidade. Mesmo sendo ali
uma área comercial e residencial, a Esso e a
Shell instalaram, em suas proximidades, gran-
des tanques de gasolina e querosene, e pas-
saram a despejar os resíduos dos Combustíveis

na rede pluvial que passa por baixo da feira.
Em 1962, uma lei estadual determinou que

os tanques deviam sair daquele local em 180
dias. Contudo, ao invés de cumprir a lei, as
duas multinacionais passaram a pressionar os
feirantes. Eles resistiram e, dois anos depois,
no dia 5 de setembro, ocorreu o incêndio, dea-
traindo quase todas as barracas. No dia 9, novo
incêndio destruiu as poucas barracas restantes.
Cerca de 100 pessoas ficaram feridas, muitas
paralíticas. A destruição da feira jogou na
miséria muitos pequenos comerciantes aem
recursos, e a situação de alguns ficou tão
Precária que os levou à mendicância e ao sui-
cídi0- (J.C.R.)

CRECHES/SP

A insistência das mães
Insistência: essa talvez seja, hoje, a prin-

cipal bandeira do Movimento de Luta por
Creches de São Paulo. E justamente por sua
insistência é que as mães que participam do
Movimento vêm conseguindo que suas reivin-
dicações sejam atendidas pela Prefeitura de
São Paulo. Na semana passada, dia 17, cerca
de 400 mulheres, representando 40 bairros de
várias regiões da cidade, foram mais uma vez
ao gabinete do prefeito Reinaldo de Barros, no
parque do Ibirapuera. Motivo da manifestação:
exigir que as creches que serão construídas
sejam administradas por funcionários con-
tratados nos próprios bairros e que os mora-
dores participem da discussão das normas de
funcionamento.

Além dessas duas reivindicações gerais, as
representantes da Zona Sul da cidade querem
que a seleção de funcionários feita para as 15

creches da região seja respeitada e que as
unidades sejam inauguradas no próximo (ha 12
de outubro, Dia da Criança. A reivindicação foi
determinada pelo fato de, estranhamente, o
prazo para inscrição dos candidatos, encerrado
no dia 13 de agosto, ter sido reaberto dois diaa
depois para receber candidatos que apresen-
tavam cartas de recomendação de deputados
do PDS e de autoridades municipais.

A comissão de mães não conseguiu falar
com o prefeito. Foi recebida pelo secretário dos
Negócios Extraordinários, Tufi Jubran, que
depois de muita discussão, garantiu verbal-
mente que as reivindicações seriam atendidas.
Mas como as promessas das autoridades nem
sempre são cumpridas, o Movimento de Luta
por Creches vai continuar vigilante. (Jô Azo-
vedo)
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METALÜRGICOS/SÃO PAULO

Joaquim passa à ofensiva
Mobilizações, reuniões de base: o velho dirigente quer driblar a oposição.

Iia Ribeiro Dias

1.
soes

k.

200 membros de comis-
de fábrica. Esse è o trun-

fo que a direção do Sindicato
dos Metalúrgicos de Sao Paulo
tem para jogar na campanha
salarial deste ano, que sera
aberta oficialmente com uma
assembléia no próximo final de
semana. Com essa organi-
zacão resultado de um tra-
balho'realizado de fábrica em
fábrica ao longo de seis
meses Joaquim dos Santos
Andrade, há 13 anos na

presidência do Sindicato,
pretende retomar o controle da
situação, impedindo que a
oposição sindical, a exemplo
do que ocorreu nas duas cam-
panhas anteriores e nas greves
deflagradas, dirija o processo.
No àno passado, uma greve
prolongada da categoria ter-
minou após grande repressão
policial e a morte do operário
Santo Dias.

E tudo indica que o es-
quema de organização mon
tado pela direção do Sindicato
dos Metalúrgicos de São Paulo
_ e cuidadosamente pre-
parado por sua assessoria que
envolve sete técnicos de nível
universitário, entre os quais o
professor Braz Araújo, pre-
sidente da Associação dos
Docentes da USP , vai
garantir a Joaquim a condução
das negociações salariais para
definir o novo acordo coletivo
de trabalho dos 380 mil me-
talúrgicos de São Paulo, que
tèm' data base em 1o
novembro.

A oposição sindical
denunciando que as reuniões
de fábrica convocadas pela
diretoria do Sindicato desde
abril, já foram realizadas mais
de 500 nem sempre são
abertas. Principalmente quan-
do se trata de fábricas onde há
militantes de oposição. Jorge,
um metalúrgico da Zona Sul
de São Pó.jIo, membro do
Movimento de Oposição
Metalúrgica para a Reconquista
do Sindicato, conta que no
caso da reunião dos operários
da Metal Leve o diretor sin
dical da área disse claramente
que os membros da oposição
sindical não deveriam ser con
vidados.

Os casos de manobra na
organização das reuniões de
fábrica são muitos. Segundo
Chacrinha, um ajustador
mecânico também da Zona
Sul, os participantes das
reuniões por fábrica e, con
sequentemente, das comissões
de fábrica criadas pelo sin-
dicato "são escolhidos a
dedo". Fernando Velloso, um
dos lideres da oposição sin-
dical, vai mais longe-. "As

reuniões de fábrica são diri-
gidas contra a oposição".

Nelson Gardusi, secretário
geral do Sindicato dos Me-
talúrgicos de São Paulo, con
testa as dúvidas levantadas
pela oposição sindical em
relação à democracia do

processo de reuniões por
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Joaquim versus Valdemar
Possi; "a bata/ha
vai ser dura"

fábrica
missões
que na
bricas,
médias

de

vem

e formação das co-
de empresa. Garante
maior parte das fá-
principalmente nas

e grandes, a convo-
caoão foi aberta, através de
boletins. E diz que só nas
pequenas, onde há repressão
patronal è maior, a convo
cação foi feita boca a boca.

Isolar a oposição
Apesar de sua resposta

cuidadosa, Nelson Gardusi nao
nega, quando expõe os planos
para a campanha salarial, que
um de seus objetivos e
isolar a oposição sindical. Tan-
to é assim que acha perfei-
tamente natural que nenhum
diretor do Sindicato - embora
a diretoria tenha sido convi-
dada a enviar um representan-
te tenha comparecido á as-
sembléia regional dos metalúr-
gicos da Zona Sul, convocada
pela oposição e realizada no
último dia 5-

Outra tática utilizada para
diminuir o peso da oposição
sindical, segundo Fernando
Velloso, foi retardar a con-
vocação da primeira assem-
blèia-geral. Desde agosto,
representantes da oposição de
todas as regiões da cidade

irredutível, alegando campanha de sind.calizaçao.

vêm insistindo junto à direção
do sindicato para que con-
voque a assembléia (no ano
passado, o processo foi aberto
antes). Mas a diretoria per
maneceu
que o fundamental era a or-
ganização por fábrica, ra-
ciocinio com a qual a oposição
concorda. "Só que" diz
Velloso — "uma forma de or-
ganização não pode excluir a
outra".

Paralelamente a essa forma
de organização da luta salarial,
a diretoria do Sindicato lançou
uma campanha contra o
"divisionismo": o endereço é
certo — a oposição sindical. A
oposição é chamada de di-
visionista nas reuniões de
fábrica e nas entrevistas de
diretores. Ü último número
de O Metalúrgico, jornal do
sindjcato, trás em toda a sua
terceira página uma declaração
de Joaquim dos Santos An-
drade sobre o divisionismo. Só
que não dá nome aos bois.
Como se vè, uma campanha
bem planejada.

A toda essa ofensiva da
direção do Sindicato dos
Metalúrgicos, a oposição res-
ponde também com reuniões
por fábricas ou grupos de
fábrica, assembléias regionais
e uma campanha de sindi-

calizacão que pretende ser
massiva. Lançada em agosto,
juntamente com o Movimento
de Oposição Metalúrgica pela
Reconquista do Sindicato, a

segundo os comandos das
várias regiões, vem dando
bons resultados.

Burocracia
Os dados do Sindidato

comprovam que o número de
sindicalizacões aumentou, pas-
sando de 1.256 em julho para
1.763 em agosto (a média
mensal, nos sete primeiros
meses de 80, foi de 1.170).
Mas, segundo Nelson Gardusi,
esse crescimento se deve a
cerca de 400 novas sindica
lizacões feitas na empresa GTE
e ao esforço coletivo e não
apenas da oposição.

Para levar à
frente o seu
projeto de sin-
dicalizar 20 mil
metalúrgicos, ten-
do em vista as
próximas eleições
para a diretoria do
Sind icato, a
oposição vem en-
frentando vários
problemas. Vai
demar R o s s i,

combativo militante
dical, na oposição desde 1966
o operário que falou ao papa
João Paulo II em nome dos
trabalhadores brasileiros, conta
que a diretoria coloca todo
tipo de entrave burocrático
novas sindicalizacões. As
barreiras começam na dis
tribuição das propostas; a
cota, por sindicalizado, que
antes era de 10 passou para 5.
E se o metalúrgico está de-
sempregado não consegue
nenhum formulário-

Nelson Gardusi não nega
essas restrições. Defende o
controle da distribuição de for-
mulârios e diz que desem
pregado não deve mesmo
fazer campanha de sindica-
lizacão. "Pode ser alguém que
não pertença à categoria. Se
está desempregado, não tem
onde distribuir os formulários.
E, além disso, quem está
desempregado precisa è
procurar emprego", diz o se-
cretario geral do sindicato.

As barreiras colocadas a
oposição são muitas
difíceis de serem transpostas.
Até agora, os vários grupos de
oposição, reunidos no Mo-
vimento de Oposição Metaiur-

gica pela Reconquista do Sm-
dicato, têm caminhado junto.
No entanto, a prova decisiva

para essa unidade, segundo
Rossi, será a campanha sa-
larial- "se todos entenderem
que o Movimento tem que ser
uma frente sindicalista e nao
de tendências, será possível
vencer".

A batalha vai ser dura.

JOAQUINZAí
0 presidente dos metalúrgicos
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Um Marketing para Joaquinzão
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Quem ler o número de agosto de O Metaiur-
riCO órgão oficial do Sindicato dos Metaiur-
gicos de São Paulo, vai descobrir que Joaquim
dos Santos Andrade, tido como o maior pelego
da história recente do sindicalismo, e um gran-
de líder de massas. Pelo menos, foi essa a in-
tenção do editor ao publicar, em tres paginas,
uma entrevista com Joaquim onde ele relata a
sua participação na comissão de fábrica da m-
dústria Matarazzo, na greve da Jafet, suas
prisões em outros movimentos grevistas, sua
participação no Movimento Intersindical An-
tiarrocho. em 1967 e 68.

Pelas perguntas feitas e respostas dadas,
parece não haver dúvida: um passado de muita
combatividade, comprovada, ainda, por fotos
que mostram Joaquim dos Santos Andrade
abrindo a passeata dos grevistas da Jafet. E
claro que a matéria "Joaquinzão. o presidente
dos metalúrgicos" não fala de sua atuação
como interventor do Sindicato dos Metalúrgicos
de Guarulhos. de seu longo período de convi-
vencia submissa com o governo, nem de sua
ausência à frente do cortejo que conduziu o

corpo de Santo Dias da Silva, operário meta-
lúrgico assassinado pela polícia na greve do
ano passado.
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o objetivo parece claro: transformar a
imagem de Joaquim de pelego em combativo
dirigente sindical. E o arquiteto Aloísio Corrêa
de Azevedo, assessor técnico da diretoria e res-
ponsável pelo planejamento de campanhas,
confirma esse objetivo:

"Desde que vim para cá, em fevereiro, cons-
tatei que o Joaquim é uma liderança artieu-
lada, inteligente, consciente dos problemas da
categoria e determinada a tirar a categoria de
onde está. De outro lado. no entanto, sua prisão
é muito discutida e ele se sobressai muito
pouco, não utiliza essa sua capacidade para as-
sumir uma posição mais ostensiva junto a
opinião pública e à própria categoria. Coma
aproximação da data-base e a necessidade de
maior mobilização da categoria, vimos que era
necessário adotar uma posição mais agressi-
V 3 

* *.

Foi assim que nasceu a idéia da entrevista. A

Em O Metalúrgico, o "líder de massas"

assessoria propôs, a diretoria aceitou. Apt

da resistência do Joaquim, que nao gostai u

de se promover", insiste Aloiilio. O apeüj
-Joaquinzão", a assessoria foi buscar
oposição.

Aloísio aceita que campanha é *íj»j*m J[j£
;ting, mas não concorda que temas mj

tes tenham sido intencionalmente supr.m^
da entrevista para nao comprometer a

;em do "novo" Joaquim. 
^«^1^

keti
tes

g
temas que
tratados.

Joaquim,
interessam

A interventoria de Jj^fi^-JS-
dicato de Guarulhos após 1964 nao W ¦¦

cionada, segundo Aloísio, porque a discu
nesse momento "seria diversionista
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Utn sindicalismo paraleto ?̂

O 

fim melancólico — com as
bandeiras de luta sendo
aprovadas a toque de cai-
xa por um plenário vazio
_ contrastava com o vigor

dos debates e da participação durante
aqueles dois dias em que se desenvol- %
veu o I ENTOES - Encontro Nacional 8
dos Trabalhadores em Oposição à Es- E
trutura Sindical. Realizado nos dias 13 J
e 14 passados, no Centro de Formação 8
de Líderes da diocese de Nova Iguaçu, §
Rio de Janeiro, com uma impecável S
organização para seus quase 500 1
delegados de todo o Brasil (vide box), m

o ENTOES teve muitos pontos altos,
como a troca de experiências, o des-
taque da participação dos trabalha-
dores rurais e até mesmo uma dupla
de cantadores de Goiás, que desfilou,
ao som de violão, um longo cordel
contra a estrutura sindical atrelada,
cujo refrão dizia;

"Vamos denunciar
vamos denunciar
essa estrutura pelega
que só quer nos massacrar"
Na abertura dos trabalhos, sábado

pela manhã, foi composta mesa di-
rigente, inicialmente presidida por um
diretor do Sindicato dos Engenheiros
do Rio, Eliomar, integrada ainda por
João Paulo Pires de Vasconcelos — o
João Monlevade —, Luciano Fuser,
presidente do Sindicato dos Radialistas
do Rio, Manoel da Conceição, da
Executiva Nacional do PT, Devanir Ri-
beiro, tesoureiro cassado do Sindicato
dos Metalúrgicos de S. Bernardo e o
presidente dos SeCuritários de Pernam-
buco, Ananias. A mesa logo depois
veio sentar-se D. Adriano Hipolito, bis-
po de Nova Iguaçu, que em saudação
ao Encontro manifestou seu apoio "a

essa luta que leva a um sindicalismo
autônomo e independente".

DIVERGÊNCIAS EM PLENÁRIO

Na plenária do domingo, na discus-
são e aprovação do relatório unificado
de 13 grupos de trabalho, surgiu^o
confronto já esperado: deveria ou não
o ENTOES formar uma estrutura
própria, uma organização permanente
para atuar no movimento sindical em
termos nacionais? Uma pesquisa entre
as delegações mostrava que a maioria,
em especial entre os sindicalistas
presentes, se opunha à formação de
uma organização própria, entendendo
que ela seria paralela e, além do mais,
muito pouco representativa. Admitiam
a criação de uma secretaria que coor-

Depois do I ENTOES, uma organização nacional
para lutar contra a atual estrutura sindical

Roberto Martins
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De São Paulo vieram muitos delegados de categorias de classe média

denasse o trabalho de informação,
nacionalmente, entre os vários setores
de base e sindicalistas combativos.
Que o ENTOES deveria preparar a in-
tervençâo unificada dos setores com-
bativos no Conclat (Congresso da
Classe Trabalhadora) e prepará-la a
partir das bases, e que os sindicalistas
combativos deveriam participar das in-
tersindicais existentes e, a partir da
luta em cada sindicato, procurar mudar
sua correlação de forças e seu caráter
elitista e burocrático.

De outro lado, uma posição que
defendia claramente uma estrutura
paralela, composta especialmente pela
maioria da delegação de São Paulo.

A delegação de São Paulo era um
problema já antigo na preparação do
ENTOES. O primeiro encontro regional
já havia sido cancelado em face de
diversas irregularidades (vide Movi-
mento n° 260). O segundo, elegeu
uma delegação de 190 participantes,
superior à cota estabelecida para o es-
tado, de 120. Este impasse ficou resol-
vido já na abertura do encontro na-
cional, cabendo a São Paulo 144 de-
legados, quase a metade do total dé
votantes. Por outro lado, na sua com-
posição, afora poucos representantes
metalúrgicos de S. Bernardo e da
capital, a representação paulista era

majoritariamente de categorias de cias-
se média, com um grande número de
pessoas recém-saídas das universi-
dades, que transpunham para o meio
sindical os métodos de ação estudan-
tis.

Ativa e articulada, a delegação de
São Paulo fez aprovar o que preten-
deu. Foi aprovada a criação de Coor-
denações Estaduais e de uma Coor-
denacão Nacional, que devem ser
eleitas na base de um representante
por categoria, tirados em assembléia,
no prazo de 60 dias. Um segundo EN-
TOES será realizado no primeiro se-
mestre de 1981-

O descontentamento face às re-
soluções aprovadas era variado. Al-

guns delegados, como o presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos de Niterói,
Abdias, ouvido por Movimento, con-
sideravam queo ENTOES havia "im-

plodido". Ele considera a realização do
segundo encontro no 1o semestre de
81, artificial, bem como difícil "eleger

delegados nas bases num momento
em que o movimento está em descen-
so". De qualquer forma, acentua:
"continuo na luta contra a estrutura
sindical". . _

Fernando Velloso, da oposição
metalúrgica de São Paulo, apesar de
ter votado pela criação da coordenação

(mas não compartilha com a idéia de
uma estrutura paralela), reconhece que
o resultado do Encontro "não foi o es-
perado". Não cumpriu o objetivo de
organizar politicamente a intervenção
unificada dos setores combativos. As-
sim mesmo, ressalta a importância,
principalmente pelo encontro dos
trabalhadores da cidade e do campo.

A participação dos "rurais", como
era chamado o grande número de
dirigentes sindicais do campo presen-
tes, que marcaram sua participação em
duas horas seguidas de intervenção,
num momento especialmente desti-
nado a este fim, depois de muitos
protestos, foi destacado por todos os
delegados ouvidos por Movimento.
Olívio Dutra, presidente cassado do
Sindicato dos Bancários de Porto
Alegre, avaliando o resultado do EN-
TOES, ressalta-. "1o, que não se
aprende a lição na primeira aula; 2o,
que o trabalho preparatório nas bases
foi fraco, daí a representatividade era
muito pequena; e 3o, quem veio com or-
ganização objetiva foram os compa-
nheiros do campo". Daí a sua proposta
de que o próximo ENTOES deva ser
realizado no interior.

Dutra identifica no movimento sin-
dical brasileiro atualmente dois tipos de
sectarismo: o primeiro, presente no
ENTOES, da maioria das oposições
sindicais, "que nivelam todos os
dirigentes sindicais, não distinguindo
os combativos"; o segundo, na
Unidade Sindical, "que considera
todas as oposições sindicais divisíonis-
tas". "O que há de comum entre arrv
bos os sectarismos" — conclui — "é
a falta de trabalho de base em am-
bos".

Em conclusão, ficou, a impressão na
maioria dos delegados de que só após
a distribuição das resoluções — a car-
go da secretaria, no Rio — e a_sua dis-
cussão nas bases de cada região è que
possibilitará delinear mais claramente a
continuidade da luta contra a estrutura
sindical atrelada.

"Na luta contra o peleguismo de
direita se manifesta um peleguismo de
esquerda que se recusa a se inserir na
realidade - a estrutura sindical — para
transformá-la, e busca uma falsa al-
ternativa, a criação de estruturas
paralelas para garantir seu espaço,
mesmo que isolado da classe tra-
balhadora", diz Jorge Ramos, sindi-
calista do Rio, para concluir dizendo
que no encontro "faltaram propostas
de luta unificadoras e só elas — e não
um organismo — transformam a es-
trutura sindical".

¦ *i
m

Na diocese de D. Adriano, o encontro de 450 pessoas
A origem do ENTOES está no contato de

sindicalistas combativos e ativistas de base,
em busca de canais de participação e unifi-
cação de suas lutas. Mais precisamente, a
idéia nasceu após o I Congresso da Oposição
Metalúrgica de São Paulo, realizado em abril
de 1979, que tirou como resolução: "esta-
belecer uma articulação de todas as oposições
sindicais e de todas as diretorias combati-
v'as", visando "estabelecer um programa de
lutas comum e dirigir um combate nacional
entre os trabalhadores sobre a organização
sindical que querem e sobre as formas de or-
Kanização independente para o movimento
operário. "Dai as articulações levaram a um
encontro no Rio de Janeiro e, mais tarde, à
formação de uma coordenação nacional já
c°m o nome de Encontro Nacional dos Tra-
balhadores em Oposição à Estrutura Sindical.

movimento- 22a 28/9/80
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A coordenação nacional é composta dos
seguintes membros, que assinaram a con-
vocatória: João Paulo Pires de Vasconcelos
-diretor do sindicato dos Metalúrgicos de
João Monlevade; Antônio Luciano Fuser -

pres. do Sindicato dos RadialistasdoRio; Luis
Inácio da Silva - pres. cassado do Sindicato
dos Metalúrgicos de S. Bernardo; Olívio
Dutra - pres. cassado do Sindicato dos Ban-
cários de Porto Alegre; Raimundo Ananias -

pres. do Sindicato dos Securitários de Per-
nambuco e Geraldo Pastana - pres. do m*
dicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém
- Pará.

Encontros regionais foram realizados nos
Estados do Rio de Janeiro, Ceará, Pará, Per-
nambuco, Espirito Santo, Minas Gerais,
Paraná, Santa Catarina, Maranhão, Sao

P&ulo e Rio Grande do Sul, trazendo ao En-
contro Nacional um total de 413 delegados,
sendo 92 dirigentes sindicais e 321 ativistas de
base eleitos, e mais 44 convidados, totalizando
457 participantes do Encontro.

Além disso havia mais de 50 pessoas tra-
balhando na organização do Encontro e 38
jornalistas credenciados.

A organização do Encontro foi ressaltada
por todos. A infra-estrutura do Centro de For-
mação de Lideres da diocese de Nova Iguaçu,
no bairro de Moquetá, às margens da rodovia
presidente Dutra, foi suficiente para alojar os
mais de 500 participantes, alimentá-los
adequadamente, garantir a realização das
sessões plenárias e das reuniões de grupos. A
segurança, internamente, foi perfeita. Só en-
trava quem portasse o seu crachá. Só não
pode impedir que lá fora a policia agisse. A

policia do Rio é ativa nestes tempos de ter-
rorismo.

Policiais invadiram um ônibus e roubaram
livros e jornais da imprensa alternativa.
Fugiram num fuscão branco, chapa WR 3895,
não sem antes ser fotografado pela segurança
do Encontro. Enquanto isso, naquele fim de
semana de 13 e 14, em Nova Iguaçu, não
podendo atacar diretamente o ENTOES, a
policia atacou o movimento popular na ci-
dade. Vários membros da Coordenação do
MAB - Movimento Amigos de Bairro foram
visitados e interrogados por agentes do DOPS.
O Conselho de Representantes do MAB
denunciou o fato e reafirmou sua disposição
de lutar contra o terrorismo, pela exigência
de apuração dos últimos atentados, pelo fim
das perseguições, pela liberdade e pela
democracia. (R. M.)
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O que é preciso
saber antes
de acender

seu baseado
ou condenar

a maconha
As palmas cadenciadas, o suor es-

correndo, a música entrando pelos sete
buracos da cabeça. No palco, recor-
tados pela luzes, Gilberto Gil e Jimmy
Cliff emendam reqgaes e dançam. Sen
fados no chão, balançando o corpo,
milhares de jovens estão no estádio da
forte Nova, em Salvador, segurando o
som. Numa das primeiras filas, bem
diante das câmaras de televisão, um
rapaz de camisa amarela acendendo um
charuto, traga fundo, respira mais um

pouco de ar que fica retendo no pulmão
e passa o baseado adiante. De mão em
mão de boca em boca, a maconha cir-
cuia pela fila, enquanto outras filas,
outros grupos, acendem seus fininhos
com naturalidade. 0 auditório inteiro
u*-fura o cheiro intenso de maconha^ A

policia não reprime, nenhuma prisão,
nenhuma apreensão. Tudo muito tran-
quilo. .

Rio de Janeiro, pregão da Bolsa de
Valores. Uma enorme tensão flutua no
ar no vozerio dos executivos, nos lan-
ces, nas ofertas de lotes de ações. For-
te, corpo de atleta, um jovem executivo
acompanha argutamente o jogo nervoso
dos lances. Difícil imagina-lo, duas horas
antes, acendendo seu baseado, para
depois fazer um cooper pela praia de
Ipanema. Difícil imagina Io fumando
maconha enquanto seu carro corre pelo
aterro cio Flamengo. Ficção? Bem, essa
é uma historinha contada por um dos
mais importantes lideres estudantis que
ia debateu questões da maconha com
personalidades psiquiatras, sócio-
iogôs e políticos em universidades e
mesmo junto a movimentos de traba
lhadores e donas de casa da periferia de
São Paulo. . r ¦' Porto Alegre, uma noite fria do mes
de agosto. Um sobrado de classe média
iluminado fartamente, a música dos
Beatles tocando numa das salas. Festa
de aniversário de casamento. Na en-
trada, antes de subir uma escada que
leva ao salão, um vaso de flores e um
pequeno pote com cigarros de maço-
nha, bem enrolados. 0 mesmo tipo de
pote que se espalha em vários pontos
da casa, junto com os pratos de sal
(•adinhos. Um festa de aniversário de
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Murilo Carvalho

casamento.
A maconha anda cada vez mais na

roda. Relatórios da ONU, comissões de
senadores americanos, intelectuais da
esguerda européia, estudantes e psi-
(jmatras brasileiros, compositores,
delegados de polícia, todos estão olhan-
do a Canabts com olhos muito especiais:
dr repente, de droga consumida nos
submundos miseráveis ela adquire
status de classe média, entra nas casas,
nas festas, nas escolas e se transforma
num hábito de consumo tão difundido
que não pode mais ser um caso de

policia. Afinal embora não haja dados
oficiais calcula se que cerca de 6
milhões de pessoas já usaram ou usam
esporadicamente a maconha no Brasil, t

pelos relatórios da INDA - Instituto
Nacional contra o Abuso das Drogas
36 milhões de americanos já fumaram
ou fumam maconha nos Estados

":*m^tM-LW2íW. ¦m4*m*K&* *>Mm **f***r>**mjgi

Em 1978 foram
apreendidas 277 t

de maconha
no Brasil.

Unidos.
Por isso, além dos fininhos que cir-

culam pelas rodinhas, pelos shows de
música, pelas salas das universidades, a
discussão se vale a pena ou não des-
criminalizar a maconha jiassa a ser uma
séria preocupação, ainda mais quando
cientistas de todas as tendências politi-
cas de vários países do mundo apresen-
tam pesquisas demonstrando que a
maconha não è o fantasma demoníaco
que quase sempre pintaram, mas uma
droga leve, muito menos perniciosa do
que o álcool ou mesmo o tabaco. Mas
em todas as discussões permanecem no
arduasperguntas-.num pais envenenado
pela miséria, onde a fome ainda è um
dos maiores males, existiria lugar para
mais uma droga? Ou essa droga já è
uma realidade tão palpável que proibi-la

n causar mais problemas ainda, favo-
tecendo a corrupção, o tráfico, os
cumes? . • _

E uma história dramática que o circo
Teatro Bibi já levou para quase todos os
recantos de Minas Gerais e São Paulo.
Um drama que sempre fez muito suces-
so e que outros circos-teatro copiaram,
modificaram ligeiramente e se tornou
uma das pecas mais assistidas nos ul-
timós 20 anos.

A mãe abençoa o filho e pede que ele
continue como sempre: rapaz obediente,
trabalhador, respeitador. O exemplo da
bondade. Um dia, o filho conhece um
mau elemento, vindo da cidade grande
que lhe fala dos prazeres, da vida boa,
dos cabarés, das mulheres perfumadas,
do trabalho fácil. Seduzido, ele parte,
apesar do choro da mãe, das recrirni-
nações do padre. Um dia volta.Viciado
em maconha. Fuma toda vez numa meia
luz que sempre foi a glória, o momento
tenebroso do espetáculo. Passa a gritar
com a mãe, desrespeitar a noiva e um
dia comete um grande roubo. A mae
descobre e resolve avisar o delegado
para que detenha o rapaz - agora um

perigo, apesar de seu filho. 0 rapaz des-
cobre a trama e, maconhado, entra
numa crise de fúria e mata a mae.
Depois arrejiende-se, percebe a loucura
que fez e se entrega ao delegado, apos
longo monólogo onde lamenta a ma
companhia e os efeitos da "erva do
diabo", dizendo que agora só lhe resta a
morte. A peca termina com o delegado
dirigindo-se 

' 
ao público, alertando-o

sobre os efeitos da maconha.
Tudo isso não passaria de uma piada?

De um dramalhão mexicano? Na ver-
dade é a síntese perfeita de uma visão
de certa forma distorcida e mesmo
preconceituosa do papel que represen-
tam os tóxicos em geral e a maconha
em particular para a sociedade. -A v.sao
que é normalmente difundida pela
policia, pela estrutura social dominante,
que associa diretamente os efeitos de
todas as drogas consideradas ilegais à
criminalidade, sem maiores conside-
rações sobre o nível das pressões que
uma sociedade de consumo impõe as

pessoas, exigindo delas esforços inúteis
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para obter um "reconhecimento social (
ou então vendendo ilusões às populações
marginalizadas. Esse simplismo faz con

que;'se preocupe fundamentalmente en
eliminar apenas os efeitos das drogas,
reprimindo, prendendo, e nao com a<
causas que realmente provocam o sei
consumo, uma vez que elimina Ias sen:
buscar um sistema mais justo, con
melhor distribuição das riquezas.

No caso particular da maconha, essi
visão social negativa è uma agravante,
guando se constata, através de o*\

guisas sérias, que sua toxicidade nao
tão alta como a do fumo e muito interio
à do álcool, consideradas drogas jegaA
anunciadas em jornais, na televisão,
cinema. ,.

Olha, sabe de uma co^sa, atirm
um professor de sociologia numa facu
dade particular de São Paulo, eu aem

que a maconha è muito menos perigos

Pense bem:
Um país pobre
tem lugar para
um novo vício?

rVJíwtJ

do que apontam e com isso, quand ^
jovem descobre que foi en< ™u

experimentar a maconha, ei° 
t0(

tendo reforçada a idéia de que

propaganda' oficial ê nien"'°srí,
exagerada e è até levado a procurar
drogas mais pesadas. Se a veraa.
coisas fosse colocada na devida pg

cão, ()ode ser gue muita gente_
só na maconha e nao Pas^a dí
outras drogas. Se bem queí nes| 

J
cussão toda a minha posicao «

careta, porque eu acho que a!¦¦««.
liberação da maconha e fazer o j y .$
sistema, uma vez que. em nosso ^(
fome e a falta de educação e <i^e

maiores problemas e nao terno* ^ j
para mais um vicio, que viriaij g p(
dis()ersivo a mais nas lutas i ^
pulacão deve desenvolver atavoi
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t ca, de maior participação politica.
posição desse professor é um

3 distante da maioria das opiniões
| jovens e mesmo de outros professores.
eno Altman, 18 anos, estudante
tundarista empenhado na reorgani-

jão de suas entidades afirmou a
Wmento numa entrevista a respeito

problemas do movimento estudantil:
Não considero esse assunto

Dritário, mas acho importante discutir
procurar respostas. Entre nós a

kconha está sendo utilizada em dois
reis. 0 primeiro é o da escapatória, ou

o sujeito fuma maconha para se
|nter alienado do mundo o máximo

pude; Para ele o melhor è não ver
lealidade assim como para o alcoó-
h inveterado. 0 segundo nível é o da
|ersão, dc estimulo. E como o sujeito

gosta cio tomar uma cerveja no final
¦emana que gosta de urna festa para
¦divertir, não para se alienar. Mas há

jro aspecto do uso da maconha entre
| jovens riiie deve ser ressaltado.
no o qoverno marginaliza quem

pia, fumá-la è muitas vezes um ato
rebeldia. É, para muitos, se rebelar

ttra uma ordem determinada por

Jwtro jovem secundarista, Rogério
Irges, complementa essas idéias, afir-
indo;

Nao adianta fingir que não estamos
tào milhares de jovens - um grande
Tiero de secundanstas - fumando
Içonlia. £ Drincar de avestruz.

advogado recém-formado, de-
ao direito penal e que recen-

^nte terminou seu estágio num
fsidio de São Paulo, depois de insistir' sempre, desde os tempos da facul-

B gostou de fumar maconha — par-^niosam^nte - diz:
0 que se fala da maconha è tolice,

geral. Compará-la com a heroína ou
^caina só faz quem não conhece33 sobre o assunto ou è mal inten-

r 3c|0- A maconha è completamente
'le. ela deixa o sujeito tranqüilo,

mais preocupado com suas
| xoes nteriores, não aumenta sua

Cidade de jeito nenhum. Prova
Çue o consumo de maconha nos

Uma história cheia de contradições
Nos livros de História Antiga, que

estávamos acostumados a estudar no
curso secundário, o cânhamo sempre
foi uma espécie de fibra que os egip-
cios usavam para fazer excelentes
tecidos. Tao excelentes que parece
mesmo que o lençol usado para envol-
ver Cristo depois que seu corpo foi
descido da cruz era feito de puro
cânhamo. Pois ê esse mesmo cânhamo
que conhecemos também por ma-
conha, manjuana, jererê, fumo, erva.
A mesma Canabis Sativa que os hiir
dus afirmavam ter nascido dos pêlos
das costas do deus Vixnu e portanto
consideravam uma droga divina.

Na verdade a maconha já era co-
nhecida desde o periodo Neolitico na
China (6000 anos atrás). E seu uso
como medicamento foi constatado em
quase todos os povos do Oriente. Irr
troduzida nos , primeiros séculos de
nossa era na África pelos mercadores
árabes, a maconha chegou ao Brasil
trazida por colonizadores espanhóis e
portugueses. Seu uso como psico-
trópico surgiu no Brasil mais inten-
samente com a chegada dos primeiros
escravos negros.

O princípio ativo da maconha, o
THC (Tetraidrocanabinol) varia segun-
do a espécie da p/anta, os condições
de plantio, de solo, e ainda quanto â
parte da planta que se utiliza. As ex-
tremidades florais, com grande quam
tidade de resina, sâo as n- ns ricas em

presídios è de certa forma incentivado
pela polícia e qualquer pessoa que con-
vive por lá sabe disso. O dia que falta
maconha a violência aumenta muito e
por isso se faz vista grossa, se permite
que a maioria dos presos puxe seu
baseado. Descriminalizar a maconha já
seria um passo importante e eu acho
que o aspecto de que é um vicio a mais
a serviço do sistema não procede. Afinal
a proibição è que aumenta a corrupção,
o tráfico, a marginalidade. Em tcdos os
paises em que eu soube que se liberou o
uso. da maconha seu consumo não crês-
ceu anormalmente.

Jâ Antonio, um pedreiro, que trabalha
na construção de túmulos e benfeitorias
em cemitérios, empregado de uma

pequena empresa, faz uma reflexão
muito séria-.

Nesse negócio de maconha pobre
ê que se estrepa mais. Porque todo

Descriminalizar
a maconha.

A sujestão que
toma corpo.

negão que nem eu, por qualquer coisa e

chamado de maconheiro, a policia pega e

desce o cacete. Eu fumo mesmo meus

baseados, de noite, para refrescar a

cabeça Mas sou trabalhador, carteira

assinada, tudo em cima. Mas se a justa
me pega e sabe que eu fumo maconha

não tem refresco. Maconheiro pobre e

mais marginal, é pè-de-chinelo. Ne-

quinho rico tá é na coca, nao e? No po.
Eu participo de um grupo de negros que

quer defender seus direitos, o direito de

não ser tratado por baixo e em relação a

maconha a bronca è essa: maconheiro

nco todo mundo quebra o galho.
Maconheiro pobre è ladrão, assassino,

marginal. Maconheiro preto e pobre en-

tão nem se fala: é chave de cadeia.
Mesmo sem considerarmos bom ou

ruim o consumo da maconha, um

THC, seguidas das folhas pequenas e
brácteas. As folhas grandes e a pe-
lícula dos ramos contêm ainda quan-
tidades substanciais, sendo usadas
também pelos consumidores.

A secreçâo resinosa das f/ores e
mesmo do caule, isoladas, fazem o
haxixe, de uso pouco difundido no
Brasil. Na índia se usa também a gan-
ja, extraída das flores das plantas
femininas.

Andou em moda algum tempo,
tomar-se chá de maconha (por isso
tem também a denominação de chá)
cujo efeito ê mais intenso e mais
prolongado, mas sem muito controle
por parte do consumidor. Costuma-se
fazer também doces e bolos com a
maconha, que têm efeito acentuado, •
mas exigem quantidades muito gran-
drs de erva, o que pelo seu preço é
me/o impraticável.

A maconha se deteriora com relativa
facilidade e na temperatura ambiente
tende H perder o princípio ativo. Se-
gundo G/ancarlo Arnao e/n seu livro
"A Erva Proibida" de onde extraímos
outros dados, a porcentagem de THC
diminui de 3 a 5% ao mes, sobretudo
no calor. Para evitar essa deterioração
os laboratórios especializados mantêm
o produto congelado.

Segundo ainda Giancarlo Amao, os
efeitos físicos imediatos da maconha
sâo limitados. 0 efeito mais comum é

o aumento da freqüência do pulso e
um aumento da oressão arterial quan-
do o consumo ê elevado. A ma-
conha ê usada em medicina básica-
mente para o tratamento de glaucoma
— reduz a pressão interna do olho —
no tratamento de epilepsia, como anal-
gêsico, como tratamento de falta de
apetite, náusea e do vômito provocado
por quimioterapia aplicada em pacien-
tes com câncer, e também para a cura
de asma brônquica, por dilatar as vias
respiratórias.

Segundo o relatório de uma comis-
são canadense de cientistas que es-
tu dou, a pedido do governo federal,
os efeitos e reações da maconha, as
possibilidades de distúrbios físicos são.-
taquicard/a, distúrbio gastrintestinal,
dor de cabeça, desmaios, torpor, falta
de coordenação e tremores. Mas os
efeitos duradouros que têm perma-
necido como pontos fundamentais de
discussão são as possíveis lesões nos
cromossomos t as lesões cerebrais. São
assuntos ainda controversos, embora o
relatório da Comissão Canadense e da
Comissão Americana para Estudo de
Drogas afirmasse que em todas as
pesquisas mais sérias de que dispu-
nham, nenhuma comprovação efetiva
*ôde ser observada. Recomendaram

apenas, por prevenção, que as mu
lheres deveriam se abster de maconha
durante a gravidez.

caminho que parece ganhar força em
todo mundo é não mais considerar um
crime seu uso.

E a mais intensa dessas experiências
do descrimmalização da maconha tem
ocorrido nos Estados Unidos, onde 11
Estados jà liberaram seu consumo, em
bora aioda façam restrição quanto ao cul-
tivo. Tudo começou com a constatação
do enorme número de americanos que
Iumavam regularmente e dos custos al-
tissimos da repressão policial, aliada à

pouca toxicidade e ao relativamente
pequeno mal social que 

"a 
maconha

causa aos seus consumidores.
0 primeiro Estado americano a liberar

o uso da maconha foi o Orego,n que o
fez com um pragmatismo admirável. A

partir de pesquisas efetuadas pelo
próprio qoverno, constatou-se que, em
197 2, já havia cerca de 250-000 pessoas
no Estado que experimentaram maconha
o 168-000 continuaram a fumar e o con-
sumo tendia a crescer, cada ano, em
todas as faixas etárias, em todos os
níveis de renda, em todos os segmentos
culturais. Para fazer cumprir a lei então
em vigor, seria preciso aumentar a
capacidade das prisões em 35 vezes e
conseqüentemente o efetivo policial. A
conclusão foi então liberar o uso da
maconha, podendo cada consumidor
levar consigo um máximo de 28, 35 g , o
equivalente a dois ou três baseados.
Acima disso há uma multa de 100
dólares, sem detenção. . .

Depois de dois anos de vigor da lei de

descriminalizacâo, o Drug Abuse Coun-
cil uma fundação de Washington que
funciona a nivel federal, efetuou uma

pesquisa entre consumidores do Estado
e chegou a algumas conclusões inte-
resantes:

0 número de consumidores adultos
aumentou ligeiramente em relação ao

total de consumidores americanos, mas
a quantidade de maconha consumida
diminuiu. Isto é, houve, menos abuso no

consumo de maconha. E no mesmo

periodo o Instituto de Psiquiatria da

Universidade do Oregon realizou um es-

tudo onde se revelou que os casos de
internações psiquiátricas por uso de

maconha diminuíram de 23, no ano de

1970 para 7 no ano de 1975 8 afirmou
que os problemas médicos de uma certa
importância devido ao uso da maconha
diminuíram, coincidindo com a deser-
minalização". ( D

A saida è essa mesmo, afirma um
estudante de letras da USP e bancário.
Se não legalizar a gente sempre vai ficar
sendo obrigado a se sentir criminoso. A
maconha 6 criativa, è muito melhor que
o cigarro que arrebenta e não dâ prazer
nenhum. Com a maconha a gente fica
leve, c pensamento mais solto, os
trabalho intelectuais são mais fáceis.
Mas principalmente o relacionamento da
qonte com outras pessoas é melhor,
mais rico. Eu defendo que se faça^ uma
campanha nacional pela liberalização da
maconha. Principalmente porque eu
acredito na liberdade do individio e na
sua capacidade de escolher as coisas
que deseja, desde que não faça mal a

No negócio de
fumar maconha
pobre é que se

estrepa de verdade.

nguem. Eu sou pela liberdade. Se o
álcool è o entorpecente das velhas
gerações, por que não aceitar que os
jovens escolham seu próprio 

"trago"?

Ainda mais que maconha faz menos mal
do que o álcool.

A tendência pela liberação do uso da
maconha parece que è realmente uma
idéia que cresce em todas as áreas do
país. Embora não se possa afirmar que o
governo venha a ter algum interesse
numa legislação a esse respeito, a
atitude de juizes de direito e delegados
de polícia que diminuem sua preocu-
pação com os consumidores de ma-
conha, tratando" com mais benevolência
os presos em ílagrante, parece demons-
trar que uma campanha pela descri-
minalização talvez possa vir a encontrar
uma repercussão bastante favorável.

¦ iü
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No paraíso da máfia^
A máfia de traficantes tomou o poder na Bolívia. Mas não é só lá a ofensiv
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Flávio de Carvalho

Freud explica a cocaína. Ou
melhor, o criador da psica
nálise, Sigmund Freud, não só
explicou, mas lançou a moda e
se tornou um dos primeiros e
mais famosos fungadores de
que se tem noticia. Na ocasião,
Freud estudava a atividade
fisiológica do alcalóide, encon-
travei em alta concentração
nas folhas de um arbusto que
cresce naturalmente no alti-
plano andino. Toda produção
de coca do mundo sai apenas
dessa região, que compreende
o Peru e Bolívia.

Os efeitos dependem, em
geral, do grau de consumo.
Podem produzir desde a
euforia, sensação tte grande
energia, diminuição do apetite
e da fadiga. Quando usada
mais repetidamente - pois o
efeito è de curta duração —
aparecem alguns bçdes além
do barato: taquicardias, de-
lírios, e nos casos mais críticos,
a morte por parada respiratória
e convulsões. Mas a cocaína
não produz tolerância, isto é, o
usuário não precisa aumentar
gradativamente a dose para
ibter o mesmo efeito - o que

acontece, por exemplo, com
as anfetaminas. A dependência
fisiológica gerada pela cocaína
é também mais branda que a
Surgida do uso de outras
droaas como a heroina ou
morfina. Não hà na cocaína a sin-
drome de abstinência aguda;
ela só è detectada claramente
por exames médicos sofisti-
cados como eletroencefalo-
grama. Uma das razões do
menor grau de dependência
fisiológica é que o Organismo
libera' muito rapidamente a
substância ativa. Mas tomada
muito repetidamente aparecem
as alucinacões visuais e au-
ditivas e traços acentuados de
paranóia e de dependência
psicológica aguda. O usuário
se julga constantemente
atacado por diligentes seres
minúsculos que lhe picam a
pele e lhe infestam o organis-
mo.

Durante o golpe,
o general fazia
palavras cruzadas

Do produtor ao consumidor,
a droga passa por uma cadeia
de transformações, que pode
também terminar na cadeia
propriamente dita, pois, como
se sabe, esse estupefaciente
não è bem visto pelas auto-
ridades policiais. Primeiro a
planta è colhida, em geral
pelos nativos bolivianos, os
quais recebem preços mise
râveis pela colheita, se com
parados com o preço final do
produto. Mas de qualquer
maneira o preço è bem mais
compensador que qualquer
cultura. Em qeral os nativos

recebem 300 dólares por oito
•nmbores de folhas de coca.
Ao preco de mercado esses
oito tambores eqüivaleriam,
nor exemplo, a aproximada-
mente a colheita de 140 mil
bananas. Esses oito tambores
são tratados com ácido sul-
fúrico para formar a pasfa, ou
sulfato de cocaína. Tal concen-
trado rende aproximadamente
um quilograma que é então
comercializado a cinco mil
dólares. No estágio seguinte o
preco dobra para dez mil
dólares, quando é refinado
para se transformar em cio-
ndrato de cocaina, um pó cns-
talino incolor. Depois de pura,
a droga é normalmente mis-
turada com outras substâncias
inertes para venda ao varejo,
quando o preço sobe estu-
pidamente. O consumidor
brasileiro final paga entre mil e
dois mil cruzeiros õ grama,
quase 33 dólares.

Para um pais como a Bo-
Hvia, que è o principal centro
produtor da matéria-prima, is-
so representa uma tentação
irresistível. 0 Departamento de
Narcóticos dos Estados
Unidos, que tenta monitorar a
produção mundial de drogas,
estima a produção boliviana
em 600 milhões de dólares,
mas a cifra real parece ser bem
mais alta. A produção anual
está por volta de 35 mil to-
neladas, das quais apenas 8
mil toneladas são usadas para
fins lícitos. Das 27 mil restan-
tes, a metade aproximadamen-
te é convertida em cloridrato e
a outra parte 

"exportada" na
forma de pasta, para a Colôm-
bia e até recentemente para.
Manaus, no Brasil. Essa
produção é suficiente para 70
toneladas de pasta e 60 to-
neladas de cloridrato por ano.
O valor da transação chega
portanto a um bilhão de
dólares.

Para se ter uma idéia do
poder desse dinheiro, basta
dizer que a dívida externa da
Bolívia é apenas 3,5 vezes
maior. A corrupção de au-
toridades torna-se desse modo
inevitável.

Não hà mais dúvida de que
os quadrilheiros da cocaina
chegaram ao pode/ nesse país.
Os traficantes bolivianos e
americanos sentiram-se
ameaçados com a eleição do
candidato da esquerda Siles
Zuazo para a presidência e se
anteciparam. Na verdade, o
governo da presidente Lídia
Gueiler já vinha se tornando
perigoso para os traficantes.

Eles tentaram*primeiro um
imtsch dia 18 de junho, que foi
debelado pelas forças po-
pulares- estudantes e mineiros
saíram às ruas para expulsar os
.iitschistas da prefeitura de
Santa Cruz e de outros prédios
públicos. O comandante da VI
Divisão do Exército não tomou
nenhuma providência contra
os paramilitares que tomavam

comandante estava tão
preocuj)ado em fabricar um
álibi que não se deu conta do
ridículo de sua desculpa; ele
alegou, cinicamente, que não
?ornara conhecimento do puts-
j,? porque esteve trancado a
tarde inteira no seu gabinete,
fazendo palavras cruzadas...

Pintou sujeira.
Os executivos
dançaram em Miami

O mais intrigante nessa ten-
tativa frustrada de golpe é que
os objetivos dos putschistas
foram limitados à destruição e
roubo dos arquivos da pre-
feitura, onde se registrava
precariamente nomes e ati-
vidades de traficantes e con-
trabandistas da região. Aliás, a
implicância dos paramilitares e
contrabandistas com os ar-
quivos, mesmo da polícia
corrupta de Santa Cruz, não é
novidade. Aqui entra em cena
a figura de um tal Luiz Arce
Gomez, coronel e chefe da G-
2, o serviço de inteligência
militar em Santa Cruz. Foi
outro que nem percebeu a
tentativa de golpe do dia 18.
Mas isso não quer dizer que
ele seja lerdo; tanto que em
dezembro passado, assustado
com a perspectiva de todo o ar-
quivo do ministério do Interior
cair em mãos de um governo
de esquerda, tratou de rouba-
lo, o que fez na maior cara de
oáu. Talvez por essa sua ex-

periência no trato com o
ministério do Interior é que ele
tenha sido chamado para se
tomar seu titular logo em
seguida ao golpe que levou ao
poder o general Garcia Meza.

O coronel Arce Gomez é
muito rico para o posto que
ocupa. Ele tem uma empresa
de táxis aéreos oue tem múl-
tiplas utilidades. Ele tem um só-
cio que é muito suspeito, o tam-
bém coronel Norberto Saio-
mon. Em fevereiro passado
um avião de propriedade de
Salomon foi detido no ae-
roporto de Beni, por um des-
ses descuidos da alfândega,
com 300 quilos de cocaína.
Mas não pintou sujeira, diriam,
porque o coronel alegou que
seu avião tinha sido rou-
bado...

Essas e outras desculpas de
Arce não colaram no Depar-
tamento de Estado dos Es-
tados Unidos (1). Mas para
não hostilizar diretamente o
novo regime boliviano, o
Departamento de Estado es-
taria fornecendo informações
confidenciais ao senador
democrata Dennis De Concini,
que vem liderando nos EUA a
campanha de cerco ao general
Meza. De Concini também
aponta o coronel Arce, o ho-
mem forte do regime, como
chefe de uma quadrilha ba-
seada em Santa Cruz. Tam-
bém é denunciado o coman-
dante da guarnicão de Santa
Cruz, General Hugo Eche-
verna, que teve dois parentes
nomeados para altos postos na
alfândega. Hugo Echeverria,
vejam só que coincidência, foi

General Meza-,
golpe preventivo
em defesa
do tráfico

conta da cidade e trocavam
tiros porque ele não ouviu
nenhum dos disparos. 0
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quem ordenou a abertura dt
prisões no dia do golpe de
julho, quando centenas de
traficantes deixaram as jaulas
para se integrar imedia-
tamente às milícias param;
litares dos golpistas...

Outra figura que não deve
ser deixada sem menção, que
já traz a suspeita no próprio
sobrenome, é o coronel Ariel
Coca, atual ministro da
Educação. O senador De Con
cini o aponta como o maior
contrabandista de drogas da
América do Sul, que construiu
seu império aproveitando as
facilidades que lhe eram con
cedidas no cargo de coman-
dante da Força Aérea em San
ta Cruz. O irmão de criação de
Ariel foi preso no Panamá, no
ano passado, com 100 qui
logramas de coca. Foi também
de Santa Cruz que sairam em
maio passado dois respeitáveis
executivos corn^ «100 quilo-
gramas de cocaína que aea-
baram dançando em Miami.
Um deles era nada menos que
o presidente da Câmara de
Comércio de Santa Cruz, e-
presidente da Federação das
Indústrias Bolivianas, Roberto
Gasser Terrazas. Preso em
flagrante, ele pagou um milhão
de dólares de fiança e se man-
dou dos EUA, para reaparecer
são e salvo na Bolívia.

Finalmente, na semana pas-
sada, o desplante chegou ao
ponto de ser apreendido cinco
quilos e 400 gramas de cocaína
em um avião militar da Força
Aérea Boliviana em Fort
Lauderdale, na Flórida, EUA.
Toda a tripulação foi presa.
Esse uso abusivo da infra-es-
trutura militar para o tráfico e
o não-desmantelamento dos
grupos paramilitares inclusive
já está irritando setores das
Forcas Armadas que não estão
se beneficiando do tráfico.
Aparentemente OtEUAconfiam
nesse descontentamento para
reverter o golpe da cocaína a
rjurto prazo.

2,7 bilhões de
cocadólares
inundam o mercado

Mas a atenção especial se
concentra na Colômbia, que
na semana passada tambem
revelou de forma oficiosa
participação do tráfico na
economia do país. .

Apenas um mês depois ao

golpe na Bolívia, "começou a

chover cocaína" em Bogotá,
diz um funcionário da a ran-
dega. Na rota do tráfico,
Bogotá ainda é a principal ex-

portadora, posição que poúe
ser perdida para La r-az,
brevemente. Somente em iy/»
o comércio da cocaína e aj

maconha movimentou um totai
de 2,7 bilhões de dólares na
Colômbia, quase 700 milhões
de dólares a mais que o pnn-
cipal produto de exportação au
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ima chuva de cocaína
Bogotá "chove cocaína" e nos EUA se constrói o império financeiro da droga.

t

[iais o rate. A informação,
Lntes apenas estimativa, e

IUOra oficial e foi liberada dia
in passado pela . Associação

Nacional de Instituições Finan

cenas da Colômbia, com o ob

letivo de denunciar uma série

de uregulandades no mercado

financeiro^ alimentadas pelos
chamados 

"cocadólares". 0

excedente de dólares e tão

grande na Colômbia que la e o

único país do mundo onde a

cotação do dólar no câmbio
ne(jr0 é adversa, ou seja, ven

de se dólar mais barato que a

cotação oficial... (2)
Âs associações financeiras

tèm razão de reclamar. Afinal,
os traficantes despendem 80
milhões de dólares em suborno
e corrupção e. concorrem
diretamente e de forma
"desleal" "reinvestindo" 800
milhões de dólares no mercado
financeiro e imobiliário — uma
forma de "lavar" os dólares
suios do contrabando. Os
traficantes compram hipotecas
e p-opriedades com esses
dólares, para os quais não tèm
explicações da origem, trans-
formando-os em investimentos
legitimos e respeitáveis. E a
corrupção de autoridades já se
toma aberta, como na Bolivia.
Em maio passado um juiz de.

província decidiu libertar, por
"falta de provas" a traficante
Marleny Orejuela Sánchez,
conhecida publicamente como
a "Rainha da Coca"/ quando
ela foi presa em flagrante com
mais de 100 quilos de cocaína.
A imprensa ficou sabendo da
tramóia, fez grande estar-
dalhaco, o que resultou na
demissão do juiz e na prisão
da rainha. Mal tinha esfriado
esse escândalo, caiu nas
malhas da lei um sr. Alfonso
Camacho Leyva, incidental-
mente irmão do general Luiz
Camacho Leyva, nada menos
que o ministro da Defesa da
Colômbia.

Gente fina em
São Paulo
investe na coca

luase ao mesmo tempo que
começava a "chuva" de
cocaína em Bogotá, nuvens
ameaçadoras também se for
mavam sobre o Brasil. Não se
sabe porque cargas d'água a
Polícia Federal brasileira su-
bitamente se viu metida numa
das maiores caçadas de tra-
ficantes de sua história. Em
pouco menos de um mês, a
antes discreta monitoração dos
consumidores do pó se tornou
grande atividade aberta da
Policia Federal, com a reali-

ção de seis grandes capturas
cocaína. Descobriram plan-

tações de coca na Amazônia,
' o nome indígena de ipadu;

em Belém foi preso um cos-
riquenho com quatro quilos

cocaína quando ele se
Preparava para embarcar para

os EUA: eim São Paulo dois
americanos foram presos na
rodovia Castelo Branco com
sete quilos; no Rio de Janeiro
foi preso e condenado a toque
de caixa o traficante Renato de
Squza Santos, conhecido por
"Tonelada" (por ter sido preso
certa vez com uma tonelada
de maconha), num processo
ao qual não tiveram acesso
aos autos os advogados de
defesa (provavelmente por en-
volver muitos figurões do
societyl Finalmente foi preso
também em São Paulo um
cidadão acima de qualquer
suspeita: o empresário Eduar-
do José Elchemar, com cinco
quilos de cocaína. A prisão de
Elchemar è um dado novo. Ele
é comerciante, corretor de
imóveis e representante inter-
nacional de fábricas de armas
no Brasil. Uma pessoa bem
sucedida na vida, com pro-
pnedades de valor bem su-

perior ao valor da cocaína com
ele apreendida. Ele também é
muito bem relacionado na
sociedade paulista e nem se

preocupou ern alegar inocên-
cia. Admitiu prontamente que
a cocaína era sua, que a tinha
comprado por 1,8 milhão de
cruzeiros, e que pretendia vem
dê-la por 25 milhões pa Eu-
ropa. Como na Bolívia e
Colômbia, a cocaína ultrapas-
sou o estágio de ser um agen-
te hedonístico para a elite, para
se transformar também numa
fonte de corrupção. ,

As operações da Policia
Federal talvez significam
que as autoridades brasileiras
estão se assustando com o

poder de corrupção do tráfico,
e que estão sendo acionados

grandes esquemas de infil-
tração nas quadrilhas e que na
Amazônia existe um sistema
relativamente sofisticado de
monitoração do tráfico.

A história policial do recente
desbaratamento da quadrilha
de Manaus mostra também

que as policias brasileira e
americana estão se articulam
do. As pistas iniciais para
chegar a Manaus vieram de
Miami, onde dois brasileiros
foram presos no espaço de

poucas semanas levando cargas
de 136 e depois 360 quilos de

cocaína, todos os dois pro-
cedentes de Manaus. Era uma

pista de que a cocaína estava
sendo refinada em Manaus.
Diz a Policia Federal que
foram empregados mais de

100 agentes na procura de

pistas 
'adicionais, 

que aca-

baram cheqando sob a forma

de pequenos comunicados
radiofônicos feitos pelas es-

tações comerciais. Uma dessas

mensagens enigmáticas dizia

para levar gasolina a uma

localidade próxima de Moura,

no Alto Rio .Negro. Sobre

voando a região a policia
federal descobriu um avião

abandonado - o mesmo que
seus agentes infiltrados haviam

visto sair de Trinidad que ten-

tara um pouso forçado na

mata A história que os
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O Tonelada condenado: muita gente fina envolvida.

moradores contaram despertou
mais forte suspeita: alguns
lavradores haviam sido con
tratados por dois mil cruzeiros
para recolher pacotes de subs-
tancia branca — defensivos
agrícolas, segundo os pro
prietânos do aparelho gue
se espalhara na queda do
avião. Em cinco dias a Polícia
Federal estourou cinco
"aparelhos" de traficantes e
descobriu os laboratórios de
refino. A "conexão brasileira"
existia e agora será mais fácil
para os traficantes remontá-la,
pois eles )à conhecem a região
e já tèm os contatos no Brasil.

Flórida: o paraíso
de ex-ditadores
e traficantes

Não se trata mais, portanto,
de uma ação esporádica de
contrabandistas e traficantes.
Eles envolvem, desde o ca-
bcleireiro de hotel de luxo,
como- no caso Cláudia Lessin
Rodrigues até o mais bem
sucedido empresário, como
Eduardo Elchemar.

Finalmente, os traficantes
aparentemente estão tentando
abrir também no Brasil o
melhor filão para o seu negócio:
o envolvimento de militares

que dêem protecãoao negócio.
Assim, no começo desse mês

o coronel reformado João
Mancini, diretor geral da Caixa
de Pecúlio dos militares se viu
envolvido num suspeitíssimo
incidente. Seu filho foi denun-
ciado como usuário de cocaína
num rocambolesco caso de

seqüestro e espancamento de

alguns jovens. O incidente
ficou público quando um dos

jovens seqüestrados fugiu do

sítio e chamou a policia. Us

dois policiais foram recebidos
na porta do sítio pelo seu

proprietário, o coronel Fran-

emi armado com uma 45 e

avesso a qualquer explicação.

Mas, onde esta' a central
financeira e operacional do

tráfico?
As revistas de finanças in-

ternacionais podem responder
facilmente: na Flórida, Estados
Unidos, o paraíso do lumpen
e cie ex-ditadores de toda es-
pécie. Lá se concentram os
(insanos anticastristas, que es-
tão envolvidos em toda sorte
de safadezas, e para lá voam
riquezas nacionais surrupiadas
de outros países por ditadores
e funcionários corruptos, em
busca das facilidades bancárias
desse Estado americano.

Por Miami entram 70% de
toda a cocaína e maconha con-
trabandeada para os Estados
Unidos, realizando um mo-
vimento financeiro de mais de
40 bilhões de dólares. Somen-
te o sistema bancário da
flórida registrou em 1979 um
superávit em caixa de 5 bilhões
de dólares, que a Reserva
federal não sabe explicar
direito de onde vem, mas de que
todo mundo sabe muito bem a
origem. Além da legislação
bancária liberal na Flórida, há
também postos de operação
no Panamá e em algumas ilhas

próximas gue transformam a
operação de lavagem de
dólares em algo seguro_ e

garantido. E também nas An-
tilh.is Holandesas, Bahmas e
na famosa .ilhas Cayman, onde
a VASP mantinha uma conta
ilegal em dólares, não se sabe

para gue fins. A julgar pela
companhia de traficantes e de
sonegadores de impostos de
renda, a VASP pelo menos
não estava bem intencionada
depositando lá seu dinheiro.

As estimativas realizadas por
uma subcomissão do Senado
americano que investiga tais
bancos na Flórida não derxa
margens de dúvida. Apenas 20

por cento das operações regis
tradas (iodem ser consideradas
-legitimas" (formalmente
todas são legais).

países de origem, sonegadores
do imposto de renda e trafi-
cantos. Esse dinheiro é "K*-

vado" pelos bancos, se trans-
formando em propriedades na
Flórida, em compras que crês-
cem num ritmo assustador;
dois bilhões em 1979 e 3.5
bilhões no ano om curso. Nesse
ritmo de compra, avaliam os
peritos do Senado, metade das
terras ainda não vendidas na
Monda serão de propriedade
de estrangeiros antes de três
anos' Com uma vantagem
fabulosa; pela lei, o investidor
estrangeiro não precisa pagar
imposto de ganho de capital
quando revende sua pro-
priedade. Não é de se es-
tranhar portanto que tal fartura
de dinheiro esteja atraindo até
instituições respeitáveis como
o Royal Bank do Canadá e o
poderoso Morgan Guaranty e o
City Bank, que estão trans-
ferindo seus centros de
operações latino-americanas
para Miami. (3)

Corrupção só
é bom na
pátria alheia

•i
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Como não poderia deixar de
ser, a fina flor do society de
Miami está envolvida e os ser-
vicos federais se alvoroçam
com o alto índice de corrupção
de bancários e banqueiros na
Flórida. Talvez isso explique o
grande interesse americano em
derrubar o general Meza.
Afinal, a quadrilha da qual' faz
parte estende seus tentáculos
para dentro da América, e
corrupção, convenhamos
pragmaticamente, só é bom na
pátria alheia.

O restante da operação,
segundo o perito que tes-
tomunbou no Senado, se
devo a operações de estran-

qeiros acusados de desviar
dinheiro público em seus

(1) Pressionado pelo
Departamento de Estado, o
consórcio de bancos liderado

pelo Bank of Aménca adiou

por algumas semanas a re-
negociação da dívida externa
hoiiviana, que já atinge os 3,5
bilhões de dólares. Somente
em serviços e amortização a
Bolívia emprega 68% de suas
exportações. Àtè o fim do ano

a Bolívia deveria pagar perto
de 160 milhões de dólares da

sua divida, caso o consórcio
de bancos não renegocie a

divida.

E por isso que os EUA
estão pressionando a Argen-
tma para que não seja concen-
dido à Bolivia um prometido
empréstimo de 200 milhõeç de
dólares o que permitiria áo

general Meza saidar os com-
promissos externos imediatos.

(2) Liberation 12 9 80

(3) Latin America he-
¦jtonai Report-13 junho 1980
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Disputa no IER J
Maria Conceição Tavares versus Luiz Parreiras

Uma disputa democrática al-
tamente saudável está ocorrendo
em torno da conquista da diretoria
do Instituto dos Economistas do
Rio de Janeiro (IERJ), uma en-
tidade que congrega mais de 1.500
economistas e que se notabilizou
desde que foi criada há 3 anos pela
postura crítica em relação à po-
lítica econômica do governo. A
chapa A é encabeçada pela fa-
mosa Maria da Conceição Ta-
vares, economista respeitadíssi-
ma, e conta com outros nomes de
peso como Carlos Lessa, Edmar
Bacha, Marcilio Marques Moreira
e João Paulo de Almeida Maga-
lhães. Já a ^hapa B é encabeçada
por Luiz Parreiras e outros eco-
nomistas não muito famosos, mas
de grande valor (como Adilson de
Oliveira, João Saboia e José Sér-
gio Leite Lopes). A parada vai ser
decidida nos dias 24 e 25 e ne-
nhuma das chapas arrisca um
prognóstico.

Quem for examinar os pro-
gramas das duas chapas achará
difícil optar por uma ou outra, pois
são parecidos embora o da chapa
B seja mais amplo e minucioso. As
divergências essenciais estão li-
gadas porém à forma de atuação
política, como agir na prática, que
diretrizes imprimir ao IERJ. Para
Conceição o essencial é discutir a
política econômica de curto prazo
(política salarial, política cambial
etcie apresentar alternativas. O
IER.l poderia chegar até a ela-
borar um programa de política

econômica para apresentar a
sociedade. Já Parreiras nao ve
sentido nisso. Para ele, o IERJ e
um fórum de debates e cabe aos
partidos políticos formular
programas. E a questão essencial
a discutir é a da distribuição da
renda, que é uma espécie de sin-
tese de toda a perversidade do
modelo econômico brasileiro.

Para Conceição a chapa B é
muito idealista e se parece um
pouco com certos programas do
movimento estudantil. Ela acha
ingenuidade querer que o IERJ vá
ao encontro do povo, pois "nem

que andasse do Oiapoque ao
Chuí não conseguiria chegar ao
povo. Eu acho que aos pobres
economistas não cabe mais do que
fazer uma plataforma ampla,
democrática, honesta, dando
aquele exemplo de qual sociedade
se deveria construir". Já para Luis
Parreiras ir ao povo significa se
aproximar de instituições como os
sindicatos e oferecer os serviços
do IERJ, e não tem nada a ver
com qualquer 

"coisa de populista
do século passado". Para Con-
ceição o IERJ só deveria, porém,
prestar serviços aos sindicatos ou
outras entidades se fosse solicitado
por estas. Parreira considera es-
sa atitude muito imobilista:
"poderia concordar com ela se o
IERJ fosse uma instituição fa-
mosa, bem conhecida por todos.
Mas enquanto for desconhecido ele
precisa se apresentar e dizer que
existe".

BANCOS

A composição das chapas re-
flete diferenças sobre cemo agir
politicamente neste momento Je
crise da economia brasileira. Para
Conceição é hora de somar esfor-

ços e integrar os economistas
"num esforço comum, não cris-
pando a mão, mas abrindo". Uma
prova concreta dessa abertura é
que em sua chapa há economistas
que não podem nem de leve ser
considerados de esquerda como
Marcilio Marques Moreira (diretor
do Unibanco) e João Paulo de Al-
meida Magalhães (assessor da
Federação das Indústrias do Rio
de Janeiro). Conceição diz que fez
questão inclusive de chamar gente
que não esteve envolvida nas
"querelas" que agitaram o IERJ
nos últimos dois anos (quando
para muitos a atual diretoria caiu
num imobilismo quase completo).
Já a chapa B aglutina, afirma
Luiz Parreiras, economistas que
tiveram atuação marcante dentro
do instituto criticando a diretoria,
participando dos grupos de tra-
balho que melhor funcionaram
icomo 0 de anistia e o de politica
salarial) e que em alguns casos
estão bem próximos dos sindicatos
de trabalhadores.

Unia coisa parece certa: di-
vergências à parte as duas chapas
têm condições de fazer o IERJ
crescer e de aproximar os eco-
nomistas dá luta de grande parte
da sociedade civil para transfor-
mar n pais numa democracia
(Ricardo Bueno)

Estrangeiros estão de olho

•

Num debate recente a econo-
mista Mana da Conceição Tavares
alertou para "a possível invasão
de bancos estrangeiros no país,
único setor sob controle nacional".
Realmente alguns banqueiros es-
tão preocupados, em especial
depois que foi divulgado o projeto
para a concessão de novas cartas-
patentes elaborado pelo Banco
Central. Esse projeto deixa urna
brecha para um possivel avanço
dos bancos estrangeiros.

A história é um pouquinho com-
plicada. O prejeto do Banco Cen-
trai tem uma orientação geral
muito simpática: dar força aos
bancos pequenos e médios, os
chamados bancos regionais. Um
banco para ser enquadrado nessa
categoria tem que possuir pelo
menos 90% de suas agências em
estados contíguos. E para facilitar
a expansão dos bancos regionais o
BC decidiu propor que a compra
de cartas patentes saia mais
barata para eles.

Uma carta patente de uma
agência de primeira categoria en-
volve, por exemplo, um aumento
de capital de Cr$ 20 milhões e
exige que o Banco assuma a res-
ponsabilidade de créditos de difícil
liquidação tou seja. dinheiro difícil
de recuperar) de Ci*$ 15 milhões.
Um banco regional conta com al-
gumas vantagens: o valor a ser
aplicado em créditos de difícil
liquidação é 30% menor do que
para um banco cuja rede seja
nacional. Além disso, o governo
financia esse valor durante três
anos, desde que o banqueiro se
disponha a pagar o financiamento
com juros e correção monetária. E
mais: o banco regional ^em

l£*

prioridade na escolha das praças
dentro de sua região para a aber-
tura de novas agências.

Com isso, haveria um avanço
dos bancos regionais e o oligopólio
na área bancária (ou seja, o con-
trole do setor por poucos grandes
bancos) seria suavizado. O gover-
no considera isso saudável, pois
não deseja que alguns grandes
bancos adquiram um poderio tal
que possam até se contrapor às
orientações do Banco Central

Até aí tudo bem. Acontece que
o projeto do Banco Central não
menciona se apenas bancos na-
cionais terão direito a novas car-
tas patentes. E daí? Daí que os
bancos estrangeiros que atuam no
Brasil se enquadram todos na
categoria de regionais, logo seria
mais barato para eles do que para
os bancos nacionais de grande
porte adquirirem a carta patente
de novas agências. O Banco Cen-
trai poderia, também, facilitar a
entrada de novos bancos estran-
geiros no Brasil alegando que
teriam um alcance apenas re-
gional e por isso não ameaçariam
os bancos de maior porte. Um
economista que vem observando
com atenção o problema dos ban-
cos diz que "é bom ficar de olho
nisso. Sob a tese simpática de for-
talecer os bancos regionais, o Lan-
gom (presidente do Banco Cen-
trai) pode estar querendo abrir
caminho para os bancos estran-
geiros. E muito significativo que a
definição de bancos regionais sir-
va como uma luva para os bancos
estrangeiros que já estão aqui".

O presidente da Federação
Nacional dos Bancos (Fenaban),
Teófilo de Azeredo Santos, pediu

explicações ao Banco Central
sobre a omissão do projeto do BC
a respeito de quem poderia com-
prar cartas patentes. Carlos Lan-
goni disse que a porta está aberta
apenas a bancos nacionais e que a
tese da reciprocidade continua
valendo. A reciprocidade foi es-
tabelecida pela lei 4431 e deter-
mina que um banco estrangeiro só
pode abrir uma agência no Brasil
se um banco brasileiro tiver au-
torização para abrir uma agência
no país de origem do banco es-
trangeiro. Como abrir agências
em outros países não é fácil, de-
vido a restrições impostas pelos
governos, abrir agências aqui
também fica difícil.

O poder de fogo dos bancos es-
trangeiros é porém muito maior
que sua participação no total de
agências indica. O Citibank tem
apenas 11 agências e é o segundo
banco privado em volume de em-
préstimos. Como explicar isso, já
que suas agências captam poucos
recursos aqui dentro? Simples. Os
bancos estrangeiros tazem gran-
des operações de repasse de re-
cursos externos.

E possivel que a chance para
os bancos estrangeiros ainda não
tenha chegado e que sua parti-
cipação no setor bancário continue
sendo minoritária. Mas para
Maria da Conceição Tavares a
dependência brasileira dos em-
préstimos externos, a necessidade
de fazer frente aos compromissos
da dívida ("essa violenta fiüpeta
internacional") poderá levar os
bancos estrangeiros a dizerem em
breve: "agora abram seu mercado
de capitais". (R.B.)
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PROJETO JARI

Ludwig, vejam sé
está pedindo mais

Daniel Ludwig, o multimilionáno
norte-americano que controla o
projeto Jari, não está satisfeito com
o governo brasileiro. Segundo O
Globo, Ludwig "está no firme pro-
pósito de paralisar suae instalações
industriais no Brasil ou vendê-las,
caso o governo brasileiro não atenda
às suas reivindicações. Essa intenção
já foi manifestada a ministros da
área econômica..."-

A irritação pode parecer estra-
nha, pois Ludwig sempre foi muito
bem tratado no Brasil sendo inclusive
recebido por diversos presidentes da
Republica (só com Geisel esteve pelo
menos quatro .vezes). Mas há no
momento alguns pontos de atrito do
multimilionário com a administração
Figueiredo. São eles:

. O ambicioso Ludwig quer que o
governo legalize as terras de sua
imensa propriedade, localizada
próxima à foz do Amazonas. A Jari
diz ser dona de uma área de 600 mil
hectares, mas segundo técnicos ofi-
ciais dessa área apenas 187 mil hec-
tares podem ser considerados de
propriedade incontestável. A Jari en-
viou 150 pastas ao Instituto de Terras
do Pará, pretendendo assim com-
provar que os 600 mil hectares são
mesmo seus e por trás disso está uma
jogada muito ambiciosa. Caso o Iter-
pa embarque nessa canoa, a Jari for-
maria uma fronteira natural para
suas terras tendo a Oeste o rio Paru, a
Leste o rio Jari,ao Sul o rio Amazonas
e ao Norte uma "falha geográfica".
Com essa fronteira natural, a Jari
passaria a controlar na prática 6
milhões de hectares. Daí a pressa de
Ludwig quanto à legalização das
terras.

• Ludwig não gostou também da
interferência do ministério dos Trans-
portes no porto de Munguba, no Rio
Jari, que pertence à sua empresa. A
intervenção foi provocada por denún-
cia do Sindicato dos Estivadores,
Conferentes e Conservadores de Car-
gas de Belém segundo a qual Ludwig
desobedecia completamente à legis-
lação trabalhista. Entre outras
coisas, a Jan pagava salários avil-
tantes aos estivadores. Agora, Ludwig
quer uma "compensação" por pagar
a estiva conforme determina a lei,
pois alega que seus custos opera-
cionais subiram e com isso os pro-
du*>j que a Jari exporta perderão
competitividade. Quer dizer, Ludwig
sente-se ofendido por ter que cumprir
a lei. Parece até piada.

• "Uma outra alegação da Jari
fundamenta-se na decisão do Befiex
(um programa do governo dedicado a
estimular exportações) de proibir a

importação de uma usina para a
fabricação de papel de imprensa", diz
O Globo. Ludwig queria repetir, por-
tanto, a façanha de sua fábrica de
celulose que foi inteiramente impor-
tada. Veio flutuando do Japão, em-
bora pudesse ter sido fabricada aqui
no Brasil.

. Além disso, o ministério da In-
dústria e Comércio forçou a Ja
vender parte de sua celulose no n
cado interno, onde os preços s
feriores aos do mercado interi
cional.

Como compensação pela proib
da importação da usina e pelas per-
das de receita com a venda da
lulose, Ludwig quer simples
que o governo brasileiro faça pe
investimentos em infra-estruLu
tornar seus planos mais viáveií
exige que sejam construídas es
e outras facilidades e se julga
direito de contar com tarifas t
de energia. O ministro da Indústria e
Comércio, Camilo Pena, diz que
governo "não 'aceita qualquer
posição e não'trabalha sob pressão .
Mas por trás desfea retórica cora,
dessa aparente oposição às prete
sões de Ludwig, fica em pé a pos
bilidade de que Ludwig acabe che-
gando onde quer. Pois o próprio
Camilo Pena admite que "tudo pode
ser negociado e o governo eventual-
mente poderá julgar queas vantagens
do projeto sejam tais que levem a
certos posicionamentos em termos de
incentivos".

Aliás, incentivos nunca faltaram
a Ludwig. Além de implantar ativi-
dades econômicas em terra
propriedade duvidosa, sem que o

governo nada fizesse, recebeu um
aval de USS 200 milhões do Bane
Nacional do Desenvolvimento hco
nômico em 5 de novembro de
para importar sua fábrica de cem-
lose. O Befiex permitiu que essa irn

portação fosse feita sem o pagamento
do imposto de importação e do impôs.
to de produtos industrializados, wa
exploração de caulim, Ludwig
neficia-se desde 1975 da isenção ao

imposto de renda e do imposto de i

portação. E assim por diante.
Portanto, Ludwig nada tem

reclamar. E se sua ameaça de i
bora se concretizasse e o gonn
brasileiro assumisse o controie
Jan. nada haveria a 1amentTar,u;ic
ma.s provável, porém, é que Lumus
fique por aqui e consiga novos tave
oficiais pois afinal como disst
ministro Mano Andreazza, do i
nor, o governo considera seu proj<-
de "jfelovante interesse, naciona
(R.B.)
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ANASTÁSIO SOMOZA (1925-1980)

O Paraguai
era

pequeno
a

m
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ditado
dois
res. ... ... .

As rodas de mexerico da alta
sociedade do Paraguai perderam um
de seus melhores assuntos quando um
tiro de bazuca matou o ex-ditador da
Nicarágua Anastácio Somoza, na
semana passada, numa rua de Assun-
ção. Afinal, o gordo ditador, cuja
morte foi festejada nas ruas e bairros
da Nicarágua, havia sido recebido
pelo governo Paraguaio e pela sua
"melhor sociedade" como um ho-
mem fino, irônico, rico, amante de
belas mulheres e bona vinhos. Um
tipo ideal para brilhar nas colunas
sociais.

O governo e os generais que es-
peravam um grosso investimento de
Somoza no Paraguai logo se desilu-
diram. Toda a fortuna do ditador,
roubada do povo da Nicarágua, con-
tinuou bem aplicada em suas em-
presas pesqueiras na Flórida e nas
Bahamas. Para o Paraguai sobrou
apenas um farrista e festeiro Somoza,
que havia engordado 20 quilos nos úl-
timos meses.

Suas festas na residência da
Avenida Mariscai Lopes ficaram logo
famosas pelo barulho e pelos escân-
dalos que provocavam. E foi numa

as grandes festas que Somoza
conheceu a bela Mariângela Marti-

, ex-miss Paraguai e na época
do Dominguez Dibb, que era

nada menos que o genro do próprio
presidente Stroessner. Somoza rou-

i de Dominguez que também é
proprietário do principal jornal pa-
raguaio Hoy. Dominguez, raivoso, fez

grande escândalo público, enquanto
sua mulher Graciela Concepcion,
filha de Stroessner escapara para Es-
panha, longe dos diz-que-disse, acom-
panhada de "um jovem amigo".

Depois de viver algum tempo com
Somoza, a bela Mariângela retornou
aos braços de Dibb.

A vida de Somoza no Paraguai se
tornou bem o estereótipo de um di-
tador de fancarias, cercado por seu
corpo de segurança, bebendo vodea o
dia todo, atirando tomates pelas
paredes, fingindo trabalhar em alguns
empreendimentos e mantendo uma
esperança no governo de que ainda
iria investir no Paraguai.

Somoza havia chegado ao país
acompanhado de seu filho mais velho,
Tachito, que fora seu braço direito e
comandante das tropas de elite da
Guarda Nacional. Mas como bom
filho de peixe, Tachito não ficou
muito tempo em terras paraguaias.
Numa dessas festas promovidas pelo
pai, atacou uma senhora casada, nora
de Stroessner e mulher do General J.
Rodrigues, um dos militares mais in-
fluentes do exército e acabou sendo
expulso do país.

Logo depois da morte de Somoza,
seu amigo General Alfredo Stroess-
ner, acompanhado de todo o minis-
tério, apareceu para dar condolências
à outra amante do ex-ditador, Di-
norah Sampson, com quem vivia em
Assunção. Dizem as más línguas que
tinha lágrimas nos olhos.
Murilo Carvalho

OPEP

Solução de compromisso
A reunião de Viena da OPEP (Or-

ganização dos Países Exportadores
de Petróleo), que parecia se enca-
minhar para um impasse diante da
polarização entre "radicais" (Irã, Ar-
gélia e Líbia) e "moderados" (Arábia
Saudita), teve uma supreendente
virada, na noite do dia 17, com a
Arábia Saudita concordando em
aumentar o preço de seu barril de
petróleo de 28 para 30 dólares, en-
quanto os demais membros aceita-
vam congelar seus preços até dezem-
bro. A Arábia concordaria também

reduzir sua produção diária de 9,5
Para 8,5 milhões de barris, como
medida destinada a permitir que o
cartel do petróleo recupere a "uni-
dade" às vésperas do encontro de
cúpula dos 13 chefes de Estado do or-
ganismo, que deverá ocorrer em Bag-
dá, em novembro, como comemo-
ração do 20° aniversário da OPEP.

Essa solução de compromisso sur-
ge após 18 meses de anarquia, carac-
tenzados pela disparidade dos preçose também pelo fato da Arábia
Saudita (o principal produtor da
OPEP) e do Iraque se recusarem a
reduzir suas produções a exemplo dos
demais países membros do cartel.
Este último fato, juntamente com
uma forte diminuição da demandadevido à recessão econômica dos
Paises industrializados do Ocidente

TURQUIA

Um golpe dos EUA

(diminuição de 12,5% na Europa e de
10% nos Estados Unidos) provocou
um excesso de oferta de petróleo no
mercado mundial. Os estoques ul-
trapassam hoje 5,8 bilhões de barris
(perto de 800 milhões de toneladas), o
que inclusive deverá fazer com que a
majoração dos preços pela Arábia
não seja muito sentida de imediato
em países fortemente dependentes do
petróleo saudita, como os Estados
Unidos e o Brasil. Nessas condições, a
própria eficácia da OPEP enquanto
cartel estava comprometida, e parece
ter sido essse o motivo do "acordo de
cavalheiros" de Viena.

No plano político, a polarização
entre a Arábia e o Iraque, de um
lado, e o Irã, de outro, que chegou a
acusar o governo de Riad de "fazer o
jogo dos países consumidores, dos im-
perialismos e de Israel" parece ter
sido contornada, ao menos momen-
taneamente, com a adoção pelos
países muçulmanos de um alvo co-
mum, obtido com a decisão do Pa-
rlamento israelense de proclamar
Jerusalém a capital eterna do Es-
tado judeu. Um comunicado árabe-
iraquiano prevê a "ruptura de re-
lações diplomáticas e econômicas
com todos os países que reconhece-
rem Jerusalém como capital de
Israel".
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Os militares teriam procurado impedir um novo Irã

Enquanto, no último dia 18, a Junta Militar lide-
rada pelo general Kenan Evren, que comandou o gol-
pe de Estado do dia 12, tomava posse oficialmente,
surgiam especulações de que o subchefe do Estado
Maior das Forças Armadas, general Haydar Saltik,
seria designado o novo primeiro ministro da Turquia.
Saltik, que ocupa o cargo de secretário geral do Con-
selho de Segurança Nacional, órgão que vem gover-
nando o país desde o golpe, é também membro da
OTAN (Organixação do Tratado do Atlântico Norte),
o bloco militar liderado pelos Estados Unidos

Aliás, as autoridades de Washington dissimulavam
mal, na semana passada, sua satisfação com este
que é o terceiro golpe militar executado na Turquia
desde 1960. O fato da noticia do golpe ter sido dada
pelo Departamento de Estado norte-americano e con-
firmada em seguida pela embaixada da Turquia em
Washington, num momento dtn que as demais re-
presentações turcas no exterior ainda a ignoravam,
mostra que, no mínimo, os Estados Unidos haviam
sido informados com antecedência dos planos dos
militares, dando o sinal verde para que eles se efe-
tivassem. E sintomático que o golpe tenha ocorrido
no momento em que se iniciavam, na Trácia ociden-
tal, manobras da OTAN, com a participação de três
mil soldados belgas, italianos e alemães ocidentais (a
Bélgica retirou seu contingente após o golpe). Jus-
tamente na região, junto às fronteiras com a Bul-
gária, em que estão localizadas as divisões que
"defendem" Istambul e os Estreitos.

A preocupação de Washington com a sorte da Tur-
quia se explica pela excepcional importância que esse
país, devido à sua posição geográfica (ver o mapa e o
box), tem para os interesses imperialistas e hege-
monistas dos Estados Unidos, ainda mais depois da
queda do regime pró-americano do xá Reza Pahlevi
no Irã. E esses interesses estavam ameaçados diante
da incapacidade das principais forças civis turcas -
tanto as lideradas pelo primeiro ministro deposto, o
conservador Suleiman Demirel, quanto as lideradas
pelo chefe da oposição, o social-democrata Bulent
Ecevit - de conter a escalada terrorista, de direitae
esquerda, e uma rebelião muçulmana em gestação
que parecia encaminhar a Turquia para uma solução
revolucionária islâmica nos moldes khomeinistas.

O enviado especial do Monde a Ancara, Jean-
Pierre Clerc, lembra, a propósito, que a data do golpe
militar, cujo plano já estava preparado há mais de
um ano, pode ter sido precipitada pela manifestação,
no dia 7 de setembro, de 50 mil muçulmanos orto-
doxos, convocados pelo Partido de Salvação Nacional
de Necmettin Erbakan, na cidade de Kônia na Tur-
quia ocidental, que é uma espécie de metrópole re-
ligiosa do país.

Num país profundamente marcado pela 'revo-
lução" nacionalista e modernizadora de Mustafá
Kemal (o "Ataturk", pai dos turcos), na década de

20, e om que, por isso mesmo, os símbolos patriótiroi
e o caráter leigo do Estado são lev i em alta coi ,
se viu, durante a manifestado nv •;• imana, uma j ir-
te da multidão sentar enquanto ara jxecutado o hino
nacional e ser agitado um mar dt andeiras vei ies
(símbolo do Islã) e de bandeirolas escritas em ár?.be
por caracteres latinos). Chegou-se mesmo a ou ir
palavras de ordem antikemalistas.

Toda essa agitação ocorre num contexto de agi ia
crise econômica e social. A Turquia está com uma
dívida externa de 25 bilhões de ctólares e uma infk ;ao
de mais de 100% ao ano. O déficit na balance ao
comércio exterior alcançou, nestes 10 meses de 1980,
1 bilhão e 800 milhões de dólares e o desemprego aun-
ge quase 20% da população economicamente ativa do
país, o que corresponde a mais de 2 milhões e 500 mil
pessoas. No inicio do ano, os operários se lançaram a
várias greves de grandes proporções.

Em parte alimentado por essa situação de decom-
posição enconômica e social, agravada pelos trau-
matismos causados por uma urbanização acelerada,
o terrorismo, cujo desencadeamento a esquerda
atribuiu à extrema direita fascista, já atingiu as
proporções de uma verdadeira guerra civil, tendo
provocado mais de cinco mil mortes só neste ano.
Sem falar nas prisões políticas, que haviam atingido,
antes do golpe, quase 15 mil pessoas depois do golpe,
houve cinco mil prisões, quatro mil das quais foram
"relaxadas" em seguida). A cidade de Ancara esta
dividida em "distritos", cada um deles controlado por
um grupo terrorista.

Além dos agrupamentos "políticos" rivais atua
também uma poderosa "máfia" turca engordada
pelos fundos dos trabalhadores emigrados e envolvida
no contrabando de armas e drogas, em especial a
heroína.

Segundo o jornal República Islâmica, de Teerã, os
Estados Unidos "julgaram necessáric intervir quando
os fatos da revolução islâmica estavam a ponto de se
reproduzir na Turquia". Nesse caso, a açâc norte-
americana se inscreveria na lógica da "Doutrina

Truman", de 1947, que "justifica" a defesa pelos Es-
tados Unidos do status quo na Turquia e na Gr,cia.
Embora mais "tolerantes" em outras regiões do
mundo, as duas superpotências, os Estados Unidos e
a União Soviética, tèm sido absolutamente intransi-
gentes diante de qualquer ameaça, direta ou poten-
ciai, às suas áreas de influência na Europa. E a Tur-
quia é uma peça-chave no tabuleiro de xadrez eu-
ropeu.
José Tadeu Arantes

A "grande orelha"
norte-americana

Com sua situação geográfica privilegiada - às
margens do Mar Negro; controlando os estreitos
de Bósforo e Dardanelos. que fazem as ligações
entre os mares Negro, de Mármara e Mediter-
râneo; formando fronteira com a URSS; e nas
proximidades do Golfo Pérsico - a Turquia é
cidadela avançada da OTAN, e, sobretudo, a
"grande orelha" dos Estados Unidos, graças a
suas instalações de escuta eletrônica ultra-
modernas. Essa posição foi ainda mais reforçada
depois da queda do xá e da perda pelos EUA das
instalações de escuta no Irã.

Três estações de escuta, sobretudo, fornecem
aos norte-americanos cerca de 25% das infor-
mações relativas aos ensaios dos mísseis estra-
tégicos soviéticos:Sinope, no mar Negro, Belbasi,
perto de Ancara, e Dyarbakir, no leste do país.

Sinope escuta e supervisiona permanentemente
as comunicações de rádio soviéticas de todos os
tipos (navais, aéreas terrestres). Belbasi, estação
de escuta sismográfica, fornece aos norte-
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americanos dados relativos às explosões soviéticas
subterrâneas. Diyarbakir supervisiona permanen-
temente a fronteira soviética e os movimentos de
satélites.

Todas as estações de escuta jogam um papel
na obtenção de informações sobre os centros de en-
saios soviéticos de Kapustinyar, a leste de Vol-
gogrado (ex-Stalingrado), e de Tyuratam, perto do
mar Arai. Nesta última localidade são realizadas
experiências com poderosíssimos mísseis inter-
continentais soviéticos de ogivas nucleares múl-
tiplas, SS-18 e SS-19 Essas estações são também
encarregadas de interceptar as comunicações, na
URSS, entre as diferentes unidades, as autori-
dades políticas etc.
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Debate* sete visões sobre a

'rn*

Socialismo real, Estado operário burocratizado ou capitalismo de novo tip|s _

As greves dos operários poloneses têm muito a

ensinar aos trabalhadores e outros setores
empenhados na luta pela democracia no Brasil.

Para um debate necessário, trazemos, nesta

edição, como subsidio, sete o,)iniões:
1) a do novo secretário geral do Partido
Operário Unificado da Polônia (no poder),
Stanis/aw Kama, extraída de seu discurso
na reunião do Comitê Central do POUP dos dias

5 e 6 de setembro;
2) a do dissidente Jacek Kuron, ex-membro do

POUP e um dos fundadores e dirigentes do KOH

(Comitê de Autodefesa Social), o principal

grupo de oposição no país, extraída de uma
entrevista ao jornalista K. S. Karol;
3) a do próprio K. S. Karol, também ele um
dissidente polonês, articulista da revista
francesa Le Nou vel Observateur, e militante
destacado da nova esquerda européia;
4) a do Partido Comunista Português
Reconstruído - PCP (R) -, que se reivindica
marxista-lemnista e se identifica com as
;>osições do Partido do Trabalho da Albânia
(no poder), publicada em seu órgão oficial
Bandeira Vermelha;
5) a de Plínio Mello, presidente do Sindicato

dos Jornalistas Profissionais de São Paulo,
no período de 1944-1946, e antigo dirigente
do Partido Socialista Brasileiro;
6) a do semanário Hora do Povo;
7) e a da publicação Frente Operária,
porta-voz do pensamento trotskista-posadista
no Brasil.
Por uma questão de espaço, todos os artigos
foram bastante resumidos, mas se procurou
conservar o fundamental dos pontos de vista

gue apresentam. Na eoição número 270 de
Movimento 'podem ser lidas as opiniões Oe seis
líderes sindicais brasileiros.

Stanislaw Kania

-•rt'

Restaurar
a confiança
no Partido

"A Polônia precisa de paz e de

trabalho. Nossa tarefa mais importante
no momento è restaurar a confiança da

classe operária e de todos os traba-
lhadores no Partido. Precisamos es-
tabelecer um vínculo sólido entre as
autoridades o a sociedade. E a ausên-
cia dt: uni tal vinculo que está na
oriciem da recente onda de desconten-
tamento".

"Não estou seguro de que nosso
Partido tenha necessidade do que
chamamos geralmente de líder. Estou

profundamente convencido de que
minha tarefa primeira è a de velar para
que prevaleça a sabedoria coletiva e

que seia restabelecida a confiança de
todos os trabalhadores no Partido".
"Para resolver os conflitos sociais a

que estamos sujeitos, que se traduzem
na explosão de unia maré de descon
tentamento e assumiram a forma de

greves,... nós optamos pelo método
do diálogo e da discussão. Cheqamos
a acordos com os representantes dos
trabalhadores, que formaram comitês
de qreve na maior parte das fábricas, e
cuidaremos para qu-t esses acordos
sejam colocados em, prática... A de
mocracia é uma r»<a<_*es8idade do so-
cialismo, e isso nftfc-4 somente um

gesto... Tomaremos (ííridado de fazer
com que os novos sindicatos possam
se desenvolver da f-ot-ma anunciada por
seus organizadores; isara que eles
se-am uma engrenagem da democracia
socialista".

Segundo Kama, as greves destes úl-
timos meses nãc eram dirigidas 

"nem

contra os princípios do socialismo,
nem contra as alianças da Polônia,
nem contra o papel dirigente do Par
tido". Elas foram, disse, a expressão
de um "descontentamento operário"
provocado pela ruptura dos laços en-
tre as autoridades e a sociedade e por
"erros importantes na política eco-
nômica" do pais.

Ao mesmo tempo, Kama declarou
guerra aos "adversários do socialismo",
que se esforç«uiam para explorar a
situação com "finalidades contrárias
aos interesses dos trabalhadores".
"Nos oporemos com determinação
disse à desordem e à anarquia, aos
achincalhamentos contra as pessoas
honestas em seu trabalho pela Polônia.
Defenderemos com determinação o
socialismo e os interesses vitais de
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PCP (R)

Kania: "reforçar os vínculos"

nosso Estado popular... Vamos desem
penhar um papel ainda maior no Pae-
to de Varsóvia e no Comecon res-
pectivamente a aliança militar e
econômica dos países do bloco so-
viético)... Vamos também prosseguir,
desenvolver e reforçar ativamente as

Plínio Mello

relações com os países que tenham um
sistema social diferente".

Kania rendeu homenagem ao Partido
Comunista da União Soviética, e a
Lconid Brejnev em particular, como
aos demais aliados do Pacto de Var-
sóvia pela 

"compreensão" e a "con-

fiança"
Kania proclamou as seguintes pa-

lavras de ordem; "democracia confor-

me as normas leninistas" nas ativi-

dades políticas; sanções contra as'"irregularidades"; "realismo e
"honestidade" nos debates; "aprofun-

damento dos laços entre o Partido e a

sociedade... restabelecimento da con-

fiança". Declarou acreditar que
chegará o dia em que os operários

poloneses poderão novamente con-

siderar o Partido como "seu".

"Nós velaremos para dar garantias
aos camponeses quanto à propriedade
da terra," acrescentou. "Nos pronun-
ciamos pelo pleno respeito das com-
potências constitucionais da Dieta
(Parlamento), por uma renovação real
dos sindicatos... Desejamos prosseguir
nossa política em relação à Igreja. Essa
politica se enriqueceu com novas ex-
periências que servem aos interesses
de nossa pátria".

Verdadeira
revolução
política

O que está havendo oa Polônia è
uma verdadeira revolução política, que
abala os alicerces totalitários do im-

peno moscovita. 0 que caracteriza
uma revolução política, distinguindo-a
de uma verdadeira revolução social,
como ensinam os marxistas, é o fato
de ser conservada a estrutura do re-

gime de propriedade vigente, afetando
apenas a superestrutura institucional,
como tiveram a sabedoria de aceitar os

grevistas poloneses, no acordo his-
tórico de Gdansk.

Dois fatos estão a merecer algumas
considerações; o primeiro se refere à
viagem do ministro Jagielski a Mos-
cou, certamente para prestar contas de
sua atuação nas negociações de Gdansk
e receber, no minimo, as costu-
meiras reprimendas de seus patrões, e
o outro a notícia de gue os traba-
lhadores poloneses acabam de anunciar
a formação de uma central sindical,
cuja regra básica é a de que funcio-
nános do PC dela não poderão par-
ticipar. Embora aquela viagem do
Ministro da Polônia tenha sido anun-
ciada com o principal objetivo de
negociar com os russos maior apoio

destinado a superar a grave ense
econômica que atravessa seu país,
não deverá ser descartada a hipótese
de que, entre as condições para tanto,
estaria a de ú ma revisão do acordo de
Gdansk, de modo a restringir as con-
cessões feitas aos grevistas, nota-
damente a que assegura completa
autonomia dos novos sindicatos, in-
dependentes do PC. Neste sentido,
não è menos significativa a campanha
já iniciada pelos comunistas, no rastro
das declarações de Kania, ao percorrer
as regiões ainda em greve, de que è

perfeitamente admissível o convívio
entre os trabalhadores livres e os fi-
liados ao PC dentro do mesmo sin-
dicato...

Isso nos leva a outras considerações
de natureza teórica, com referência ao

problema de autonomia sindical, não
só em relação ao Estado, como, tam-
bém, quanto aos partidos políticos. E
isso porque sempre entendemos que,
sendo o sindicato o órgão de defesa
dos interesses dos trabalhadores, in-
dependentemente das convicções
políticas, filosóficas ou religiosas de
seus associados, toda e qualquer inter-
ferencia ou subordinação dos mesmos
ao Estado, seja através do Ministério
do Trabalho, como acontece no Brasil,
ou de partidos políticos, desvirtua sua
natureza, como ocorreu na Polônia e
ainda ocorre nos demais paises sujeitos
a regimes totalitários.

Levante
contra a nova
burguesia

0 levante da classe operária po-
lonesa contra a nova burguesia que
dirige os destinos do seu pais constitui
um" acontecimento histórico de enorme

significado.
Este acontecimento poe a nu, com

toda a clareza, o repúdio da classe

operária polonesa ao regime ins-

taurado pelos revisionistas que des-

truiram a ditadura do proletariado na

Polônia Vem confirmar o isolamento a

que se encontram votados no seio do

povo os regimes de capitalismo res-

taurado da Europa do Leste. Demons-
tra que o poder da nova burgusia des-

ses países é efêmero e que a classe

operária e o povo despertam para
repor as conquistas que lhes foram

roubadas pelos revisionistas: a ditadura
do proletariado, a democracia socialista
autêntica, a socialização dos meios de

produção com a liquidação do poder

politico-econômico das classes ex-

ploradoras. .
A luta da clase operaria polonesa

abalou todos os partidos revisionistas
do l este e do Ocidente. Quer os mais

fiéis a Moscou, quer os chamados
"eurocomunistas", foram postos em

xeque por uma movimentação de mas-

sas que rejeita a sociedade que todos

eles apresentam à classe operaria

como 
"socialista". Por isso, com

maiores ou menores concessões ae

circunstância à )usteza das reivino>

cações dos grevistas, os partidos
revisionistas procuram esconder ao

proletariado mundial o essencial: que*
luta dos operários poloneses atacd

todo o sistema revisionista-

Os revisionistas poloneses seguem

a política de mudar a fachada para que

tudo fique na mesma. Tal como em

1970 substituíram Gomulka por &#**'

para criar ilusões e desmobilizar os

operários e depois passar à perse

quicão e à liquidação dos principais
ativistas, também h0)e fazem auto

criticas públicas, fazem rolar
becas de alguns ministros e respw

Mos qualquer que seia a. evolução

imediata deste levante 0Perar,£n|òUnia
nov.. situacão-estã criada na Polônia,
.-,,*¦, nova realidade está presente au

olhos da classe operária do mundo

U-iro. A luta da classe operar^te
lonesa fez estalar o verniz tais
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socialista dos regimes _ev.sion.stas
surq.r o caráter burguês dos partioi
no podei nesses países.
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rews operárias na Polônia
|s diferentes concepções sobre a sociedade e o Estado poloneses de hoje

Kacek Kuron K. S. Karol

A situação
popular era
insuportável

K. S. Karol — Por que as greves da
Polônia?

Jacek Kuron - Na realidade, a
questão não está em saber por que,
mas por que apenas agora. O nível de
vida vem baixando ha muito tempo.
Por toda parte, faltam mercadorias,
materiais, e os produtos que estão
momentaneamente disponíveis se tor-
nam mais e mais caros. Todos os
setores da vida cotidiana estão num
estado tão desastroso, devido à falta
de planificação e à incompetência
crescente, que, para o polonês médio,
a situação se tornou insustentável.

K. S. Karol - Estas greves se di-
ferenciaram nitidamente das revoltas
operárias de 1970 e 1976. Em vez de
manifestações de rua para mobilizar a
cólera popular, os operários procu-
raram negociar com a direção das em-
presas ou com o Partido. Quem é o
responsável por essa escolha?

Jacek Kuron - É em parte o resul-
tado do trabalho político que a opo-
sição vem desenvolvendo há quatrc
anos. Nós não cessamos de dizer e es-
crever que não se devia lutar pelos
direitos na rua, mas nas empresas. O
jornal ilegal Robotnik {O operário), que
è muito lido nos meios operários, teve
grande influência.

K. S. Karol - Você quer dizer que
os operários poloneses seguem as
diretrizes da oposição?

Jacek Kuron — Não unicamente.
Eles fizeram suas experiências durante
as lutas operárias anteriores, que,
como as dos anos 1956 e 1970, foram
explosivas e sangrentas e custaram a
vida a muitos trabalhadores.

K. S. Karol - Você acha que o
governo interditará os comitês de
fábrica, eleitos espontaneamente?

Kacek Kuron — Não. Ele agirá mais
habilmente: pela corrupção, a dis-
criminação, as ameaças veladas ou
outros métodos semelhantes. Eu digo
isso porque sei o que aconteceu com o
comitê dos operários de Szczecin, que
foi formado depois da greve de 1970.
Pretendeu-se que um de seus mem-
bros tivesse cometido um estupro e ele
foi condenado; ameaçou-se fazer a
mesma coisa com um outro membro;
um terceiro foi assassinado e se anun-
ciou que ele havia se suicidado; outros
foram despedidos pela direção da em-
,)resa por razões fictícias.

Hoje será bem mais difícil fazer o
mesmo. O governo será obrigado a
trabalhar mais discretamente. Mas ele
tentará.

Lições para
a esquerda
ocidental :

o
Em 1970, depois de 14 anos de ad- f

ministração de Wladyslaw Gomulka, <
registrou-se na Polônia uma revolta
operária. Edward Gierek, que subs-
tituiu o antigo secretàrio-geral do
POUP (Partido Operário Unificado da
Polônia) prometeu satisfazer as neces-
sidades de todos, construindo uma
"segunda Polônia". Escarnecendo a
mentalidade camponesa de seu an-
tecessor, que receava contrair dívidas,
Gierek foi procurar créditos no Ociden-
te, pegando tudo o que lhe caiu nas
mãos. Talvez por temer que essa
"corrida ao ouro" ocidental pudesse
indispor contra si a URSS, e como
testemunho de fidelidade a Moscou,
alinhou muito mais a política externa
polonesa ao Kremlin.

Uma tal política num país que, por
mais de uma vez, demonstrara seu
apego à identidade nacional e ao amor-
próprio não poderia deixar de conduzir
ao atual estado de coisas. Mas não
tudo. Com a sua chuva de dólares,
marcose francos, Gierek apresentou se,
de fato, como um protetor da classe
dirigente e dos pequenos empresários.
Enriquecer deixou de ser algo consi-
derado uma tara e chegou-se ao
ponto de suprimir todo e qualquer
controle sobre a circulação de divisas.
Mais ainda: foi criado um circuito
comercial especial para os ricos e até
um banco para aqueles que possuem
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Karol: "operários querem o poder"

contas em moedas estrangeiras (for-
tes).

Contudo, quando os empréstimos e
investimentos estrangeiros começaram
a escassear, em 1975 76, não foi aos
ricos que Gierek se dirigiu para que
fizessem sacrifícios, mas sim aos
operários, que pouco tinham se be-
neficiado com o boom dos anos
precedentes. Fora, porém, a estes que,
em 197 1, haviam sido prometidas, se
.não a criação de sindicatos livres, ao
menos a eleição de alguns de seus
companheiros para o sindicato existen-
te. Mas, uma vez passado o momento
critico, os responsáveis pelos comitês
operários de então foram afastados,
um após o outro, das fábricas "quem

tes".

E nesse contexto que se compreen-
de a razão pela qual os apelos de
Gierek e do seu primeiro ministro

Babiuch (agora afastados) não encon-
traram eco junto âs bases. Os ope-
rários grevistas não aueriam dinheiro,
mas sim uma parcela do poder que os
dirigentes teoricamente detêm em seu
nome.

Por outro lado, se as greves
deste ano não se assemelharam às de
1970, que foram violentamente re-
primidas, é porque os operários jà não
se encontram isolados. A crise eco-
nômica por um lado e a questão do
alinhamento com a URSS por outro
dividiram a classe dirigente e sub-
trairam lhe a maior parte da intelec-
tualidade. Enfim, o pais inteiro aspira
reafirmar a sua identidade nacional e
pôr fim ao servilismo diante de Mos-
cou.

O que se passa nesse pais è uma
nova demonstração do fato de que as
sociedades não mudam a não ser sob
a pressão social, quando os produtores
dos bens materiais entram em cena
porque deixaram de aceitar o papel de
subordinados no qual são mantidos.
Mas não è essa a única lição que a es-
querda ocidental .deveria tirar- dos
acontecimentos de Gdansk. Há 10
anos, na mesma cidade, os operários,
enfrentando a policia, cantavam a "In-

ternacional"; hoje, a bandeira do
Vaticano flutua sobre o estaleiro e can-
tam "Deus proteja a Polônia". Fazem-
no não só porque o papa seja polonês
e porque o catolicismo seja o cimento
de sua nação, mas também porque,
durante o ultimo decênio, a esquerda
ocidental não prestou a mínima aten-
cão às suas lutas e não lhes forneceu
qualquer ponto de referência.

Kuron: "falta de planificação'

O Estado
operário saiu
fortalecido

A campanha de calúnias contra a
Polônia democrática e socialista mostra
os pés de barro em que está assen-
tada. A Polônia,arrasada pelo fascismo
e a guerra mundial, é hoje o 10° país
mais industrializado do mundo; sua
produção industrial é 32 vezes superior
à de 1935; o consumo médio de
produtos essenciais, como o aço e o
cimento, é superior ao dos países da
Europa ocidental; os poloneses eram
tratados pejorativamente em todo o
mundo como o símbolo de um pais
atrasado, antes do advento do socialis-
mo,- hoje isso pertence ao passado
remoto.

Acompanhando as conquistas
econômicas e sociais, aparecem ressal-
tadas para o Ocidente as conquistas
políticas que só o socialismo possi-
bilita.

Salta aos olhos o abismo in-
comensurável do tratamento dado às
reivindicações dos trabalhadores na
Polônia ao tratamento dispensado em
qualquer pais capitalista.

As greves representam problemas

Posadistas
econômicos e sociais objetivos. Para
os inimigos do socialismo — que con-
trolam a informação no mundo ociden-
tal os problemas poloneses são um
exemplo da "falência do socialismo".

Os fatos demonstram fartamente o
contrário. Os anarquistas, que preten-
dem falar "em nome do socialismo",
se põem a serviço da imprensa men-
tirosa para também difamar a Polônia,
acusando curiosamente os defensores
do socialismo real - como existe na
Polônia - de quererem negar os
problemas do socialismo. São exa-
tamente os' anarquistas, ao se mos-
trarem esmagados diante de qualquer
problema real - fazem logo coro com
a "falência do socialismo" -, que
mostram sua visão idílica do socialis-
mo, pensando-o sem problemas e
procurando negá-lo diante da cons-
tatação óbvia de que a luta de classes
e os problemas não deixam de existir
sob o socialismo, embora qualitati-
vãmente totalmente diferentes dos
existentes no mundo capitalista.

Na verdade, o descontentamento
dos grevistas com as medidas gover-
nantes é um descontentamento super-
ficial, que tem condições de ser plena,
rápida e tranqüilamente absorvido e
superado pelo Estado democrático
polonês, com a correção dos erros que
lhe deram origem. Para desespero dos
reacionários e recalcados de todo o
mundo, foi exatamente isso que os
fatos demonstraram cristalinamente.

}¦

Insatisfação
era apenas
superficial

A primeira consideração sobre esta
onda de greves do proletariado polonês
é que esta crise econômica por que
passa a Polônia não era absolutamente
necessária. Como os próprios operários
denunciam, esta foi produto do em-
pirismo e da prepotência burocráticos.

A segunda e fundamental con-
sideracão è ver que todas as propôs-
tas dos operários convergem para
corrigir as distorções burocráticas.
Nenhuma proposta, absolutamente,
atenta contra a estrutura fundamental
do Estado operário, que é a proprie-
dade estatizada. A não ser as propôs-
tas do KOR dissidente, que reafirma a
defesa da propriedade privada da terra,
que è uma das bases essenciais do
relativo atraso da Polônia.

Em terceiro lugar, è preciso ver que
estas greves representam o enterro
total e definitivo dos "dissidentes",

que aqora mostram suas verdadeiras
intenções, que são a defesa de sua liber-
dade individual e pessoal e não a liber-
dade para a construção coletiva e para
o bem comum do socialismo.
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JEAN PIAGET (1896-1980)

Volúpia de conhecer
Com Jean Piaget desaparece

nao somente aquele que era con-
siderado "o maior psicólogo do
século vinte", mas tambem um
dos espíritos mais universais de
nosso tempo. Biólogo, lógico,
sociólogo, ele realizou, à frente de
uma equipe de pesquisadores que
compreendia matemáticos e fl-
sitos, uma investigação plundis-
ciplinar sobre os mecanismos da
inteligência e o desenvolvimento
do pensamento, que deu lugar a
uma obra gigantesca, contando
mais de 250 volumes e inúmeros
artigos.

Tendo começado sua carreira
cientifica aos 11 anos, publicando
um artigo sobre o pardal albino,
ele se apaixonou rapidamente, em
seguida, pela filosofia e. ao longo
de toda a sua carreira, misturou
intimamente a experimentação
cientifica e a reflexão teórica.

Kle e conhecido do grande publico
sobretudo por seus trabalhos sobre
a psicologia da criança e sua des-
Críçio dos estágios pelos quais esta
passa de uma inteligência pura-,
mente prática à abstração e,
depois, à atividade propriamente
intelectual.

Mas suas pesquisas - que ti-
veiam conseqüências conside-
ráveis no domínio da pedagogia -

fazem parte de uma reflexão
muito mais global sobre a aqui-
sição de conhecimentos e o fun-
cionamento da inteligência, e
visavam fundar uma teoria do
conhecimento com base cientifica.

O Centro Internacional de Epis-
(etnologia Genética de Genebra,
que ele fundou em 1953 e que
reunia especialistas das disci-
plmas mais diversas, foi a origem
de uma produção intelectual de
uma riqueza e de uma densidade
esUipefaciantos.

Piaget nasceu em Neuehatel, na
Suíça, em 9 de agosto de 1896. Ele
descreveu a si próprio e à sua
familia em uma de suas obras
mais acessíveis: Sabedoria e
ilusões da filosofia". Pai Insto-
nador e descrente, pouco conven-
cido, aliás, da objetividade do
conhecimento histórico; mãe
protestante que o educou em sua
religião; e padrinho literato sem
filhos. Este último o convidou,
num verão, para ir às margens do
lago Aimecy e o fez ler e lhe ex-
plicou a evolução criadora. Eérias
que provavelmente não entusias-
mariam todo mundo, mas que

» produziram no jovem Piaget um
verdadeiro estremecimento.
Depois de seu artigo sobre o par-
dal albino, seu professor do liceu,
o lógico Arnold Heymond, o en-
corajoua prosseguir numa carreira
essencialmente filosófica e a se es-
penalizar em filosofia biológica.
Foi assim que, ao mesmo tempo
em que produzia trabalhos sobre
moluscos (que levaram a uma tese
em zoologia, em 19211, Piaget fez
aparecer dois ensaios filosóficos: a
••Missão da idéia" (l*9lfi> e "Pes-

quisa" (1918».
Para aprender psicologia e

psiquiatria com Beuler, ele per-
maneceu em Zurique. Mas não en-
controu seu caminho. Partiu em
seguida para Paris, decidido a
"combinar as pesquisas em psi-
cologia com os ensinamentos dos
filósofos Brunschvicg e Lalande, e
a possibilidade de poder trabalhar
praticamente sozinho no labora-
tório de Binet (morto nessa épo-
ca), numa escola toda â sua dis-
posição. Foi lhe confiado um
trabalho visando, a principio, a
elaboração de testes de intehgen-
cia, o que permitiu ao jovem
Piaget começar uma análise da
lógica da criança.

Em 1921, Claparede ofereceu a
seu compatriota um posto de chefe
de trabalhos, e Piaget focalizou
cada vez mais seus interesses
sobre a lógica e a história das
ciências. Em 1925, foi aberta a
sucessão de seu mestre Reymond
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Piaget: a busca dos mecanismos da inteligência

Piaget solicitou o posto e foi no-
meado professor de psicologia,
sociologia e filosofia em Neu-
châtel.

Começou a era das grandes
publicações, com a saída, entre
outras, da "Linguagem e pensa-
mento na criança", em 1923. Se-
uuem, ao ritmo de um por ano, ou
quase, outros livros maiores: o
••Julgamento e razão na nança"
(1924); a "Representação do
inundo na criança" (1926); a
•Causalidade física na criança"
(1927); o "Julgamento moral na
criança" (1932); 0 "Nascimento

da inteligência na criança" (19'!6);
a "Construção do real na criança"
(1937) etc.

Nesse meio tempo, Piaget se
casou e teve três filhos, cujas
primeiras reações, tomadas di-
retamente, forneceram elementos
para algumas de suas obras ca-
pitais. Procedimento pouco or-
todoxo que espanta os apologistas
dos grandes números e amplas
amostragens. Todavia, um pouco
mais tarde — quando se verificou
metodicamente, em vastas po-
pulações, as conclusões de Piaget
- se reencontrou, com poucas
diferenças, suas observações origi-
nais.

Os encargos oficiais, a partir
desse periodo, solicitam-no mais e
mais. Em 1933, foi nomeado di-
retor do Instituto Universitário das
Ciências da Educação, em Ge-
nebru. Em 1940, é professor de
psicologia na mesma cidade. De
1952 a 1963, é a cadeira de psi-
cologia da Sorbonne que o ocupa.
Ele vai a cada semana a Paris,
enquanto continua a morar na
Suíça. Mas não é tudo, já que
Piaget assume também respon-
sabihdades internacionais, no
Buô Internacional de Educação da
UNESCO, além de tornar-se mem-
bros de várias sociedades cien-
tifuas pelo mundo todo.

Piaget sempre levou unia vida
ao mesmo tempo muito calma e
muito ativa no coração das mon-
tenhas suíças. A partir de 1955,
sua produção no Centro Inter-
nacional de Epistemologia Ce-
netica de Genebra adquire um nt-
mo alucinante. Os livros, produ-
/idos com a ajuda de numerosos
colaboradores das- mais variadas
disciplinas, saem um atrás do
outro. Sã»> todos consagrados a
temas de epistemologia aparen-
temente muito áridos, como
¦ Epistemologia do espaço" (1964),
•Cibernética e episteniologia"

GENÉTICA

Animais programados
Será possivel daqui a alguns anos

"projetar" e "construir" animais e
plantas segundo nossas necessidades e
conveniências, da mesma forma
como hoje projetamos e construímos
máquinas? Na semana retrasada,
uma equipe de três cientistas da
Universidade de Yale, EUA anunciou
a primeira experiência realizada nes-
se sentido, injetando material ge-
nético em fêmas de rato, com o ob-
jetivo de incorporar a seus filhotes
habilidades que os ratos normalmente
não têm, , .

Os cientistas retiraram genes de dois
vírus bem conhecidos (herpes sim-
plex e SV 40), e incorporaram-nos ao
código genético de uma bactéria, que
em seguida se multiplicou rápida-
mente pelo método normal de divi-
soes sucessivas. Esta é uma técnica
nova, mas já conhecida como "ADN

recombinante", e que tem sido usada
até agora para mudar o material
genético (ou hereditário) de organis-
mos unicelulares, como as bactérias,
ou de células "isoladas" de seres
superiores, mantidas om culturas de
laboratório. O ADN, ou ácido desoxir-
ribonucléico, é a substância que
comanda todos os processos vitais dos
seres. Cada uma de suas partes, ou
genes é responsável por uma tarefa
específica dentro do corpo dos ani-
mais ou plantas e cada ser vivo tem

um conjunto diferente de genes.
Ao incorporarem os genes dos vírus

á bactéria, os cientistas alteraram o
DNA desta última. As bactérias fo-
ram depois injetadas em óvulos re-
cém-fertilizados de reto, e os óvulos
implantados em 10 fêmeas para se
desenvolverem. Nasceram78 filhotes,
dois deles "anormais"; em urn deles
descobriu-se material genético bac-
teriano, mas sem traço de genes vi-
rais- em outro, havia partes signi-
ficàtivas do ADN dos dois vírus. Isso
parece mostrar que o embrião de rate
conseguiu "copiar" a informação
genética estranha ao seu próprio
patrimônio hereditário.

E um resultado pequeno: não é pos-
sivel saber se estes genes "funcio-

narão" realmente (isto é, se estão
ativos), ou se serão realmente incor-
porados ao patrimônio genético dos
ratos (se serão transmitidos aos seus
filhotes). Mas as perspectivas são
enormes, com a extensão dos resul-
tados já obtidos com células isoladas
para células integradas em seres
vivos. "A longo prazo", diz o Le Mon-
de, ^-será possível imaginar a fabri-
cação de organismos, plantas ou
animais com novas característas... ou
(a cura) de defeitos genéticos, (hu-
manos), trabalhando-se no próprio
embrião".

JUVENTUDE

Rock de resistênci
(1968), "Epistemologia e psico-
logia da função'" (19fi8), "Equi-
librio das estruturas cognitivas"
(1975). São apenas alguns dos
títulos. Piaget teria escrito bem
mais de 20 mil páginas.

Um dia, quando toi interrogado
sobre a amplitude de sua obra, ele
respondeu com seu humor carac-
teristico que teve muito tempo
porque não tinha precisado ler
Piaget. Acrescente-se que ele se
descrevia a si próprio como um
grande ansioso, verdadeiro car-
rasco do trabalho e que não dava a
menor importância âs ocupaçots
miúdas da existência. Raros são
os que, por exemplo, podem se
vangloriar de ter recebido uma
carta sua.

Eveline Laurent (Le Monde)

DESCOBERTA

Limpador
de "lixo"
atômico

O plutônio talvez possa ser
eliminado em breve da perigosa
lista dos resíduos radioativos,
segundo se deduz do anúncio feito
por pesquisadores da Universidade
da Califórnia, EUA. Eles anun-
ciaram a descoberta de uma subs-
tancia capaz de neutralizar o
plutônio, mesmo sem modificar
suas propriedades radioativas.
Trata-se do Licam-C, uma mo-
lecula orgânica gigante que pode
"fixar" seletivamente o famoso

metal da bomba atômica e trans-
portá-lo.

Já existe um neutrahzador de
plutônio, o DTPA, que no entanto
só pode ser usado para "limpar" o
metal em solução sangüínea. Em-
bora com uma eficácia aparen-
temente menor, o Licam-C, pode
penetrar nas células, agindo por-
tanto nos tecidos ou órgãos ata-
cadospelo plutônio.

O rock como elemento de conscien-
ti/ação da juventude sobre os pro-
blemas sociais, em especial os que a
afetam mais diretamente (desem-
prego, discriminações etc): este e o
novo fenômeno que vem crescendo na
Europa. Após o "Rock against ra-
cism" ("Rock contra o racismo"), na
Inglaterra, surge, na França, o "Rock

against police" ("Rock contra a

policia"): uma série de concertos
gratuitos organizados de forma au-
tônoma pelos jovens imigrantes e

proletários nas periferias das grandes
cidades. Esses concertos de jovens de
várias nacionalidades (árabes, an-
tilhanos, portugueses etc), sào uma
resposta imediata à polícia do Estado

que se atira violentamente contra a

juventude a partir do momento em

que ela se revolta e se organiza.
Desde o início de 80, policiais vêm

assassinando com tiros na cabeça
jovens nas cidades de Strasbourg,
Valenton e Vitry, sem contar as
inúmeras prisões, inclusive de crian-
ças com menos de 14 anos, com vagas
acusações de roubos indeterminados.
Além disso, os fascistas atacam os

jovens imigrados na saída das es-
colas ou à noite em seus bairros.
Apesar de uma retórica anti-racista e
humanitária, também o Partido
Comunista Francês e o Partido So-
cialista increvem-se na mesma lógica
do Estado, quando incitam a popu-
lação das municipalidades que di-
rigem a denunciar os "delinqüentes",

em nome da "segurança". O PCF,
por exemplo, pretende limitar em

13% da população total (o que chama
de "limite da tolerância") o número
de imigrados nos municípios que con-
trola, enquanto, nas cid*u!es-
dormitório, há muitas vezes entre ?.0 e
40% de imigrados entre a população
operária.

Os jovens imigrados, cada vez mais

presentes no tecido social francês
(mais de um milhão de crianças),
recusam as instâncias de integração
propostas pelo Estado e recriam nas
ruas uma riqueza social e cultural
desaparecida de Püris desde a subs-
tituição das ruelas pelas largas
avenidas, no século passado. Acos-
sados pela policia, expulsos para os

paises de seus pais, cuja lingua não
falam mais na maioria dos casos, eles
voltam para a França clandestina-
mente. Há caso de jovens argelinos
que chegaram a ser expulsos uma
dúzia de vezes. „
• Por isso o "Rock against police
produz uma música "hard" (dura),
como é dura a vida no enfrentametito
cotidiano com a polícia. No entanto,
isso não se transforma em motivo para
exaltação gratuita da violência,
nem para se adotar atitudes condes-
cendentes diante dos grupos cujo
machismo atrai os recrutadore
extrema direita (FANE - Federação
de Ação Nacionalista Européia; '»
- Frente Nacional da Juventude eWj

que freqüentam as saídas das escolas
e cidades para poluir as cabeças 0

jovens. , Unr.
(Condensado da Voz dcPovo.de Fo

tugal
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"Tiras fora das cidades! ": o rock coatra a polícia
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mocinho
Mais um thri/leróo que um filme político, "Estado de Sítio" continua proibido
Renato Petri

A proibição de um filme
como "0 Estado de Sítio", de
Costa-Gavras, que mostra
levemente a participação
brasileira na repressão aos
movimentos populares do
Urunuai, estabelece bem os
limites da chamada abertura
política no Brasil. "Estado de
Sítio" está proibido em todo o
território nacional por deter-
minação do ministro da Jus-
tiça

Dias antes de Abi Ackel
assistir o filme, comentava-se
que a Divisão de Censura de
Diversões Públicas poderia
liberá-lo em breve, já que este
era o único filme de temática
política ainda sem exibição
prevista no país. Mas o mais
curioso disso tudo é o fato de
que nem com a disposição
oportunista do mercantilista
greqo Costa-Gavras, que
"reformulou sua opinião sobre
o país", concordando em
suprimir as várias cenas que se
referem ao Brasil (principal-
mente o primeiro plano da
bandeira brasileira numa es-
colinha de torturas em Minas
Gerais), o filme não obteve a
benevolência das autoridades,
certamente em respeito à
amizade existente entre os
governo brasileiro e uruguaio

especialmente, aos quase
clandestinos compromissos do
Cone Sul.

Do julgamento
político

ao estético.
Rodado no Chile legalista

de Allende em 1972 com
capitais francês, italiano e
alemão, "Estado de Sítio" ins-
pirou-se na captura do agente
norte-americano Dan Mitrione,
membro da CIA, feita em
31 de julho de 1970 pelos
tupamaros, um grupo da es-
querda uruguaia. Aparente-
mente inofensivo, Mitrione es-
tava há um ano no Uruguai,
depois de ter atuado no Brasil
durante cinco anos como es-
pecialista em técnicas de tor-
turas.

Ele passou a ser o prin-
cipal organizador da repressão
no Uruguai, mas finalmente

iesmascarado e capturado.
Depois de inúteis acordos com

autoridades pára obter em
troca a libertação de todos os
prisioneiros políticos e diante
Jo verdadeirp estado de guerra
que se estabeleceu em todo o
país, na madrugada do dia 10
de agosto de 1970 o cadáver
de Dan Mitrione foi encon-
trado em ur*. automóvel.

A exemplo de "Z" e "A
.Confissão", este "Estado de
sjtio", que completa uma
tri|ogia, também se enquadra
no chamado cinema político de

Costa-Gavras, cuja fórmula è
inconfundivelmente marcada
pelo thriller hollywoodiano, isto
è, uma fórmula que consiste
em vazar uma proposta política
no meio de um filme policial
(um cinema de "ação e sus-
pense"). "Z", apesar de ser
um filme totalmente sem pers-
pectiva, já que não deixa
nenhuma outra saída senão a
derrota para os que lutam con-
tra as ditaduras militares, teve
o mérito de ser antifascista e
antimilitarista, enquanto "A
Confissão" nutria-se de todos
os receios pequeno-burgueses,
dos remorsos revisionistas e
das histerias burguesas com
relação ao estalinismo.

Como produto de grande
consumo — que é a sua
própria natureza —, "Estado
de Sítio", antes de tudo, deve
ser encarado como um pro-
duto manufaturado segundo as
normas habituais _ do espe-
táculo. E a ambigüidade fun-
damental que gera esse tipo de
cinema político é exatamente a
substituição de um julgamento
político por um julgamento es-
tètico. Além disso, è um filme
francês e não será visto no
Uruguai, na Argentina, no
Brasil;'ele foi visto apenas nas
"democracias", - como, por
exemplo, a democracia fran-
cesa.

Esta ê uma das grandes
contradições que, entre outras,
não passou pela cabeça de
Gavras e de seu argumentista
Franco Solinas (credenciado.
pelos seus trabalhos com Pon-
tecorvo: "Batalha de Argel" e
"Queimada").

Contudo, são filmes de
aventuras, filmes de ação, que
fazem parte dos gêneros"culinários", para usar uma
expressão de Brecht. Porém, é
mais rentável falar da violência
que marca as lutas anti-
imperialistas, as lutas contra a
repressão, como se estivesse
falando da Máfia. Esse é um
discurso ideológico cujas
características moralistas e
sentimentais jogam emocional-
mente com o espectador,
^determinando seu julgamento.
Por seu referente histórico,
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Montand/Mitrione no confronto
com Bideau/ Tupamaro.- apenas

a má consciência contra
a boa consciência

"Estado "de Sítio" confronta
duas violências; a do impe- •
rialismo e seus aparelhos
repressivos de, Estado e a dos
tupamaros, -emanação da
resitència da população à
opressão. A principio, este
problema de encenação é um
problema de dialética. No en-
tanto, Gavras escolhe expli-
cita mente o seu tenenp: subes-
timar o aspecto político na
ação dos tupamaros e reduzi-
los a simples profissionais de
mão-armada apaixonados por
justiça, isto é, transformá-los
em democratas histéricos (vide
"Apocalipse Now"). Critica-se
assim o violência revolucionária
em nome do pacifismo e do
humanismo, mostrando os as-
pectos repressivos do im
penalismo e do capitalismo,'
sern, contudo, mostrar o por-
quê das lutas populares.

"Contra você, •
todos os

meios são bons"
A característica de todos os

chamados filmes políticos lan-
cados nestes últimos dez anos
(exceção aos latino-americanos

como Sanjinez, Solanas ou ao
italiano Pontecorvo) é o seu
aspecto ultradefensivo, ul-
tranegativo, quando não são
francamente niilistas. São fil-
mes que se preocupam em
denunciar > a repressão e as
mazelas do sistema político
burguês, mas não saem^disso,
ficam na superfície, não in-
teressa ir ao fundo e mostrar
aue da luta de massas, das
lutas ofensivas é que se en-
contrata a saída positiva. Em
"Estado de Sítio" essa con-

„frontação ideológica está na
segunda parte do filme, quan-
do do interrogatório de San-
tore (o nome fictício de Mi-
trione) imposto por um dos
chefes tupamaros. Ê a sequên-
cia decisiva e reveladora do fil-
me, pois se promove o con-
fronto entre o representante
do imperialismo ianque e o
representante da resistência
popular a esse imperialisrno
Ou mais exatamente: é quando
aparece a contradição ideo-
lógica mantida pelo rigor do

interrogatório ("você tez isso,
dirigiu a tortura em tal pais;
contra você todos os meios
são bons") com o objetivo de
entrar na dilaceração, a tal
ponto de o tupamaro se so-
correr à sabedoria e à com-
petència de Mitrione.

6'Executar esse
fascista

doi o coração"
Western Spaghetti à parte,

esta posição ideológica è de
início uma posição estética-, a
máscara burilada, viril, fechada
do ator francês Yves Montand
versus o rosto angustiado do
ator suíço Jean-Luc Bideau. O
debate de Bideau/Montand ê
o da má consciência contra a
boa consciência. Montand
acha que para defender a
democracia e o ocidente eris-
tão, todos os meios são bons;
quanto a Bideau, isso lhe faz
mal, chegar ao extremo de ter
que executar esse fascista lhe
do»i o coração. Como se vè, as
preocupações de Gavras são
mesmo morais. E comerciais:
Santore Mitrione tinha que ser
interpretado por um ator mun-
dialmente conhecido e muito
simpático ("se Montand não
tivesse aceito eu iria procurar
um ator como Marlon Brando,
pois era impossível fazer de
Santore um personagens ban-
dido- o seu estereótipo não era
o dó bandido", - entrevista
do cineasta à revista "Image et
Son").

Enfim, "Estado de Sítio'
não vai muito além da ficção.
Diante das dificuldades na ob-
tenção de documentos, são as
cenas ficcionais que vão fazer
o papel dos documentos
ausentes. Assim o filme au-
toconstrói seu referente
próprio, interno da ficção, se
nutre dela e vira disco de
sucesso, com excelente
música de Teodorakis, cuja
capa è ilustrada por Mitno-
ne'Santore Montand, um
mocinho-bandido.

Ainda assim, "Estado de
Sitio" é proibido no Brasil...

¦m

Agora, .tome de rua em Belo Horizonte i

Dan- eficiente policial

Daniel A. Mitrione nasceu em Biscaccia,
Itália, em 4 de agosto dc 1920 o chegou aos
Estados Unidos, com seus pais imigrantes,
um ano depois. Seguiu vários cursos fígados
à aviação naval em Richmond, Indiana. Tanj-,
hem estudou treinamento policiai Depois da
ouerra deixou a marinha e arrumou emprego
como patrulheiro. Chegou a chefe de policia
em 1956, conservando o cargo ate 1960
Renunciou à chefia de policia de sua cidade
para se tornar oficial de segurança publica,
sendo, depois, contratado pela Agencia Inter-
nacional para o Desenvolvimento. Viveu no
Brasil durante cinco anos, onde assessorou a
)0/k;ia brasileira sobre técnicas de segurança.

Dois de setis nove filhos nasceram no Brasil:
uma filha en) Belo Horizonte e um filho no
Rio. Outro filho seu foi jogador de basquete
no Flamengo. Mitrione chegara a Montevidéu
hà um ano como principal funcionário de
segurança pública, adido à embaixada dos
EÜA e assessorando a policia uruguaia.
Chefiava o departamento de assistência téc-
nica da policia, onde tinha gabinete-próprio.
Na representação diplomática dos EUA no
Uruguai figurava corno chefe de segurança da
embaixada. Por recomendação de um ve-
reador, ex-delegado de policia, Dan Matrione
è hoje de nome de rua num bairro operário de
Belo Horizonte. (R.P.)
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JORNALISTAS/GO

PERSEGUIÇÕES
EM GOIÂNIA

Descobridores de torturador são demitidos

_______&•

Sr

ü cerco se aperta. Ontem, 15 de
setembro, o.s jornalistas Antônio
Carlos Fon, Marta Regina de Souza e
Antônio Carlos Moura foram suma-
hamente despedidos do matutino
Diário da Manhã, de Goiânia (GO).
Na edição do dia 14 de setembro,
domingo, prosseguiram a série de
reportagens sobre o caso de Rio Ver-
de — onde os militantes do Molipo
(Movimento de Libertação Popular)
Mana Augustl Thomaz e Márcio
Berk Machado foram assassinados
pólos érgfea de repressão —, onde
puderam chegar a mais um carrasco:
Marcus Fleury, na época (1973) de-
lenado regional da Polícia Federal
em Goiás, e hoje capitão da reserva
do Rxército.

Esse facínora., que hoje ocupa a
presidência da Metago — Metais
Gode Goiás S/A, é muito conhecido de
tod»>s aqueles que passaram pelos
cárceres goianos, principalmente pela
violência com que torturava. Ele é
compadre do sr. Batista Custódio,
proprietário do jornal acima citado,
alem de ser linado por laços famí-
bares e ideológicos ao que há de mais
reacionário ern Goiás: a família
Caiado.

Em apenas uma semana, o Brasil

teve conhecimento de que em Goiás
estão encastelados, no quintal do
Palácio do Planalto, os tão famige-
radus "duros" do sistema. Primeiro,
houve a brutal repressão contra a
manifestada dos estudantes e profes-
sores, comandada pelo Secretário da
Segurança de Goiás, coronel Herbert
de Bastos Curado, que por coincidên-
cia também é parente do sr. Marcus
Fleury. I-ogo em seguida a este acon-
tecimento, houve a demissão dos jor-
nahstas citados nesta carta.

Além de tudo isso, o duro é ver
pessoas a quem eu me recuso a
chamar de companheiros, conti-
nuarem com a conhecida visão refor-
mista c conciliadora, como um dos
expoentes dessa tendência em Goiás,
recom -egresso do movimento estu-
dantil. quo me confidenciou: "assim
não dá, vocês querem c derrubar a
ditadura militar".

Os movimentos populares que se
cuidem, porque não vejo muita di-
foionça entre m "Flourys" da di-
tadura o a postura desses elementos
conciliadores.

Helder Hass Sobrinho
Goiânia, GO.

JORNALISTAS /RJ

DESEMPREGO
Atentados á liberdade de

imprensa tio graves como os
incêndios e explosões em
bancas são cometidos quase
diariamente nas redações dos
grandes jornais: jornalistas es-
tão sendo demitidos, às vezes
em massa, sob o pretexto de
"tontencão de despesas". E os
profissionais demitidos são
substituídos por outros com
salários inferiores ou pelos ser-
viços de agências de notícias.
Ou simplesmente não são subs-
tituídos.

A violência mais recente se
dou na sucursal carioca da
Folha de S. Paulo, que de uma
so tacada pôs no olho da rua
nada menos que 28 de seus 31
funcionários.

Crise não há, pois os jor-
nalões não se cansam de alar-
doar aumentos em suas tira-
gens. O que há por trás dades-
culpa do "contenção de des-
posas" é um projeto de fe-
chamento do mercado de
trabalho e achatamento dos
saláiios. O trabalho do profis-
sionais qualificados parece não
sei muito importante para os
rn picsános. que estão interes-
sados aponas no aumento de
stus lucros.

Como cin outros centros, os
jornalistas do Hio vêm reali-
/ando, cin sou sindicato, um'
debato sistemático deste o de
outros problemas da categoria.
V. decidiram formar três co-
nissõos do trabalho para en-
fioutá-los. A primeira medida

adotada foi a criação de uma
bolsa de trabalho, que fun-
cionará como alternativa aos
profissionais desempregados.

O sindicato está em enten-
dunontos com diretores de
dezenas de publicações (jornais
do bairros, house organs, as-
sossonas de imprensa, jornais
sindicais etc), tentando fazer
com que se comprometam a
dar prioridade de trabalho aos
jornalistas disponíveis. Para is-
so, ostá fazendo um levanta-
monto completo destes profis-
sionais, relacionando seus
nomes, endereços e setores de
especialização.

Por sua própria natureza,
Utn levantamento deste tipo
não é fácil. Daí a decisão das
comissões de trabalho do Sin-
dicato dos Jornalistas do Rio de
recorrer aos jornais alterna-
tivos, solicitando-lhes que di-
vulguem em suas páginas a
criação da mencionada bolsa
de trabalho. Os profissionais
interessados devem compa-
rocei à sede do sindicato ou
telefonar, entre 13h e 15h, para
240-2022 ou 220-1586.

Departamento de Mercado de
Trabalho do
Sindicato dos Jornalistas
Profissionais do RJ
Comissão de Mercado de
Trabalho
Comissão das Agências de
Notícias
Comissão de Fiscalização
Rio de Janeiro, RJ

SINDICATOS RURAIS

ENCHENTES
TERÃO CPI

Os Sindicatos dos Trabalhadores
Rurais de Juazeiro (Pernambuco),
Petrolina (Bahia), Pilão Arcado
(Bahia), Santa Maria da Boa Vista
(Pernambuco), Remanso (Bahia), a
CPT (Comissão Pastoral da Terra) de
Sento-Sé (Bahia) e Curaça (Bahia;,e
mais 250 representantes das comu-
mdades ribeirinhas dos municípios
acima citados, estiveram reunidos cm
assembléia geral no dia 28 de agosto
na sede do Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais de Petrolina discutindo
problemas relacionados com as en-
chentes, tendo em vista a instalação
de uma CPI (Comissão Parlamentar
de Inquérito), reivindicada pelo
movimento sindical e aprovada no dia
25 de junho de 1980. Esta CPI irá
apurar, a nível federal, as irregu-
la ridades e constantes cheias veri-
ficadas ultimamente no Vale do São
Francisco, após a construção da
barragem de Sobradinho.

Fruto desta assembléia, nasceu
um documento que será enviado aos
integrantes da CPI e ao Movimento
Sindical relatando e denunciando toda
a realidade da vida dos ribeirinhos
nestes dois anos de enchentes, como
também as constantes invasões de
terra praticadas por grileiros e em-
presas. O documento faz as se-
guintes exigências:

1) Que a CPI venha a ser mais um
fator para modificar a política
agricola e agrária do Governo

2) Que a CPI force uma solução
que resolva os problemas dos tra-
balhadores rurais.

3) Que os prejuízos acontecidos
sejam indenizados por quem de di-
reito.
Edeltrudes M. de Souza, presidente
do S.T.R. de Juazeiro Juazeiro, BA
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MOVIMENTO SO SE APOIA
NOS LEITORES:
FACA UMA ASSINATURA.
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Defenda seu direito
à informação livre.
Venda uma assinatura
a seus amigos. Se
você quiser apoiar

iMovimento (venda de
i • ~

ligue para 210-6622
ou 210-6744
em São Paulo.

Atentado contra banca de Jornal em Belo Horizonte

jDesejo adquirir uma assinatura de Movimento
I
I ANUAL - CrS 2 100,00 Fj

I Nome

Bl ANUAL CrS a 500,00 [*J

Profissão. Idade.

.Estado. .CEP_

BK^MfcTfc MIM T ¦B__k' m* -mitof__.

I Endereço

, Cidade

;
|Estou enviando o cheque n° , em nome de Ediç^ S/A, Editora-
Ide Livros, Jornais e Revistas, Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 625, Sãol
IPaulo, SP, CEP 05415. Se seu pedido for feito na Europa, o pagamento deve'
|ser enviado para a Conta Postal CCP 1202254 D - M. Villashi, Paris France
iPreço da Assinatura no Exterior: ANUAL: USS 100 - BIANUAL- USS 200

DOCUMENTOS DA NOSSA HISTÓRIA PROIBIDA!
I- edição esgotada em 15 dias!
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LAMARCA, o capitão d«» guerrilha, do
Emiliano José Oldack Miranda

200 págs.. Cr$ 280,00

Durante anos. a imprensa não pôde
divulgai a história dos movimentos
guerrilheiros no Brasil e sua repressão pelos
diversos órgãos de segurança do governo

Agora alguma luz surge nos porões Os
jornalistas Emiliano José e Oldack Miranda.
levantaram durante meses tudo que estava
relacionado ao episódio Lamarca.

Pessoas íoram entrevistadas, estórias
checadas, locais visitados, fotos levantadas. E
aqui está um documento único
Impressionante O duro é saber que
realmente tudo isso aconteceu, e não
podereíno-> exilar o texto no menos incômodo
país d«» ficção.

OS C ARBONÁRIOS. memórias da

guerrilha perdida, de Alfred») SyrUis
152 págs.. Cr$ 390,00

As passeatas de 68 e o sufoco do Al 5.0
esmagamento do movimento estudantil
Como um jovem secundansta se torna

guerrilheiro urbano. O seqüestro dos
embaixadores da Alemanha e da Suíça e a
libertação de 110 presos políticos, narrada

pelo autor, que atuou como intérprete no
"aparelho" mais procurado do país. Os
dilemas de Lamarca. Crise e destruição da

guerrilha. Os primeiros passos do processo
de autocrítica da luta armada. São alguns
tópicos deste testemunho real. eletrizante c
cheio de suspense.

Procure em sua livraria, caso não encontre, peça à
Global Editora, que atenderá pelo reembolso Postal.

Rua José\Antonio Coelho, 814, - Cep 04011 - Vila
Mariana São Paulo
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SINDICATOS/DEBATE

A UNIDADE DEVE
SURGIR Di LUTA

Boito Jr. e Saes respondem ao leitor Eliezer Pacheco

**.

Os adversários da liberdade de organização
sindical têm lançado mão de uma série de ar-
jumentos visando barrar a luta contra a es-
trutura sindical unitária de Estado. Um desses
argumentos é apresentado pelo leitor Eliezer
Pacheco, em carta a Movimento (n" 272):
aquele que atribui à ditadura militar a intenção
e o interesse de restaurar o pluralismo sindical
no Brasil e de abrir mão, conseqüentemente,
da estrutura sindical unitária. Pacheco
apresenta esse argumento em duas versões.

Na primeira versão, define como pluralista
qualquer projeto de fragmentação da base
territorial de um determinado sindicato, ou de
desagregação de uma categoria profissional
em duas ou mais categorias (como o governo
cogita fazer com o sindicato metalúrgico de
São Bernardo). Ora, esses projetos não con-
tradizem a unicidade sindical mantida por lei,
já que, se implementados, continuará a existir
um único sindicato por categoria profissional
em cada base territorial. E a própria legis-
lação sindical vigente que prevê a possibili-
dade de o Estado definir e redefinir as bases
territoriais e as diferentes categorias de tra-
balhadores; e o Estado brasileiro tem se valido
desse mecanismo desde a criação do sindicato
de Estado.

Na segunda versão, Pacheco especula sobre
uma suposta intenção de setores do governo de
ir além das meras redefinições de base ter-
ritorial e de categoria profissional, instaurando
um efetivo pluralismo sindical. Esses setores

estariam dispostos a reconhecer a liberdade de<»r>4anização sindical com o objetivo de dividira luta sindical das massas trabalhadoras. Aquiestamos no campo das hipóteses. Mas alémdisso, não sabemos em que a existência devários sindicatos é, por definição, pior que o
quadro sindical vigente e, muito menos, piorque uma situação - que se arrasta por váriasdécadas - de inexistência de qualquer centralsindical.

Atribuir ao inimigo a suposta intenção dereconhecer a liberdade de organização sindical
não serve como argumento para impedir aclasse operária e as demais classes traba-lhadoras de lutar pela liberdade sindical. Não sedeve alimentar a ilusão de que interessa àsclasses trabalhadoras se apoiar nessa unidade
que aí está para evitar o risco da fragmentação
sindical. Como afirma a oposição metalúrgica
de São Paulo, não interessa um sindicato que"...tenha a sua unidade baseada na camisa deforça do ato jurídico", e sim um sindicato"...que seja unitário à base de um programa deluta contra os patrões".

Pacheco especula sobre a identidade da nos-sa posição com a posição de setores da dita-dura. A essa especulação, contrapomos umfato: a posição defendida por Pacheco (uni-cidade sindical) é a mesma defendida peladitadura militar brasileira durante toda suaexistência.

Armando Boito Jr. e Décio Saes
Capital, SP

Contra o
terra;
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14 FUNAIÉ OMISSA?
A Comissão Pró-Indio/Rio de Janeiro

vem a público esclarecer a origem dos
recentes acontecimentos no Pará, envol-
vendo os índios Kaiapó da aldeia Gorotire
e os Txucarramãe, da aldeia Cretire, no
Norte do Xingu, e apontar os verdadeiros
responsáveis pela ação dos índios.

A morte destas pessoas só vem cor-
roborar o que já é notório: a Funai, en-
quanto órgão tutelar das tribos indígenas
brasileiras, é omissa e comprometida com
interesses que não o.s dos índios, que tem
por dever atender. Sua resposta às reivin-
dicações e aos conflitos é o envio da Po-
licia Federal para a área, numa total in-
capacidade de resolvê-los.

Diante de um quadro de terras inva-
didas e sistematicamente devastadas,
lideres assassinados sem que os respon-
sáveis sejam punidos, terras não demar-
cadas, necessidades básicas não atendi-
das, o que enfim configura ameaça à vida
destas populações, os índios estão tomando
seu destino em suas próprias mãos e
procurando, a seu modo, defender o queassegura a sua sobrevivência: a terra.

A demarcação das terras pertencentes
aos índios ê urgente e a Funai insiste em
não cumprir esta obrigação, aban-
donando os índios à ganância de empresas
e fazendeiros. A reserva Gorotire ainda
não foi demarcada porque existem gran-des grupos econômicos desenvolvendo
projetos na área, como o Bradesco, a
Atlântica Boa Vista, e a empresa Andrade
Gutierrez (que está desmatando eni seus
limites), além de ser uma área onde já foi
constatada a existência de minérios (cas-siteríta) e ouro de aluvião.
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Por este motivo pessoas inocentes
morrem,oque todos lamentamos.No entan-
to, há que se apurar a real responsabili-
dade desta ação: a Funai é responsável!
De acordo com o Estatuto do índio, a ela
cabe responder a inquéritos policiais e não
aos índios, como vem ocorrendo com os
Txucarramãe envolvidos no conflito com
posseiros há um mês. E exigimos que res-
ponda a estes fatos com algo mais do quedelongas da solução dos conflitos existen-
tes não só no Pará, mas em todas as áreas
indígenas no Brasil.

-1

Comissão Pró-Indie/RJ
Rio de Janeiro, RJ
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Ao ser colocado em
liberdade após 52 dias no
Presidio Tirandentes, DOPS e
e Operação Bandeirantes,
Fon ouviu as palavras
irônicas do delegado:"Que bela reportagem, se
você pudesse escrever,
hetm?" Nesse livro, Fon
a escreveu.

Você perde muito

Uma das melhores
introduções ao marxismo: em
três artigos a vida e o
pensamento de Marx e Engels
são resumidos pelo maior de
seus discípulos, o
revolucionário russo
Vladimir llitch Lenin

Finalista do Prêmio Casa das
Américas, em 1978, Orômcas
da Vida Operária fala de uma
gente que chega a São Paulo
de pau-de-arara, viaia como
pmgente nos trens de
subúrbio e fabrica máquinas
e edifícios de q ue jamais
desfrutará.
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CINEMA/CURTA-METRAGEM
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CHEGA DE PRIMO
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A CRIAÇÃO
È certo: aí estão os

monopólios e o imperialismo.
Mas os cineastas precisam

também de imaginação, pois
ainda não se inventou um

público compulsório
Augusto Se vá e Maria Rita Kehl
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/Va Jornada Brasileira de curta-metragem, o debate.-
como conseguir um público significativo para os filmes?

Alei 

da obrigatoriedade
do curta-metragem ou
simplesmente "lei do
curta", que obriga to-
dos os cinemas comerciais

de municípios de mais de 100 mil
habitantes a exibirem um curta-
metragem nacional antes do filme de
longa metragem estrangeiro, parecia
ser a solução para os problemas dos
cineastas independentes, que até en-
tao não conseguiam exibir seus fil-
mes nos circuitos do grande público,
nem obter retorno do capital invés-
tido na produção. Essa lei foi uma
conquista dos realizadores de curta-
'metragem, a partir de propostas sur-
gidas na primeira Jornada Brasileira
de Curta Metragem em Salvador,
1974 (as Jornadas de 72 e 73, pio-
neíras, limitavam-se à produção nor-
destina; a de 74 é a primeira brasi
leira).

Em vigor finalmente a partir de
77, a lei do curta parecia ser então a
salvação dos cineastas independentes

mas nào foi. Ao conquistarem
uma brecha para participarem do

ercadao do cinema, os curta-
metragistas ainda não sabiam que
eus problemas estavam apenas

começando^-la Jornada deste ano, tam-
bèm em Salvador (de 8 a 14 de
setembro), a constatação de que
continuam tão sem dinheiro como
sempre para a produção de seus fil-
mes - ou mesmo para a sobrevivèn-
cia pessoal e a uma distância de
anos-luz do que se pode chamar de
conquista de um público significativo,
criou pelo menos num primeiro
momento uma saudável perplexidade
entre os participantes. Depois, se
guiu-se um frenesi pela busca de
soluções imediatas para impasses de
um mercado que, mesmo com a lei
do curta, continua a beneficiar mais
os grandes produtores e ou os
exibidores, o capital monopolista en-
fim, do que os pequenos produtores
independentes.

Em 76, a explosão
0 cinema independente de curta-

metragem, por sua agilidade e menor
compromisso com as tradições e
preferências do grande público, sem-
pre foi uma espécie de ponta de-
lança do cinema brasileiro. Ele abre
um espaço de criação de novas
propostas de linguagem (padrinho
atè mesmo do cinema-novo) e de
uma relação desmistificadora ou atè
mesmo denunciadora, com a so-
ciedade ao seu redor. E verdade que
O curta também pode ser cinema ins-

titucional, paisagístico e propagandís-
tico, criando em laboratórios tec-
nicolor a imagem de um Brasil/ mer-
cadoria ao mesmo tempo idealizado
eembalado-para-presente. Esse é o
cinema-curta que sempre ocupou es-
paço nos telões, assinado por Man-
zons e Carbonaris enouanto os ci-
neastas independentes, ou melhor,
marginais, faziam o cinema de seu
próprio desejo ou pelo menos ten-
tavam fazer, mas não atingiam os
cinemas comerciais.

A Jornada foi criada paja se
divulgar e discutir essa produção in-
dependente, que veio crescendo a
despeito de trancos e barrancos, Em
76, um ano antes da regulamentação
da lei do curta, a criatividade dos
cineastas explodia. Surgia o cinema-
de-rua em São Paulo, o cinema an-
tipsiquiátrico baiano, (underground?),
experiências conceituais de artistas

- plásticos/ cineastas, e alinha mais
tradicional do documentário foi con-
sagrada como a grande chatice.

Onde exibir?
E começaram a ser produzidos os

filmes para a lei *¦ foi aberta a mina.
A lei em defesa do realizador inde
pendente restringe o tempo e o
patrocínio de qualquer natureza,
prevê um retorno do investimento a
médio prazo, e deveria onerar o dis-
tribuidor estrangeiro pois a renda do
curta (5% da renda de bilheteria do
cinema onde ele passe junto ao filme
estrangeiro) deveria provir da renda
do filme estrangeiro, e não do exi-
bidor.

A partir de 76 já surgiram filmes
produzidos para o mercado, compul-
sório*. 35 mm (os de 16 mm, mais
viáveis para o realizador porque
menos caros, não são aprovados para
o "compulsório" porque os cinemas
são equipados para filmes 35 mm),
color, dez minutos informativos, cul-
turais, artísticos ou técnicos; bio-
grafias, curiosidades, artesanatos. O
padrão-mercado se aperfeiçoou bas-
tante nesses quatro anos, o suficiente
para deixar claro a uma parcela mais
inquieta dos realizadores que se trata
de um padrão restritivo e que é
necessária e urgente a des-
padronização do curta para revitalizar
a produção.

Também o mercado compulsório
motivou a formação de empresas de
autores independentes e de formas
de organização coletiva detrabalho e
de produção Gira, Acauã (em SP),
Corcina (cooperativa dè realizadores,
no Rio), Filmes Gerais (em MG), o

pessoal novo do Paraná, o cinema-
megalô de Salvador. Produzia-se in-
vestindo no retorno aparentemente
garantido pela abertura do mercado
compulsório para o curta. E foi aí que
novos problemas começaram, pois os
cineastas independentes continuam
sem ter a menor garantia de que seus
filmes serão exibidos; a Embrafilme,
distribuidora que representa os in-
dependentes no mercado, tem pouca
força frente às grandes cadeias/trus-
tes de distribuição estrangeiros (nor-
te-americanos) — CIC, Warner, Con-
dor, Metro etc. — e diante das gran-
des cadeias de exibidores nacionais
el ou associadas.

Os distribuidores estrangeiros não
gostaram da iniciativa arrogante do
nosso cinema, de desviar 5% de sua
renda para o curta nacional, e jo-
garam a batata na mão do exibidor,
recusando-se simplesmente a pagar
os tais 5% de seus bolsos. Os exi-
bidores por sua vez jogaram a batata
para o alto, atuando não exatamente
contra a lei do curta, mas nas suas
brechas; produzindo filmes para suas
cadeias (pois nada os obriga a .passar
os curtas da Embra) e assim ficando
eles mesmos com os 5% do curta;
impetrando mandados de segurança
contra a lei; abrindo empresas-
fantasma, que possibilitem a produ-
ção/ exibição de mais de três filmes-
curta anuais.

Após os primeiros três anos de
vigência da lei, o que se pôde notar
na Jornada/80 é que finalmente os
produtores independentes se conven-
ceram da impossibilidade de retorno
do capital investido no curta tendo
em vista apenas o mercado compul-
sório. Dos 102 filmes selecionados
para este ano, apenas «47 apresen-
tavam condições mínimas para serem
exibidos no mercadão.

È verdade que uma parcela con-
siderável dos participantes continuava
colocando na mamãe-Embrafilme
a solução para seu impasse. Mas,
junto aos clamores e choramingos
daqueles que esperam que todas as
soluções para a cultura brasileira
provenham do Estado, já surgia na
Jornada a saudável preocupação com
a criação de circuitos independentes
de distribuição/exibição — cine
clubes, escolas, sociedades de bairro
e movimentos populares em geral,
sindicatos, cinemas ambulantes e
outros — novas propostas de vin-
culação com o público, que transfor-
mam inclusive as próprias possibi-
lidades de produção e a própria con-
cepção do filme produzido.

E outras propostas*, conquistar
espaço/ público através de organi-

zações independentes, regionais mas
articuladas a nível nacional, ágeis e
móveis tanto no espaço geográfico
do país quanto em termos de propôs
tas fílmicas. Conquistar espa
ço/público pela guerra de guerrilha
cinematográfica, pirateando ou curto
circuitando as formas de distribuição
criadas pelo capital monopolista e
criando formas próprias capazes de
abrigar conteúdos novos, ao invés de
limitar-se à luta por medidas pro
tecionistas que simplesmente tornem
o curta um produto vantajoso e ren
tável no mercadão. Medidas essa.-
que, num país onde toda a economia
se organiza em favor do capital
monopolista, virão também a be-
neficiar antes de tudo o grande
capital — e os cineastas independen
tes estariam dando duro hoje para
fazer a cama onde os grandes trustes
da produção cinematográfica, bra
sileira ou não, se deitarão amanhã.

Mas, finalmente, conquistar es-
paço/público através da produção de
filmes novos e inovadores, muito lon
ge dos arrastadíssimos documentários
didáticos e discursivos que ainda hoje
representam a proposta predominante
entre os curta-metragistas que se
consideram politicamente sérios.
Pouco se discutiu a respeito dos fil-
mes nesta Jornada, e os participantes
estiveram tão preocupados ern
viabilizar a colocação de suas mer
cadorias nas salas de exibição que se
esqueceram de verificar se tais mer
cadorias/ cinema possuem valor de
uso para alguém. Pois o público se
conquista antes de mais nada pelo
desejo.

O exemplo da MPB
Se a música brasileira, tão

enredada quanto o cinema nas
malhas da concorrência com a mer-
cadoria multinacional, hoje compete
no mercado com a produção im-
perialista, isso não ocorreu simples
mente pela força de leis protecionis-
tas. A música brasileira ganhou es
paço pela base, conquistando a
preferência de um enorme público
pela sua força, porque è viva e nova,
por que diz respeito ao desejo e as
aspirações desse público. Os cinea^
tas que tanto sabem olhar para fora
de seu trabalho e analisar as conjun
turas do mercado e as estratégias do
imperialismo teriam muito a ganhar se
olhassem um pouco para si próprios e
se indagassem sobre o fazer cinema,
e sobre o tipo de cinema que estão
fazendo hoje.
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