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BRIZOLA



PAIXÕES E
PICARETAGEM

N
o país dos escânda
los, das negociatas e 
das paixões interes- 
seiras, a truculenta demis

são de 1.095 trabalhado
res, pela poderosa Bras- 
temp, não dá Ibope. Nem 
quando o presidente dos 
metalúrgicos de São Ber
nardo, o Vicentinho, entre
vistado desta edição (ve ra  
pág. 16), resolve fazer gre
ve, de fome uma espécie 
de último recurso diante de 
tanta selvageria. Mas quan
do os trabalhadores, deses
perados pelo acordo rompi
do, resolvem lutar por seus 
empregos, seu trabalho, 
seu direito à vida, aí sim, 
passam a ser considerados 
“selvagens” - e ganham o 
no tic iá rio  com o vilões, 
agressores do patrão-mo- 
cinho, que só usa o “facão” 
das demissões (e a polícia) 
para defender-se dos juros 
altos (ver reportagem na 
pág. 7).

Negociador e nega- 
ceador emérito, o governa
dor Leonel Brizola disse, 
certa vez, que no exílio dei
xara de tocar “de ouvido” e 
estava aprendendo a fazê- 
lo “por música”. Ou seja, 
iniciava a sua nova trajetó
ria de zigue-zagues, marca 
registrada de seus gover
nos e de sua prática políti
ca. Entre tapas e beijos com 
o governo Collor, que o sub
sidia com verbas em troca 
de apoios ou de oposição 
comportada, Brizola age 
como “homem de duas ca
ras”, para utilizar a expres
são popular. A ficha de 
Brizola está na reportagem 
de capa, junto com as 
maracutaias da Usiminas 
(págs. 8 a 10)

O golpe da paixão, o de 
Zélia, e um drama sem 
amor, o novelão mostrado 
pelas redes americanas de 
TV, da disputa entre a pro
fessora Anita Hill e o juiz da 
Suprema Corte, Clarence 
Thomas, são revelados nos 
artigos da pág. 13.

Ainda nesta edição, 
uma análise do 49 Con
gresso do PC cubano, fei
ta de Havana por Hélio 
Doyle (pág. 12), e um en
saio sobre a Iugoslávia, um 
país de muitas nacionali
dades, um “guia" para você 
entender a complexa guer
ra c iv il que d ilace ra  o 
país (pág. 11).

A visita do papa ao 
Brasil serviu para confirmar 
o que se previa: ele repi
sou discursos antigos, que 
já repetira em outros luga
res, dando seqüência à es
tratégia do Vaticano, de re
forçar a ala conservadora 
da Igreja no Brasil (na pág. 
4, junto com o bispo Edir 
Macedo, chefe da Igreja 
Universal do Reino de Deus, 
que se diz perseguido por 
estar ganhando o rebanho
do papa).

0  EDITOR

a iwsiracSo DA CAPA É DE SPACCA;
A  EOTO É . DE OSVALDO AFGN§p/AÇ

HONESTOS E COMPETENTES
A pós os últim os aconteci

mentos envolvendo a administra
ção popular de São Paulo, de
monstrando que a verdade e a jus
tiça podem  prevalecer apesar do 
cerco dos órgãos de informação, 
acredito ser necessário reverter a 
avaliação que temos feito das ad
ministrações d irigidas por pe- 
tistas(...) Honestos e competentes: 
esta é a palavra de ordem para 
reverter a imagem que corre en
tre nossos militantes. Por excesso 
de vontade de acertar, várias ve
zes nos martirizamos pela mira
gem do idealizado não ter se con
firmado no m undo cotidiano real, 
do possível. O que não quer di
zer, em absoluto, que fracassa
mos: apenas que exageramos na 
projeção do possível.

As enormes tarefas enfrenta
das nesta gestão jamais foram en
frentadas em administrações an
teriores: reformas básicas urba
nas, planos diretores, reformas de 
códigos de obras, legislações no
vas de proteção ambiental e de 
co n tro le  d a  po lu ição  v isual, 
moralização da gestão, geração de 
novas fontes de recursos para 
implementação de obras de inte
resse social, democratização do 
processo de gestão, busca de re
forma do funcionalismo (...) Em 
todos esses campos, os conflitos 
são imensos. Não viemos buscar 
o consenso, até porque ele é auto
ritário e antidem ocrático; aqui 
estamos para defender os interes
ses das m aiorias, dos despri- 
vilegiados, e é nessa direção que 
se pontuam  as diretrizes bási
cas de gestão. Acredito que, mes
mo premidos por uma demanda 
de carências a suprir, estamos 
dando resposta às questões exis
tentes.

ROBERTO MACFADDEN 
SÃO PAULO, SP

M ÁRCIOSOUZAE
DRUMMOND

O Márcio, na tua entrevista 
(n9 0), dizes que o Drum m ond es
creveu discursos fascistas para o 
Ministro da Educação do Estado 
Novo, Gustavo Capanema. Não 
me consta que o Capanema fosse 
fascista, nem que o Drummond 
tenha escrito discursos fascistas. 
Aliás, nem sei se é o caso de cha
m ar o próprio Estado Novo de 
fascista, embora fosse reacioná
rio  e d ita to ria l. O que sei de
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Drummond no Ministério é que 
ele copiava com papel carbono 
poemas que enviava aos amigos, 
que os recopiavam e passavam 
adiante, num a espécie de Corren
te de Santo Antônio progressista. 
Versos como estes - "E com asas 
de prudência,/com  resplendo- 
res c o v a rd e s ,/a tin g ire m o s  o 
cim o /de nossa cauta subida" - 
passaram pelas vistas grossas do 
Capanema, que devia saber da 
história, pois não era tolo. Quem 
sabe até os lesse, pois o Capanema 
era um ministro que ha.

FIÁVIO AGUIAR
SÃO PAULO ■ SP

BRASIL PASSADO
Sugiro que se m ude o nome 

do jornal "Brasil A gora" para 
"Brasil Passado". Q ualquer ser 
racional escolarizado que lê o n9 0 
do "Brasil Agora" e conheceu o 
Pasquim na década de 70, pensa 
de imediato que aquela publica
ção está sendo reeditada. O  jornal 
é feio, com manchetes pouco cria
tivas, capa poluída e, o mais gra
ve, matérias sisudas, passadas, 
um a mistura de reportagem com 
artigo, notícia. Um aspecto posi
tivo único é o caráter informativo 
de algumas matérias. (...)

O preço precisa ser simpáti
co. Hoje é m uito caro para um  
brasileiro simples, militante, po
bre, classe média, etc., comprar o 
jornal. Ah! ia me esquecendo: mais 
informação e menos opinião.

CANTÍDIO SOUSA FILHO 
TERESINA - PI

LIM PEZA
Gostei do veículo limpo, com 

informações densas e atuais, po
rém este esquema de manchete 
única passa um a idéia de que o 
jornal só aborda aquele assunto 
com profundidade, mas não é isto 
que o jornal quer. Uma outra pos
tura "chave" é a entrevista com 
p esso as co n h ecid íssim as e 
carismáticas e etc... São fórmulas 
utilizadas pelo Pasquim, Opinião, 
M ovim ento... veículos que foram 
contundentes nas suas épocas.

TADEU COSTA
SÃO PAULO - SP

ALGUMAS CRÍTICAS
É com imensa satisfação que 

vimos surgir o Brasil Agora. Gos

taria, entretanto, de fazer algu
mas críticas: 1) O jornal está mui
to pesado. Mesmo sendo dirigi
do a um  público acostumado à 
le itu ra , sua  m an ip u lação  é 
desanimadora. Há m uito texto. 
2) Alguns artigos e talvez mesmo 
a entrevista estão mais para re
vista do que para jornal. 3). O ar
tigo "Mexeram em vão com a vida 
dos brasileiros", bem como ou
tros, repete idéias já veiculadas 
pela grande imprensa.

ERMÍNIA MARICATO
SÃO PAULO - SP

ERRATA
A matéria "Fiocruz incomo

da muita gente", publicada no n9 
1, creditada a Márcio Bueno, na 
realidade foi editada a partir de 
um  texto de sua autoria, mas não 
é do próprio Márcio Bueno.

EMNOME DE CRISTO

Era um a vez um a cidade...

Era um a vez um  povo...
Os homens com cicatrizes 

feitas pelas últimas lutas nos sin
dicatos, nas fábricas e nas ruas 
da velha-nova Ipatinga. Os jo
vens confraternizavam sonhos 
numa cidade humana, livre, de
mocrática e socialista. As crian
ças viam  nascer a esperança 
em cada novo dia que explodia 
a claridade do sol, em cada noi
te que salpicava o chão amado 
de frestas vindas do brilho do 
sorriso da luta.

De outro lado, a Usiminas 
dando lucros, revertia em mais 
empregos aos homens e em se
gurança para as economias das 
donas-de-casa. Uma empresa 
estatal sim, e sem dúvida uma 
das mais organizadas do país. 
E só para posicionarmos me
lhor o assunto: um a empresa es
tatal é como se fosse um  bolo 
dividido em milhares de fatias, 
um a para cada cidadão.

M as eis que  su rg e  um  
monstro...

Um monstro capitalista 
saído das um as de 1989, con
tando mentiras, iludindo, enga
nando, roubando as economi
as poupadas em muitos meses 
ou anos de trabalho da classe

BRASIL AGORA AGRADECE
Anotamos o recebimento de 

sugestões editoriais de Maria do 
Rosário Caetano e Hélio Lopes 
dos Santos, de Brasília.

DERRAPAMOS
Vários leitores escreveram re

clamando dos erros gráficos e ti
pográficos do Brasil Agora n9 1. 
Entre os inúm eros, lembramos 
dois: um  aritmético, outro exage
rado. N a m atéria "Articulação 
pela base", o texto começa com a 
seg u in te  p éro la  m atem ática : 
"Trinta dos 12 membros...", onde 
deveria se ler "trinta dos 32 mem
bros". E nas páginas 6 e 14, repe
tem-se as mesmas notas. Como o 
excesso não permite justificativa, 
melhor ficar no registro, e acentu
ar nosso em penho para evitar 
um  bis.

média baixa.
Agora, esse monstro, atra

vés de campanhas e propagan
das de TV, onde os garotos pro
paganda são pessoas descons- 
cientizadas, leigas e sem per
sonalidade, tenta assim dizer à 
grande massa mais um a das 
su as ... a fim de pegar esse bolo 
que é a Usiminas e tirar das bo
cas das famílias que trabalha
ram anos e anos e deram parte 
de suas vidas para que fosse 
essa potência hoje, e juntar to
das as fatias em dois ou três 
pedaços e entregar nas mãos 
de empresários.

Esse ato  do p residen te , 
companheiros, é a mais clara e 
criminosa concentração de ri
quezas. E por isso nosso país 
continuará sendo um dos paí
ses que mais concentra rique
zas no mundo, ou seja: uns ri
cos cada vez mais ricos e uns 
pobres cada vez mais pobres e 
miseráveis.

Por isso, imploro em nome 
de Cristo.

O! Senhor! Salvai a 
Usiminas das mãos do grande 
usurpador.

JOSÉ AMARO DA SILVA 
TRÊS MARIAS, MG



Fidelidade na marra, não!
BENDITAS

OBRAS

Até a virgindade da m ulher é 

exigida  por lei. As deputadas 

petistas querem m udar isto

A
 fidelidade conjugal é u- 
ma questão de foro ínti
mo dos casais, não é, por
tanto, algo que se possa 
obrigar por lei. Este con

ceito dá base à mais polêmica das 
doze emendas que a bancada de 
mulheres do PT, formada por cin
co deputadas, apresentou para al
terar o texto de um  Projeto de Lei 
do Executivo enviado à Câmara 
dos Deputados no final do gover
no Samey, em que se propõe m o
dificações na Lei de Introdução 
ao Código Civil e no próprio Có
digo.

A fidelidade sairia da lei, sen
do substituída pela figura do "res
peito m útuo", coisa que não deve 
contar com a simpatia dos parla

Rio-92: ecologia ou turismo?
As preocupações oficiais estão m ais para a festa do que para as decisões

O
Rio de Janeiro já come
çou a se preparar para se 
tom ar, de I a a 13 de ju
nho do próximo ano, a 
capital do planeta Terra. 
Para sediar a Conferência sobre 

Meio A m biente e Desenvolvi
mento das Nações Unidas, a Rio- 
92, a cidade se converteu num  
vasto canteiro de obras. Os go
vernos federal e estadual, juntos 
com a prefeitura, organizam  a 
"festa" nos mais diversos níveis. 
O presidente do Grupo Nacional 
de Trabalho da Conferência do 
Rio, Carlos Garcia, anunciou que 
o governo brasileiro irá gastar Cr$ 
15 bilhões com o evento, sendo 
60% deste total para a segurança. 
O orçamento depende agora da 
aprovação do Congresso. E se 
tudo correr dentro das previsões 
de Garcia, a verba será liberada já 
no próximo dia Ia de novembro.

Naturalmente, um  encontro 
da magnitude do Rio-92 não pode 
se resumir a aspectos logísticos e 
de infraestrutura para receber os 
convidados. Até agora, no entan
to, as autoridades parecem mais 
p reo cu p ad as  em  m o n ta r um  
grande espetáculo de pirotecnia 
do que com a Conferência em si. 
A julgar pelo próprio anúncio so
bre as verbas, o governo demons
tra nenhuma preocupação com a 
participação da sociedade civil 
que se organiza através das Or- 
ganizaçõesNão-Govemamentais 
(ONGs). Até agora, o Brasil não

m entares m ais m achistas, que 
endossam  o tradicionalm étodo 
de resolver "na porrada" as ques
tões domésticas (isso sim extra
pola a questão de foro íntimo).

Entretanto, esta necessária 
m odernização da lei encontra 
um a resistência conservadora 
que não se restringe aos homens: 
a deputada Ângela Arnin (PDS- 
SC) se diz indignada com a pro
posta. Indagada se sua posição 
não estaria um  pouco fora da rea
lidade, ela afirmou com todas as

concedeu  n en h u m  
recurso às ONGs, que 
terão um a missão de 
alta relevância em ter
mos de fiscalização e 
de pressão na Rio-92.

A cordos limitados *
Embora não se deva 
criar expectativas so
bre grandes m udan
ças em termos globais nas ques
tões ambientais e de desenvolvi
mento - até porque seria necessá
ria uma transformação do atual 
m odelodeproduçãoindustrialno 
m undo - alguns acordos e con
cessões poderão ser alcançados, 
como explica Lizt Vieira, mem
bro da Coordenação Nacional do 
Fórum das ONGs brasileiras e re
presentante do Forum do Grupo 
de Trabalho Internacional.

O sucesso efetivo da Rio-92 
será decidido em Nova Iorque, 
no próximo mês de março, na úl
tima reunião do Comitê Prepara
tório da ONU. As reuniões feitas 
em agosto e setembro em Gene
bra não determinam se ela será 
realmente um  marco para a his
tória da humanidade (ao menos 
em termos de concessões à socie
dade civil organizada nas ONGs) 
ou um  retumbante fracasso.

Nos bastidores da Rio-92, ob
serva  L izt V ieira , os países 
polem izam  em torno de várias 
questões. Os EUA, dos mais in
transigentes, não aceitam fazer
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ECO-92

forças que "estando ou não fora 
da realidade, a lei deve ser pre
servada."

EXCEÇÃO ■ Sandra Starling (PT-MG) 
não se mostra surpresa com a rea
ção de Ângela Arnin. Segundo ela, 
a deputada do PDS catarinense 
foi a única parlamentar da Câma
ra que se negou a assinar um  pe
dido de instalação de Comissão 
Parlam entar de Inquérito (CPI) 
destinada a investigar a violência 
contra a mulher. Esta CPI, pro

concessões que per
m itam a redução do 
cloro-flúor-carbono 
no ar, o gás que des- 
trói a camada de ozô
nio e que provoca o 
efeito-estufa.

Já os países do 
Hemisfério Sul, onde 
se inclui o Brasil, são 
acusados de destruí

rem suas florestas (que devem ser 
consideradas patrimônio da hu
manidade) e conseqüentemente 
de provocarem o efeito-estufa.

Na verdade, osdois lados evi
tam questionar o modelo de de
senvolvim ento industrial que, 
seja através do cloro-flúor-carbo- 
no ou de queimadas, resulta em 
grandes danos ao planeta. ONorte 
quer continuar seu "desenvolvi
mento" e o Sul almeja seguir o 
mesmo modelo, apesar de uma 
eventual retórica ambientalista.

D e s POLITIZAÇÃO.É neste contexto 
que as ONGs se mobilizam para 
agir na Rio-92.0 objetivo, assina
la Lizt Vieira, não é fazer turismo 
no Rio, mas realizar um  evento 
político em que a sociedade m un
dial organizada seja ouvida e le
vada em conta. A mídia terá um  
p ap e l m u ito  im p o rtan te : se 
priorizar apenas o lado oficial da 
Conferência (Bush, Gorbatchev & 
Cia.) estará contribuindo para a 
despolitização da Rio-92. Dar es
paço para elas, não colocando-as

posta por Sandra em conjunto 
com os deputados Eduardo Jor
ge (PT-SP) e José Fortunati (PT- 
RS), já conta com o núm ero ne
cessário de assinaturas para ser 
instalada.Sandra pretende inves
tir mais neste tema. Vai pedir o 
desarquivamento de um  projeto 
do ex-deputado Genival Touri- 
nho, que revoga o direito ainda 
existente do marido anular o ca
sam ento ao "descobrir" que a 
mulher não casou virgem. Outro 
projeto da  d ep u tad a  defin irá  
como crime o constrangimento 
sexual que muitos patrões - que 
talvez até se digam a favor da pe
na de morte aos crimes de estu
pro (de suas filhas) - impõem às 
suas empregadas.

Treze governadores, vinte 
secretários estaduais de Educa
ção, dezenas de deputados, mais 
Collor e dona Rosane: o Ciac 
número um, primeiro de um imen
so projeto de centros de apoio à 
criança, foi inaugurado no último 
dia 18 com uma grande festa 
política, a um custo de perto de 1 
milhão de dólares, depois de 
apenas 85 dias de construção, 
com alunos requisitados de es
colas vizinhas, na pobre Vila 
Paranoá, único local em Brasília 
em que Collor ganhou os dois 
turnos da eleição presidencial. 
Só faltou o papa, que foi convida
do e não aceitou estar presente; 
mas benzeu a maquete no Palá
cio do Planalto e mandou de 
presente para o centro inaugura
do uma imagem da Virgem Ne
gra de Czetokawa, santa polo
nesa de prestígio revigorado por 
esses anos de capitalismo triun
fante.

OAM ORE OS DÓLARES
Os discursos de amor pelas 

crianças como os pronunciados 
na Vila Paranoá vão se espalhar 
nos próximos meses por todo o 
país, graças a 1.700 outros Ciacs 
que já  tiveram concorrências 
definidas e cujas cerimônias de 
inauguração se darão no próxi
mo ano - ano de crise, de elei
ções e de festa para alguns. 1 
bilhão de dólares já estão com
prometidos nas obras desses 
Ciacs, com empreiteiros de nor
te a sul do país.

apenas como organizadoras de 
eventos paralelos, mas como par
ticipantes com real poder de pres
são, é de fato ajudar que a Rio-92 
se tom e um  marco para história 
da humanidade.

MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND, 
DO RIO

OSSONHOSDE
BRIZOLA

Os Ciacs são filhos dos 
Cieps, cartão de visitas do go
verno Brizola. Na cerimônia de 
inauguração, depois de dias de 
intensos contatos com Collor, 
Brizola compareceu. Disse que 
os Ciacs são resultado de “um 
sonho comum” dele e do presi
dente. No mesmo dia Brizola 
deveria estarfalando no comício 
c o n tra  a p r iv a tiz a ç ã o  da 
Usiminas, que havia convocado 
e desmarcou. Trocou de sonhos: 
tinha sonhado, dias antes, com a 
idéia de levar o povo às ruas 
para defender a soberania do 
país, (ver matéria na página 8).
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MILIONÁRIOS,
WELLCOME! A mão direita do papa

Sem muito espaço na m ídia, 

a visita de João Paulo II 

reforça o dero  conservadorPelas leis invisíveis do mer
cado, quem tem dinheiro pode 
mais, mesmo que as leis escri
tas determinem a igualdade de 
todos. A nova lei de imigração 
dos Estados Unidos, que come
çou a vigorar em outubro, no 
entanto, favorece explicitamen
te a quem tem grana: quem pode 
investir 1 milhão de dólares e 
empregar pelo menos dez pes
soas, tem assegurado o green- 
card (cartão-verde) que dá direi
to à residência permanente no 
país e, após cinco anos, à cida
dania americana. A lei amplia o 
número de imigrantes aceitos (de 
500 para 700 mil nos próximos 
três anos), privilegia os profissi
onais formados e o seu principal 
critério de admissão ainda conti
nua sendo o de permitir o ingres
so de quem tem parentes no 
país.

EUROPEUS,
WELLCOME!

Nos últimos anos alterou- 
se completamente a composi
ção racial da imigração para os 
EUA: entre 1955 e 1964, 50% 
vinham da Europa; em 1989, os 
europeus passaram a ser ape
nas 8%, os asiáticos subiram 
para 29% e os canadenses, 
mexicanos e centro-americanos 
passaram a ser 56%. Para in
centivar a imigração européia, 
nas novas cotas de imigração, 
40 mil vistos ficaram reservados 
para alguns países, especialmen
te europeus. Com um detalhe: o 
cidadão tinha de ganhar uma 
estranha loteria: ter sua carta 
sorteada entre as 40.000ésimas 
primeiras a chegar ao posto de 
correio de Merifield, a 30km de 
Washington, após a meia-noite 
do dia 14 de outubro passado. O 
lugarejo virou um imenso acam
pamento. Mas esta forma de se
leção também ficou longe de ser 
democrática. Além da preferên
cia européia, 16 mil cartões fo
ram destinados aos irlandeses, 
que formam o contingente maior 
dos antigos imigrantes ilegais 
dos EUA: 100 mil pessoas.

ESTRANGEIROS?
UNI-VOS!

Os chanceleres do Magreb 
- Argélia, Tunísia, Marrocos -, 
reunidos em Rabat no último dia 
10, pediram à Comunidade Eu
ropéia uma Carta de D ire itos  
para os trabalhadores de seus 
países que emigram para a Eu
ropa e, hoje, são vítimas de dis
criminação.

A NOTA RUIM DE
REAGAN E BUSH
Faz sucesso nos EUA o li

vro do educador Jonathan Kozol, 
autor de Savage Inequalities, diz 
a revista Time. Após dois anos 
de pesquisa, ele fez uma exposi
ção devastadora dos extremos 
de riqueza e miséria nas escolas 
americanas. Uma de suas con
clusões: para o ensino público 
americano, a dupla Reagan- 
Bush significou “um retrocesso 
de cerca de cem anos"

A
 segunda viagem do papa 

João Paulo II ao Brasil, 
entre 12 e 20 de outubro, 
teve caráter estratégico. 
Seus discursos evidenci

aram  um  reforço à linha conser
vadora da Igreja, que ele espera 
ver adotada na 4® Conferência Ge
ral do Episcopado Latino-Ame
ricano, a se realizar em 1992 na 
República Dominicana. A Confe
rência tem como tema os 500 anos 
da presença da Igreja Católica no 
Continente e vai redefinir os ru
mos da Igreja aqui. A Santa Sé 
buscauma "novaevangelização", 
com o reforço da mística e da 
espiritualidade, em detrimento da 
chamada “opção preferencial pe
los pobres".

A ação de João Paulo II reafir
ma um  projeto de "uniformiza
ção" que fortalece a obediência, a 
subordinação das chamadas igre
jas locais (de cada nação) à Santa 
Sé, reforça a figura do papa e im
põe o centralismo, com o conse- 
qüente enquadramento dos seto
res "progressistas" às determina
ções de Roma.

Esse projeto já resultou na 
crescente nom eação de bispos 
conservadores ou, no máximo, 
m oderados (71% do total entre 
1978 e 1990), na d iv isão  da 
Arquidiocese de São Paulo, em 
1989, com a conseqüente d iminui- 
ção do  p o d er de dom  Paulo  
Evaristo Arns, nas punições ao 
teólogo franciscano Leonardo 
Boff, nas limitações e censura às 
publicações e manifestações de 
teólogos de todo m undo e no fe
chamento de sem inários "pro
gressistas", dois deles em Recife.

CRÍTICAS - Ainda no início deste 
ano, o Vaticano armou sua ofen
siva contra três seminários sob o 
comando do cardeal e arcebispo 
de Fortaleza, dom Aloísio Lors- 
cheider. A  Congregação de Edu
cação Católica do Vaticano pediu 
a Lorscheider o afastamento de 
três professores e considerou "no
civa" a utilização de obras de teó
logos "progressistas" como Leo

ACORDO
DINHEIRO
DO BISPO

0
 Estádio do Maracanã, 

que há m u ito  tem po 
não lota para ver uma 

boa partida de futebol, tinha 
muita gente saindo pelo la
drão em meados de outu
bro, em virtude de um espe
táculo que nada tinha de fu
tebolístico. Como que mos
trando ao papa a força das seitas que 
provocaram em parte a sua vinda aqui 
novamente, adeptos da Igreja Universal 
do Reino de Deus lotaram o estádio em 
apoio ao seu bispo Edir Macedo, que 
não compareceu por estar ameaçado de 
prisão, por não ter ainda explicado a ori
gem de 45 milhões de dólares (ou 38 mi
lhões, segundo os números oficia is) 
usados na compra da TV Record de São 
Paulo.

Recheia, ainda, as acusações ao bis

po, a denúncia de seu ex-braço d ire ito , 
Carlos Magno de Miranda, que conta ter 
recebido, do Cartel de Medellín, 1 milhão de 
dólares em donativos para compra da emis
sora de TV, tentando assim envolver o bis
po da Igreja Universal com o tráfico interna
cional de cocaína.

A seita tem 830 templos espalhados pelo 
mundo e entre suas propriedades incluem- 
se 13 emissoras de rádio, uma TV, constru
tora, corretora de valores e gráfica. Segun
do o bispo Edir Macedo, que aproveitou a

nardo e Clodovis Boff, Gustavo 
Gutierrez, Joseph Comblin e En
rique Dussel.

Em seus discursos aqui, o 
papa pediu um a reforma agrária 
moderada, fez objeções ao capi
talismo selvagem e disse que fal
ta moralidade administrativa em 
países como o Brasil. Mas mar
cou mais seus discursos com crí
ticas à Teologia da Libertação e 
condenou invasões de terras, o 
aborto, o divórcio e o uso de anti
concepcionais, além de advertir 
os padres para que se afastem de 
ações políticas.

Contraditoriamente, todos os 
seus discursos no Brasil falaram 
de política. Ele discursou como 
chefe religioso, e não de Estado, 
mas ditas por bispos ou padres, 
suas palavras poderíam ser vis
tas como ingerência na vida polí
tica do país.

DESAGRADO •  Não sendo mais no
vidade no país e sem ter tido m ui
ta repercussão na m ídia, desta 
vez, João Paulo II encontrou no
vamente fome e miséria no Brasil. 
E também um a Igreja que perde 
espaço para seitas e sem o mesmo 
poder de mobilização. As Comu
nidades Eclesiais de Base (Cebs), 
que já foram cerca de 200 mil, com 
no mínimo 30 integrantes cada, 
hoje não ultrapassam , segundo 
dizem, o número de oito mil.

Nesta sua andança, o papa ti
rou da gaveta discursos já repeti
dos em suas 52 viagens anterio
res, e desagradou, entre outros, 
os índios de Cuiabá, quando elo
giou o "espírito missionário" dos 
descobridores da América, pou
co depois de líderes indígenas te
rem denunciado o massacre de 
que foram vítimas nos 500 anos 
de domínio europeu.

Na avaliação de teólogos ere
ligiosos identificados com a Teo
logia da Libertação, a doutrina so
cial da Igreja, a se julgar pelos dis
cursos de João Paulo II, está mui
to aquém do que foi no Brasil, por 
exemplo, o governo do "conser
vado? ' José Samey.

CPI da Corrupção no Con
gresso para fazer um sermão 
eganharasolidariedadedos 
parlamentores evangélicos, 
“ o dinheiro é uma ferramen
ta sagrada que Deus usa em 
sua obra” . E se alguém recla
mar da origem  das “ fe rra 
mentas” , é só lembrar que 
Deus construiu o mundo ig
norando exigências de licita- 

1 ções públicas, a lvarás de 
> prefeitura e relatórios de im- 
|  pacto ambiental.Sempreque 
~ se suspeita da origem do di- 
|  nheiro que usou para com

prar a TV Record, o bispo fala
da riqueza da Igreja Católica, o que faz 
supor que ele credita sua “ persegui
ção” ao fato de estar ganhando o re
banho do papa e o dinheiro que vem 
com ele. Mas em outros meios, há 
quem desconfie que a ação da Justi
ça para apurar as caridosas fontes de 
receita da Igreja Universal tenha ou
tro motivo: atingir, por tabela, o pre
sidente nacional do PMDB, Orestes 
Quércia, a quem interessaria ter aces
so privilegiado a uma rede de TV.



A reforma esvaziada
Os dados comprovam: governo  

Collor consegue distribuir 

menos terras do que Sarney

D
esde a assinatu
ra do Plano Na
cional de Refor- 
m a A grária  
(PNRA), em  
10/10/1985, pelo ex- 

presidente José Sarney, 
o u tu b ro  to rn o u -se  o 
m êsdeavaliaçãodoque 
se fez, e principalmen
te, do que se deixou de 
fazer em relação à luta 
pela terra. E agora, pas
sad o s seis an o s, a 
constatação mais evi
dente, comparando-se 
os governos Saney e 
Collor, é que o primeiro 
fez muito pouco, e este 
fez menos ainda.
As m etas do  PRN A 
para o governo Sarney, 
de assentar 1,4 milhão 
de famílias em 43 mi
lhões de hectares (ha),
foram consideradas muito tími
das na época, frente à dem an
da (superior a 5 milhões de famí
lias sem -terra  ou com  pouca 
terra).

Segundo dados do Instituto 
Nacional de Colonização e Refor
ma Agrária (Incra), órgão encar
regado da execução do progra
ma, foram necessários cinco Mi
nistros da Reforma Agrária para 
serem assentadas 57 mil famílias 
até o final de 1989 e serem desa
propriados 4,7 milhões de hecta
res, e deste total conseguirem a 
imissão de posse de 3,2 milhões 
(imissão é a autorização legal para 
se tomar posse da terra, pois não 
basta desapropriar).

A essa herança, inferior a 5% 
da meta de famílias assentadas, 
soma-se um  estoque de 607 áreas 
com processos em tram itação, 
totalizando 5,8 milhões de hecta-

A estrada da dúvida
Seringueiros e índios tam bém  querem a BR-364 asfa ltada, m as pedem antes precauções contra devastadores

E
strada da esperança ou 
simplesmente um  meio fá
cil e rápido para a destrui
ção de milhões de hectares 
de florestas bem no cora
ção da Amazônia? Esta é a polê

mica que cerca o asfaltamento do 
último trecho da BR-364.

Ecologistas e empresários en
frentam-se há vários anos numa 
batalha de interesses onde nin
guém  é contra o asfaltamento da 
estrada, mas cada um  quer fazê- 
lo a seu modo: uns destruindo em 
nom edo "progresso",outros pre
servando a floresta e respeitando 
a vida de seringueiros e índios.

Essa luta vem  desde 1962, 
quando se iniciou a construção da 
BR-364, em Ituiutaba (MG), com 
a finalidade de integrar a Amazô
nia e desafogar a pressão dos mi
lhões de sem-terra no sul do país.

Desde então, a estrada facili
tou um a onda de devastação que 
percorreu os Estados de Mato 
Grosso e Rondônia, nos anos 70 e 
80. Mas só em 1988, a partir de 
um a denúncia de Chico Mendes, 
o Banco Interamericano de De
senvolvimento - BID - suspendeu 
os recu rso s  p rev is to s  para  a 
estrada.

Sai governo, entra governo, para eles pouco mudou

res, recebidos por Collor.
A imprensa tem noticiado o 

assentamento de 116 mil famílias 
durante o governo Sarney e 106 
mil no ano passado. Ambos os 
números são falsos, segundo os 
dados do próprio Incra. A área 
total desapropriada por Sarney - 
4,7 milhões de ha. - tinha capaci
dade para 116 mil famílias. Não 
assentaram este total porque hou
ve imissão de posse d e 3,2 milhões 
de ha. e não dos 4,7 milhões.

NEGOCIATA "OgovemoCollor tam
bém não assentou 106 mil famíli
as; ele distribuiu títulos - podem 
até ter sido 106 mil - a assentados 
antigos, numa operação chama
da de regularização fundiária.

Collor não assentou nem de
sapropriou nada em 1990, apesar 
da "herança" recebida, de 5,8 mi

Os 562 km que vão de Porto 
Velho (RO) a Rio Branco (AC), 
estão em  fase final de asfalta
mento, mas os 672km. que cor
tam o Acre - de sua capital até 
a cidade de C ruzeiro  do Sul, 
no extremo oeste - ainda são cau
sa di' polêmica.

CONTRADIÇÃO ■ índios e seringuei
ros desejam a estrada, mas temem 
sofrer os efeitos negativos sobre 
suas vidas, como explicou o se
ringueiro José Antonio da Silva, 
m orador no Rio Ju rupari, em

lhões de ha. em tramitação. Ale
gou impedimento legal, porque 
os artigos 184 e 185 da Constitui
ção ainda não foram regulamen
tados. Em março deste ano, desa
propriou 19 mil ha., com capaci
dade para 432 famílias. Promessa 
cumprida.

O presidente fala ainda em 
assentar 380 mil famílias até o 
final do seu governo, mais 120 mil 
em projetos de colonização, e alar
deia que desapropriará 6 milhões 
de hectares até o fim deste ano.A 
iniciativa de expansão do projeto 
Parceria, com os latifundiários, 
alugando terras ociosas a quem 
for trabalhá-las, é ótimo negó
cio para eles, que ganham até com 
a diminuição do Imposto de Ren
da que teriam a pagar, mas esta 
in ic ia tiva  vai con tra  a 
Reforma.Collor não executou ju

Feijó: "Da minha colocação até a 
cidade são dois dias e meio de ca
noa. Não tem escola nem posto 
de saúde, e o preço da borracha é 
muito baixo; por isso muita gente 
está abandonando os seringais. Se 
a gente tivesse estrada, poderia 
plantar mais arroz e feijão, na cer

teza de não per
der por falta de 
transporte. Ven
dendo mais, po
d erem o s com 
prar mais comida 
e escapar do pa
trão. Dizem que a 
estrada vai piorar 
a situação.

Não sei não, 
mas o certo é que 
tenho  m edo. 
" A n t o n i o 
M acedo, m em 
bro do Conselho 
Nacional dos Se
ringueiros, expli

ca o motivo do medo: "Só a BR- 
364 não resolverá o problema de 
índios e seringueiros, mas nós pre
cisamos dela.

N u n ca  fom os con tra  o 
asfaltamento, mas ele de ve ser fei-

AGANGDOSRORIZES
A gang de Alagoas é pou

co? Queres más? Tome, então, 
uma gang do planalto, ligada ao 
governador Joaquim Roriz. Agin
do como membro dessa curriola, 
o prefeito de São José dos Cam
pos, Pedro Yves, em apenas cin
co dias e contrariando parecer 
técnico, autorizou a construção 
de quatro torres com 512 aparta
mentos no famoso banhado, a 
bela depressão que a cidade vê 
em panorâmica e por onde cor
rem as águas do Rio Paraíba. O 
senador Suplicy esteve no local, 
no mês passado, apoiando mo
radores ameaçados de expul
são pelos Ftorizes - Leo, Alice e 
Laudemiro, donos do terreno, da 
empreiteira e da maracutaia.

0  PILOTO EO  
SEM-TERRA

dicialmente os 120 mil de
v ed o res  do  Im posto  
T errito ria l R ural (ITR), 
porque a grande maioria é 
de latifundiários. Estudo 
do  econom ista  C arly le  
Vilarinho comprova que 
97,5% dos latifúndios por 
exploração não pagam  o 
ITR, e afirma que não hou
ve arrecadação de 75% do 
total emitido do imposto 
de 1988.

Sonegação ■ Descobriu-se, 
em 1985, que os latifundiá
rios não pagavam  o ITR. 
Acumulavam  essas dívi
das, e depois o governo, 
bondosamente, os perdo
ava. Essa prática foi então 
suspensa, mas nos últimos 
cinco anos há um  acumu-

|  lado que passa de 500 mi
lhões de dólares, dinheiro 

que poderia ser utilizado para 
v iab iliz a r a re fo rm a a g rá 
ria.Som ando um a série de ar
tifícios, os latifundiários, ainda se
gundo Vilarinho, acabavam cal
culando o imposto a pagar com 
base em 0,044% do preço médio 
de mercado das suas terras.

Essa situação  de esvaz ia
mento das ações do governo tem 
a ver com o esvaziamento da pró
pria luta por reforma agrária, em 
grande parte porque a esquerda 
"urbana" praticamente abando
nou os trabalhadores rurais sem- 
terra, deixando-os sozinhos em 
suas mobilizações de massa e nos 
enfrentamentos com o poder.

O dram a dos assassinatos sob 
"encomenda", de lideranças ru
rais continuaria existindo, se es
ses padres, deputados, advoga
dos e dirigentes sindicais atuas
sem nas grandes cidades?

to somente depois que todas as 
reservas indígenas, extra tivistas 
eáreasdepreservação tiverem sua 
demarcação definitiva. Sem isso, 
o Acre será devastado tal qual 
Rondônia ou Mato Grosso."

A assinatura de Alan Prost 
está entre as das personalida
des francesas que assinaram o 
manifesto pela libertação de Oiti 
Finkler, preso em janeirode 1990, 
no município de Castro, no 
Paraná, acusado de assassina
to. Finkler é líder do Movimento 
dos Sem-Terra no Estado. Esta
va preso há 16 meses. O mani
festo, com a assinatura do piloto 
da Ferrari, chegou em junho ao 
Brasil. Imediatamente Finkler foi 
solto. Em matéria de reforma 
agrária, Prost está muito bem.

DIZ-ME, COLLOR: 
COM QUEM ANDAS?

Ao buscar em Alagoas um 
herói para salvá-la da ameaça 
da esquerda, nossa elite trouxe 
um Salvador da Pátria. E seus 
acompanhantes. É gente braba: 
1) dois seguranças dos filhos do 
presidente morreram assassina
dos: 2) a polícia federal liqui
dou - sem necessidade alguma, 
segundo várias testemunhas - o 
Maurinho Branco, que tinha pla
no para seqüestrar os filhos do 
presidente; 3) o usineiro João 
Lira, financiador de Collor, man
dou matar e dar fuga a outro ex- 
segurança de Collor que se tor
nou amanteda mulher de Lira; 4) 
o irmão de Rosane, mulher do 
presidente, ameaçou de morte o 
prefeito de Canapi; um fazendei
ro e um prim o do rapaz, 
Joãozinho, mataram um fiscal 
da  re ce ita  que c r it ic o u  a 
corrupção na LBA sob a gestão 
da primeira dama.
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OESPACO  
É DELES

A URSS ofereceu tanto as 
opções ideais, do ponto de vista 
técnico, quanto opções compe
titivas, em termos de custo. Mas 
a dependência brasileira - da 
tecnologia, dos créditos e da boa 
vontade americana - pesou mais: 
a Orbital Science Corporation 
ganhou da s o v ié tic a  G lav  
Kosmos a disputa pelo lança
mento do satélite brasileiro. O 
anúncio foi feito pela Aeronáuti
ca aos parlamentares que visita
vam a base de Alcântara, no 
Maranhão. Os soviéticos propu
seram montar o foguete no Bra
sil e lançá-lo de Alcântara, por 
35 milhões de dólares. Também 
lançariam o foguete de um sub
marino soviético nas costas do 
Maranhão, a um custo equiva
lente aoda proposta americana: 
11,5 milhões. O satélite será lan
çado por míssel disparado de 
avião que decolará da base da 
US Air Force, na Flórida.

DO PÉSSIMO 
AO RUIM

No Brasil, além de a distri
buição de riqueza entre os salá
rios dos trabalhadores e as ren
das dos proprietários - juros, 
aluguéis e outras rendas - ser 
péssima, também a distribuição 
entre os salários é ruim. Pes
quisa da empresa de consultoria 
americana Towers Perrin mos
tra o Brasil em penúltimo lugar 
quando se toma a menor distân
cia entre o salário do operário 
especializado e a do presidente 
da empresa como referência. No 
Brasil, em média, o operário ga
nha 5.681 dólares por ano e o 
presidente, 376.780. O Brasil é 
praticamente o último, empata
do com a Venezuela (67,1 e 67,3 
vezes a distância entre os dois 
salários, respectivamente).
Em relação ao salário do 
operário especializado, 
o salário do presidente é:

De 8 a 10 vezes maior
Na Irlanda, Coréia, Suécia 
Holanda, Alemanha e Suiça

Privatização à paulista
Com o Fórum, Fleury tenta criar uma 

alternativa m ais "com petente" ao 

neo-liberalism o de Collor

De 11 a 20 vezes maior
No Japão, Canadá, Bélgica 
Austrália, Espanha, Itália, Grã- 
Bretanha e França

De 21 a 50 vezes maior
Nos EUA, Cingapura 
Hong-Kong e Argentina

E
n q u an to  o p re s id e n te  
C ollo r se enrosca no 
enxugamento da máquina 
estatal e no atabalhoado 
programa de privatização 
de empresas, alguns governos es

taduais não perdem  tempo na es
calada neo-liberal.

Em Pernambuco, o governa
dor Joaquim Francisco (PFL) fe
chou 98 agências do Bandepe, o 
banco do Estado, e demitiu três 
mil funcionários. Em São Paulo, o 
governador Fleury (PMDB) cria 
o Fórum Paulista de Desenvolvi
m ento e inicia um a espécie de 
"privatização branca": serviços 
antes prestados por estatais vão, 
aos poucos, passando para em
presas privadas.

A política paulista de privati
zações começou durante o gover
no Quércia, que após frustrar-se 
na ten ta tiv a  de  p r iv a tiz a r  a 
corretora do Banespa, privatizou 
a Terrafoto - sofisticada empresa 
de aerofotogrametria - e a Vasp, 
da qual o Estado ainda detém 35 % 
das ações. Criado em I a de maio 
último, o Forum tem um  método 
diferente de trabalho. Ele agrega 
empresários e sindicalistas pró
ximos ao quercismo e veio para 
dar um  "choque de desenvolvi
m en to", seg u n d o  F leury. "O 
Forum estuda formas de parceria 
entre o Estado e a iniciativa priva
da nas áreas de infra-estrutura", 
diz José E duardo  de O liveira 
Lima, secretário-executivo da 
Assessoria de Assuntos Interna
cionais de Fleury e ligado ao gru
po do vice-govemador, Aloysio 
Nunes Ferreira, coordenador do 
Forum.
PASSOS LARGOS. Embora ainda de

De 50 a 70 vezes maior
No México, BRASIL e 
Venezuela A recessão pisando fundo

As vendas de fim  de ano não terão força para im pedir o pior nem para deter o (hoque

BONSTEMPOS,
OSDOFUSCA

Com os aumentos em série 
decretados nos últimos dias, a 
indústria automobilística brasi
leira chegou aos seus preços 
reais de mercado: o carro mais 
barato (entre oBR.800, UnoMille, 
Uno Brio, Gol CL álcool) custa 
entre 90 e 116 salários mínimos. 
Há cinco anos, o VW Sedan a 
álcool ou gasolina ficava por 
pouco menos de 53 salários mí
nimos. O que aconteceu? A in
dústria automobilística faz cada 
vez menos carros no Brasil e 
estes poucos estão cada vez 
mais voltados para os padrões 
do mercado mundial. Os brasi
leiros, por sua vez, estão cada 
vez mais pobres. E, portanto, 
cada vez mais distantes desse 
mercado mundial sempre mais 
restrito.
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S
e o presidente Collor estiver 
falando a verdade, será vio
len to  o ag rav am en to  da 
recessão neste final de ano 
e, principalm ente, no pri
meiro trimestre de 1992.

Collor assegura, em  Ia lugar, 
que não haverá novo choque com 
o congelamento de preços. De
pois, através do presidente do 
Banco Central, Francisco Gros, re
afirma que a política monetária 
(leia-se política de juros astronô
micos) será mantida.

Ele continua apostando na 
existência detrês pressupostos bá
sicos de curto prazo para a rever
são das expectativas dos investi
dores internos e externos, que 
dariam a base para um  novo ciclo 
de crescimento econômico:

1. Aprovação de alguma re
forma tributária no congresso que 
produziría um  aumento de recei
tas equivalente a pelo menos 1% 
do PIB. A carga recairía sobre par
te dos assalariados até aqui isen
tos (todos que ganham mais de 
3,5 salários mínimos pagariam im
posto) e sobre micros, pequenas e 
médias empresas.

2. Fechamento de um  acordo

Fleury e Quérria: privatização boa é privatização silenciosa

penda de algumas modificações 
em leis federais para se viabilizar 
plenamente, o fato é que o Forum 
já deslanchou. No M etrô, por 
exemplo, os serviços de projeto e 
medição de obras já estão em mãos 
de particulares.

"No setor de obras já não há 
mais nenhum  metroviário", quei
xa-se W agner Gomes, presidente 
do sindicato da categoria. Mara 
Suzana Calor, assessora de trans
portes da bancada estadual do PT, 
preocupa-se com a privatização 
do serviço de medição, que se
gundo ela, é o que determina o 
preço final das obras do Metrô, 
cujo contrato é feito em aberto. 
"Fleury está entregando a empre
sas particulares um  serviço que 
precisa ser feito por pessoas de 
extrema confiança", adverte ela.

O Forum prevê a encampa
ção de rodovias por empresas pri
vadas, que cuidariam da m anu

provisório com o FMI e depois 
com  os bancos credores, que 
recolocaria o Brasil na posição de 
tom ador de recursos no mercado 
financeiro internacional.
3. Início efetivo das privatizações.

CONTRADIÇÕES. Obcecado por esta 
tese, Collor deixa espaço para uma 
piora considerável do quadro eco
nômico. Por motivos já bastante 
conhecidos:

Os altos juros reais e nomi
nais (em tom o de 32% ao mês) 
continuarão inviabilizando as 
vendas a prazo do comércio, já 
bem enfraquecidas em razão do 
arrocho salarial. E também difi
cultam os negócios entre as em
presas, dado o aum ento dos cus
tos financeiros.

O comércio reduz, então, as 
compras feitas à indústria, que por 
sua vez deixa de aum entar ou até 
corta a produção. É só observar 
que os preços não caem, um a vez 
que as empresas se ajustam em 
função de um  patam ar de oferta 
mais baixo.

A redução da produção e das 
vendas da indústria e do comér
cio resulta num a proporcional

tenção em troca da exploração de 
pedágios, postos de gasolina e ho
téis, através de concessões por 
20 anos. Fleury firmou também 
convênio entre Comgás, Petro- 
brás e iniciativa privada para a 
construção de um  gasoduto da 
Bolívia até São Paulo.

COM OS CARGOS. A exploração de 
serviços ferroviários e de portos 
está nos planos da recém-criada 
Companhia Paulista de Desenvol
vimento, holding que deve coor
denar estas iniciativas. A Fepasa 
- Ferrovias Paulistas S.A. - já es
tá praticamente pronta para ser 
privatizada. Pelo menos o seu se
tor de cargas, filão do negócio, no 
qual já teriam sido injetados 675 
milhões de dólares, emprestados 
por empresas privadas. Para que 
o negócio se concretize, falta ape
nas livrar a empresa do seu lado 
deficitário, o transporte de passa

queda de arrecadação de impos
tos como IPI e ICMS, diminuindo 
ainda mais a capacidade de con
sumo da União, Estados e Muni
cípios. O Estado de São Paulo, por 
exemplo, perdeu quase 2 bilhões 
de dólares em ICMS nos primei
ros meses de 1991. A queda de 
recolhimentos federais caiu, no 
mesmo período, em termos reais, 
36,5%. E perversa ironia é que o 
Governo tenta recuperar a arre
cadação aum entando os impos
tos que vão cortar ainda mais a 
renda da população.

FrÃGIL A lento ■ É preciso ponde
rar que o quadro ainda não é de 
todo dramático até o início de de
zembro porque, bem ou mal, en
tram  em cena, logo mais, o paga
mento do 13a salário e os reajus
tes de algumas categorias num e
rosas, como os metalúrgicos de 
São Paulo, Osasco e Guarulhos e 
químicos do Estado de São Pau
lo. Além disso, um a parte dos cru
zados liberados acaba finalmen- 
te  no com ércio p o r força das 
compras de fim de ano. Assim, 
portanto, podem  m elhorar um  
pouco os negócios dos eletrodo

geiros. Isso só não ocorreu ainda 
porque o PFL, que recebeu o co
m ando da estatal em pagamento 
do apoio a Fleury, vem barrando 
o desmembramento da empresa, 
que lhe tiraria preciosos cargos.

OVOS DE OURO. O foco das aten
ções do empresariado, contudo, 
é a Cesp e a exploração de energia 
elétrica. O grupo Votorantim, da 
família Ermírio de Moraes, se in
teressa pela construção de hidre
létricas de pequeno porte para 
explorar, mas antes pleiteia uma 
revisão do valor das tarifas pagas 
pelos usuários. A Cesp, por outro 
lado, tem um  patrimônio líquido 
de 1,45 bilhão de dólares, valor 
suficiente para atrair qualquer 
empresário .Na verdade, o Forum 
seria "uma tentativa de criar um a 
hegemonia quercista que seja al
ternativa a Collor no país", anali
sa o economista Antonio Dória, 
responsável pela análise de polí
ticas públicas da bancada estadu
al do PT. "Para isso", prossegue 
ele, "estão sendo mobilizados em
presários de peso. E a privatização 
de empresas e serviços é um a das 
moedas de troca desse mini en
tendimento paulista."

Os resultados do "choque de 
desenvolvimento" de Fleury são 
questionáveis. A alardeada cria
ção, por exemplo, de 50 mil em
pregos com a redução do ICMS 
para máquinas agrícolas não tem 
como ser m ensurada nem  prova
da, observa Dória. "Há no Forum 
um a boa carga de m arketing", 
denuncia ele. O fato, porém, é que 
a privatização paulista faz inveja 
a Collor.

JUSTINO PEREIRA

mésticos, confecções e alimentos, 
por exemplo. Neste caso, iria em 
purrando as coisas com a barri
ga, deixando a hipótese de cho
que (congelamento de preços e /  
ou câmbio) para o início do ano 
que vem.O problema é que difi
cilmente haverá um  crescimento 
substancial desses negócios neste 
fim de ano, porque tem havido 
perda real de salários e da massa 
salarial. E as vitrines expostas pela 
Brastem p (ver reportagem  na 
pág.7) recolocam para os assala
riados o m edo do desemprego, 
que desaconselha o consumo.

O mais provável é q ;e haja 
apenas alguma recuperação. Na 
melhor das hipóteses, repete-se a 
medíocre performance de 1990, 
com um a base de vendas baixa, 
insuficiente para que as empre
sas passem, com tranqüilidade, 
os meses sazonalmente recessivos 
de janeiro a março. E justamente 
para esse período que se prevê o 
pior, com aumento de desempre
go, falências e concordatas e, é cla
ro, a inflação. E desta hipótese de 
deterioração que ainda restam as 
chances de choque em 1991.

SÉRGIO SISTER
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Mentiras e demissões

E
les mentiram três vezes. 
Primeiro, garantiram ao 
presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos de São 
Bernardo do C am po e 
Diadema, Vicente Paulo da Sil
va, o Vicentinho, que não ha

vería demissões em massa na 
empresa. Não era esta a inten
ção deles. Depois, deram  férias 
coletivas para cerca de80% dos 
traba lhadores, mas isso era par
te de uma outra mentira: os que 
ficaram trabalhando, na verda
de, estavam condenados pre
viamente à demissão. No dia 
15 de outubro, baixou o facão: 
foram 1.095 demitidos.

Sem outra ação possível, já 
que os companheiros que po
diam solidarizar-se com os de
m itid o s estavam  de férias, 
Vicentinho entrou em  greve de 
fome, (ver entrevista na pág. 
1 6 ), e isso pegou mal para a 
empresa.

A solidariedade ao líder 
sindical e aos demitidos se es
palhou e, depois de um  telefo
nema da secretária nacional de 
Economia, Dorothéa Wemeck, 
os em presários toparam  um 
acordo: no dia 18, sexta-feira, 
quarto dia da greve de fome de 
Vicentinho, eles anunciaram  
que negociariam com o Sindi
cato, procurando um a alterna
tiva para as demissões. Era a 
terceira mentira.

Na segunda-feira, 21, os di
retores da Brastemp reafirma
ram  as 1.095 demissões. Como 
a tática de dar férias coletivas 
aos trabalhadores, m antendo 
no trabalho os que já estavam 
marcados para sair, o "acordo"

AS VÍTIMAS DO "FACÃO"

(
uarez Guilherme de Carvalho, 41 anos, 
três filhos (o maior com 12 anos e o me
nor com três), retificador, 13 anos de 
Brastemp, se diz magoado com a empre

sa. Ele ensinou toda “ essa peãozada” 
nova, segundo afirma, e nunca foi promo
vido. Seu salário é mais alto do que o de 
muitos deles: Cr$1.100,00 por Hora x 240 
horas mensais dão um salário bruto de Cr$ 
264.000,00. Mas isso é porque há 12 anos 
ele trabalha no turno da noite, das 22 ho
ras às 6 da manhã, e por isso ele tem um 
adicional de 45%. Mesmo que fosse cha
mado de volta, preferiría não voltar.

Um operador de torno que pediu para 
não publicar seu nome tem cinco anos de 
Brastemp e mora em Mauá. Com 34 anos, 
seis filhos, ganha Cr$220 mil e se não con
seguir o emprego de volta, pode até “virar 
bandido” , pois os empresários estão apro
veitando a crise para oferecerem salários 
de Cr$ 80 a 100 mil, que “ não dá para v i
ver” . Irineu Domingos de Oliveira, 46 anos, 
veio de Cedral, interior de São Paulo, tra

balha na Brastemp há 17 anos e mora em casa 
própria na zona leste de São Paulo. Ao chegar 
de Tupã (SP) “ com a cabeça quente” , onde sua 
mãe está doente, desenganada, soube que foi 
demitido e ficou satisfeito. Desde 1990 vem se 
atolando em dívidas, pois, transferido para o 
turno do dia, seu salário perdeu o adicional no
turno de 45%. Começou a pedir emprestado a 
cada mês, pagando juros de caderneta de pou
pança. Hoje, deve Cr$ 400 mil e seu salário de 
Cr$ 88 mil mal dá para pagar os juros. Para ele, 
“ vender” seu emprego é a solução: com o que 
receber, paga o que deve, vende sua casa (por 
Cr$ 8 milhões) e volta para o interior.

Em assembléia convocada pelo sindicato, 
dia 22 de outubro, parte dos dem itidos sen- 
tiam-se até aliviado: queriam mesmo sair da 
Brastemp, preferindo virar camelôs, conse- 
rtadores de geladeira ou comprar um boteco 
com o que vão receber. “ Mantenham seus em
p regos” , aconse lhou o engenheiro  Josué 
Silveira Rios.

O exemplo de Josué não é muito animador 
para quem procura uma saída no mercado in

formal: ele foi uma das 1.200 
vítimas do facão da Bras
temp em novembro de 1990. 
Pegou Cr$ 3,5 milhões de in- 

â denizaçãoe montou um bar. 
Está falindo: seus possíveis 
fregueses estão desempre
gados ou ganhando pouco. 
“ Com a recessão, nem a 
economia informai se sus- 

2 tenta” , diz ele.

Os acordos são apenas para  

a Brastem p ganhar tempo: 

ela não cumpre

Comandando a resistência às demissões, Vicentinho 
participa do "abraço à Brastem p".

da sexta-feira foi só um a manobra 
para acabar com a greve de fome 
que puxava um  movimento de soli
dariedade aos trabalhadores. A "ne
gociação" que a Brastemp aceita é 
"só" para o próximo golpe do facão: 
ela pretende chegar a 1.557 demiti
dos e, para esses quase 400 que fal
tam, ela "aceita" pedidos de demis
são voluntários.

Revolta ■ Cerca de 500 demitidos 
reuniram-se na terça-feira, 22, e de
cidiram promover manifestações em 
vários locais, a começar pela fábri
ca. Q uando se encontravam no pá
tio interno, deliberando os próximos 
passos do movimento, foram sur
preendidos pela tropa de choque da 
Polícia Militar e se refugiaram no 
interior da fábrica, onde sofreram 
violentas agressões, saindo vários

deles feridos, inclusive o secretá- 
rio -g e ra l do  sin d ica to , Luiz 
Marinho.Graças à pronta inter
venção da diretoria do sindicato, 
de parlamentares e várias perso
nalidades - incluindo a prefeita 
de São Paulo, Luiza Erundina - as 
conseqüências do conflito não fo
ram mais graves.

Mas na imprensa, o episódio 
apareceu como um a "invasão" da 
empresa por demitidos vândalos 
que quebraram vidros, carros, um 
ônibus e um  telefone.

Uma cam panha dos m eta
lúrgicos do ABC por melhores 
salários, que já estava marcada 
antes dos episódios da Brastemp, 
vai incluir a luta contra o desem
prego.

Segundo o assessor de im
prensa do Sindicato, Celso Hor-

A QUARTA 
MONTADORA

Com faturamentoanu- 
al de 460 m ilh õ es  de 
dólares, a Brastemp tem 
5.200 empregados e ocu
pa a 36- colocação entre 
as empresas privadas no 
Brasil, segundo a edição 
de Melhores e M aioresda  
revista Exame. Produzin
do fogões, lavadoras, 
secadoras, lava-louças, 
micro-ondas, geladeiras 
e treezers, ela é a quarta 
m o n tad ora  de São  
B ern ardo , d ep o is  da 
Autolatina, Mercedes e 
Scania. Sob controle da 
h o ld in g  Brasmotor, ela 
tem também uma unida
de com 600 metalúrgicos 
em RioClaro(SP).Os sa
lários mais os encargos 
so c ia is  rep resen tam  
10,8% do faturamento.

ta, "as duas coisas se juntam: me
lhores salários dão mais empre
gos, porque aumentam o poder 
de compra dos trabalhadores".

Reestruturação ■ Segundo Hugo 
Miguel Etchenique, presidente do 
Conselho de Administração da 
Brastemp, em artigo publicado na 
Folha de S.Paido (23/10), a empre
sa "teve que reestruturar sua for
ça de trabalho para um  novo pa
tamar de produção mais condi
zente com as realidades e as con
dições previstas para o mercado".

E assim que um a empresa lí
der de mercado em sua área vê os 
trabalhadores: um  mero compo
nente da produção com que se 
joga de acordo com as leis de 
mercado.

Desemprego, fome, margina
lidade ou outros problemas soci
ais que as demissões possam cau
sar não devem ser levados em con
ta. Basta justificar tudo com a "ne
cessidade de reestruturação".

Interessante é que no mesmo 
artigo, o sr. Etchenique acusa os 
trabalhadores de manterem um  
"sindicalism o selvagem ", que 
tem como características "deci
sões unilaterais que geram gre
ves intempestivas". Na terra do 
capital selvagem , talvez o sr. 
E tchen ique  esp e re  que  o 
sindicalismo seja um  movimento 
de gentlemen, que m orram  de 
fom e sem  reclam ar. R eagir à 
truculência e às injustiças virou 
"selvageria".

O CONCRETO 
EAS CRIANÇAS

As obras em concreto e aço 
para 1.700 Ciacs, como o de Vila 
Paranoá (veja as no tas  na 
pág.3), já estão definidas por 
contrato. Em breve, os prédios 
se multiplicarão por todo o país. 
Os Ciacs, no entanto, são cen
tros  in tegrados de atendim en
to  às crianças: neles, oito horas 
por dia, elas deverão ter educa
ção, saúde - física e mental - e 
assistênciasocial. Prédios, ape
nas, não realizarão essa tarefa. 
E se os recursos para essas 
obras vistosas reduzirem ainda 
mais o orçamento para profes
sores, médicos, assistentes so
ciais e dirigentes desses servi
ços, cujos salários estão em 
queda alarmante há anos? E os 
materiais e equipamentos? E os 
métodos e técnicas a serem 
empregados? Neste final de ou
tubro, o professor Goldenberg, 
Ministro da Educação, está con
voca nd o  um a dú z ia  de 
pedagogos para Brasiíia. Quer 
com eçar a debater o que fazer 
dentro dessas obras espetacu
lares.

DEPOIS QUE O 
CÓLERA CHEGOU

Há sete meses, o prefeito 
de Manaus, Artur Virgílio, do 
PSDB, pediu ao governo federal 
verbas para obras de saneamen
to em áreas onde moram 400 mil 
famílias de favelados e por onde 
o cólera - que àquela altura a- 
meaçava entrar pela fronteira da 
Colômbia, no Alto Solimões - 
provavelmente se espalharia ao 
chegar à cidade. No ultimo 20 
de outubro, o Ministro da Saúde 
liberou 900 milhões de cruzeiros 
para obras de em ergência no 
Amazonas. O cólera desceu o 
Solimões: vários focos impor
tantes formaram-se em cidades 
do curso médio do rio nas últi
mas semanas, e um cidadão 
morreu há poucos dias num dos 
quatro cais de porto por onde o 
povo pobre chega à capital do 
Estado.

A CAMINHADA  
QUE VIROU TERRA

As longas caminhadas dos 
Sem-Terra, pelo Rio Grande do 
Sul e Paraná, no início deste 
mês, não os levaram à terra pro
metida. Mas deixaram saldos. O 
prefeito de Porto Alegre, Olívio 
Dutra, fez-lhes homenagem iné
dita, ao recebê-los com as Cha
ves da Cidade. O governador 
Collares mandou para a Assem
bléia projeto de lei destinando 
70% da área de 14 estações 
agrícolas experimentais para 
assentamentos modelo. E o go
vernador Roberto Requião en
viou também à Assembléia pedi
do de autorização para a criação 
de um Fundo de Terras, com 
poderes para comprar e vender 
áreas, com recursos do orça
mento do Estado, doações e títu
los da dívida agrária.

NAo ESTÂ 
PERDIPO, O  
6OV£RNO 

£ <  PERPIDO 
- eu sa i 
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AS DUAS MARACUTAIAS DA USIMINAS
A

MARACUTAIA
QUE ENTREGOU

USIMINAS

Mesmo em presários - <omo Antônio Ermírio de M oraes e Ricardo Semler * 

adm item  que os títulos da dívida a grá ria  e os títulos vencidos da dívida  

externa brasileira são "papéis podres", isto é, não se pode, honestamente, 

aceitá-los em troca de bens de valor. Como foi possível, então, que no último 

dia 24,ogoverno tivesse podido vender a Usiminas, uma das m ais eficientes 

e rentáveis siderúrgicas do mundo, aceitando dos grupos compradores uma 

m ontanha desses papéis? Graças a  duas m aracutaias: l.a m a ra c u ta ia d e  

vestir uma medida provisória com pele de cordeiro: a criação da medida  

provisória interpretativa 2 9 9 , uma extravagância jurídica articulada em

reuniões secretas entre o líder do governo, Ricardo Fiúza, e os líderes do PSDB e PMDB, José Serra e 

Genebaldo Corrêa; 2 .  a m aracutaia da perda súbita de m em ória, que atacou sete deputados, inclusive  

o líder, do partido de Brizola, logo que começou sua aproxim ação com o presidente Collor e que permitiu  

ao governo m anter o uso das m edidas provisórias numa votação em que ganhou por cinco votos.

H
á um  mêsz no dia 24 de 
se tem bro , o g o verno  
C ollor sofreu  um a de 
suas mais duras derrotas 
políticas: teve de suspen
der o leilão da venda da Usiminas, 

a eficiente e cobiçada siderúrgi
ca do Vale do Aço, de Minas, cuja 
entrega aos capitais privados é 
peça chave de seu projeto para 
reestruturar a economia nacional.

A derrota teve grande reper
cussão, dentro e fora do país. É foi 
devida, particularm ente, a um  
conjunto de decisões judiciais con
trariando as regras do leilão, em 
diversas instâncias da Justiça bra
sileira; especialm ente um a, da 
véspera, tomada por um  juiz da 
5a Vara Federal de Brasília, proi
bindo o uso de títulos da dívida 
externa para a compra de esta
tais. Depois de alguma vacilação, 
pois sabia do desgaste a que se 
submetería, um a hora antes do 
leilão o p resid en te  dec id iu  o 
concelamento da operação.

Em frente à Bolsa de Valores 
do Rio, m ilitantes de esquerda 
comemoraram o recuo do gover
no. E, em incidentes que se segui
ram, chegaram a hum ilhar os re
presentantes dos grupos nacio
nais e estrangeiros que, ignoran
do o adiamento, compareceram 
para participar da operação.

O fracasso da venda atordoou 
o governo. E provocou reações de 
certo modo inesperadas até em 
importantes setores da oposição. 
O governador Leonel Brizola, por 
exemplo, que vinha procurando 
caracterizar-se como um  adminis

trador, técnico, cuja aproximação 
com o presidente Coflor seria um  
im p e ra tiv o  p ara  o povo  do 
Rio, declarou, de repente, que o 
povo brasileiro  som ente "nas 
ruas" poderia encontrar forças 
para se opor ao program a desna- 
cionalizante do governo. E con
vocou um  comício para o centro 
do Rio. Comício que ele imagina
va comparável aos históricos co
mícios pelas diretas, que ajudou 
a dirigir ao final do regime mili
tar.

Chute NA BUNDA -  Brizola estava 
em Berlim, no dia 24, quando teve 
a notícia. Trabalhadores, eternos 
sacos de pancada, tinham chega
do a chutar a bunda de empresá
rios diante da Bolsa de Valores 
do Rio e da polícia comandada, 
em  ú ltim a instância , p o r ele, 
Brizola. E m presário  apanhar, 
para a grande imprensa, é como 
um  homem m order um  cachor
ro: Brizola foi acusado, então, de 
fazer vista grossa, de incentivar o 
tumulto, em matérias e matérias 
de jornal nos dias seguintes. Mais 
a inda: su as dec larações pela  
mobilização popular pareceram 
incendiar um  ânimo latente na 
população e lideranças de esquer
da no Rio.

Três trios elétricos começa
vam a fazer a convocação para o 
comício nos bairros. Fizeram-se 
showmícios. Quatro milhões de 
panfletos foram impressos para 
distribuição na capital e no interi
or. Os sindicatos mais combativos 
pareceram sair de um a certa divi
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são e inércia em que estavam m er
gulhados e fizeram reuniões ex
tremamente animadas. O coman
do do PDT no Rio se reuniu e ava
liou que o comício poderia ter 250 
mil manifestantes. Brizola garan
tia transporte para os manifestan
tes. E declarou publicamente que 
pensava usar verbas estatais para 
se contrapor às verbas estatais 
usadas pelo BNDES para entre
gar o patrimônio nacional.

Este clima se tornaria palpá
vel para qualquer pessoa com 
mais sensibilidade política em to
dos os’ cantos do país, logo a se
guir. E parece ter feito soar o sinal 
de alarm e não só no governo 
Collor, mas entre um  outro setor 
da oposição, aquele que condena 
os métodos e a ineficiência, mas 
apóia alguns de seus objetivos es
tratégicos, especialmente o pro
grama de desestatização, o PMDB 
e o PSDB.

0 LEILÃO ■ A Usiminas acabou sen
do vendida no dia 24 de outubro, 
pelos "papéis podres" da dívida 
externa vencida do Brasil e dos 
títulos da dívida agrária. O leilão 
realizou-se num a operação coor
denada entre as Bolsas do Rio, São 
Paulo, Minas e Paraná e o centro 
nervoso das operações foi a mes
ma Bolsa de Valores do Rio, onde 
um  mês antes fracassara o primei
ro leilão. A polícia do Rio de Ja
neiro, que cercou o prédio da Bol
sa 14 horas antes, teve de agir 
com extrema violência para con
ter os manifestantes, alguns mi
lhares que não recuaram da in
tenção de invadir o prédio onde 
se fazia o negócio, mesmo diante 
de um  im pressionante aparato 
policial. Cerca de 40 manifestan
tes e 40 policiais saíram feridos.

N um  futuro provável, quan
do o país for efetivamente demo
crático e independente e um  go
verno popular tiver que rever a 
verdadeira negociata que acabou 
sendo a venda da Usiminas, quem 
deverá ser responsabilizado pe
los prejuízos que ela tiver causa
do aos interesses do povo brasi
leiro? O governo Collor, com cer
teza, e as forças de direita que o 
apoiam.

A dificuldade, porém, é que 
a responsabilidade não pára aí, 
no campo nitidamente adversá
rio: envolve também setores da 
oposição. Para entender os acon-

tar a privatização da estatal.
Alguns analistas aventaram 

a hipótese de que o cancelamento 
do comício pelo governador do 
Rio, que foi um a verdadeira du
cha de água fria no centro onde se 
alastrava a mobilização popular, 
deve-se ao dinheiro que o gover
no federal teria injetado nos ban
cos estatais, como o Banerj, num 
acordo com  os governadores. 
Certamente não é: os bancos esta
tais continuam em situação pre
cária; o problema da dívida dos 
Estados faz parte do problema 
maior do sistema financeiro bra
sileiro e não tem forma mágica de 
solução.

A verba de Collor para a Li
nha Vermelha, que ligará o aero
porto do Galeão ao centro do Rio 
para facilitar a realização da Rio- 
92 entre outros objetivos, é muito 
pouco dinheiro para um  recuo tão 
grande quanto o que ocorreu por 
parte deste que é sem dúvida um a 
das maiores e mais espertas figu
ras de nossa política tradicional. A 
explicação mais correta para a 
m arch a-a trás  de  Brizola está 
num a identidade específica de 
método de governo entre Collor 
e ele, que os une, por exemplo, em 
projetos como o Ciacs de um, e os 
Cieps de outro (ver notas da pág. 
3 e reportagem  da pág. 10): a des
peito das m uitas diferenças, os 
dois são populistas e autoritári
os. O exemplo mais claro disso é o 
que se pode chamar de a m ara
cutaia da perda de memória, um  
episódio ocorrido em março des
te ano, quando se votava no Con
gresso um a questão crucial para 
os métodos de governo do país: a 
regulamentação do uso de medi
das provisórias do presidente. E 
um  episódio estranho para quem

não desce ao fundo da política 
nacional-A votação foi realizada 
no dia 20 de março. O texto da 
regulamentação das medidas, que 
restringia com rigor a emissão 
desses decretos presidenciais, foi 
derrotado por um a diferença mí
nima: de cinco votos. Q uando fo
ram feitos os balanços detalhados 
das listas de votação se constatou 
o que pareceu, então, incrível: sete 
deputados do PDT tinham esta
do ausentes - entre eles o próprio 
líder do partido, Vivaldo Barbo
sa. A explicação que esses oposi
cionistas deram para suas ausên
cias foi ainda mais chocante. Po
dem  ser vistas pelas reações que 
provocaram.

"Pensam o quê?" Que somos 
im becis?", d isse  o d e p u ta d o  
Ulysses Guimarães, o conhecido 
liberal. "Estava em jogo a sobera
nia do Congresso Nacional. Era 
um  assunto que todo m undo dis
cutia no País. Até as lavadeiras 
estavam sabendo que tinha vota
ção. O líder do Brizola não podia

desconhecer". José Genoíno, o 
líder do PT, completou com iro
nia: "De repente, um  estava no ser
viço médico, outro estava em reu
nião no Banco Central, a filha de 
outro tinha passado mal, o outro 
cismava em  m udar de partido. 
T udo  na h o ra  d a  votação . 
Engraçado..." .No fundo, queiram 
ou não os pedetistas, com sua falta 
de memória do dia 20 de março 
eles abriram o caminho para a MP- 
299. No dia anterior ao do leilão 
que vendería a Usiminas a um  gru
po à frente do qual se encontra a 
N ippon Steel, o governador Leo
nel Brizola disse que anularia a 
venda. "Se o povo brasileiro me 
colocasse lá em cima", disse, refe
rindo-se à sua ambição de ser pre
sidente da República.Ele talvez 
imagine que a questão da indepen
dência do país se resolve por de
creto. Talvez seja por isso que te
nha orientado seu líder a ajudar a 
m anter as medidas provisórias. E 
com certeza não acredita, efetiva
mente, na mobilização popular.

existe
UMA
SAÍDA
PELAS
RUAS?

tecim entos dram áticos nesses 
dias é preciso descer aos bastido
res da política brasileira, onde fo
ram realizadas duas maracutaias 
envolvendo setores oposicionis
tas e que foram essenciais para 
permitir a venda da Usiminas tal 
como ocorreu.

A primeira é a maracutaia de 
vestir com pele de cordeiro um a 
figura abominável: as m edidas 
provisórias, com as quais o go
verno Samey e o governo Collor 
mantiveram a condução autori
tária do país.

Ele reflete o temor mais alto 
que se manifestou nas classes do
minantes brasileiras, representa
das tanto no governo - PRN, PFL 
e aliados menores -, como na opo
sição - com o PSDB e PMDB.

As MANOBRAS - É preciso lembrar 
que PSDB e PMDB, embora siste

maticamente tenham apoiado o 
conteúdo das medidas provisó
rias decretadas aos borbotões pelo 
governo Collor são, pelo menos 
de palavra, críticos freqüentes do 
seu uso.

Logo no dia seguinte ao do 
fracassado leilão, os líderes do 
PMDB e do PSDB, G enebaldo 
Correia e José Serra, passaram a 
dar às suas costumeiras e natu
rais reuniões com o líder do go
verno Ricardo Fiúza um  caráter 
de salvação nacional. O relato a 
seguir é de um  repórter de O Es
tado deS.Paulo: "A primeira reu
nião entre os líderes do governo 
do PSDB e do PMDB ocorreu a 
pedido de Ricardo Fiúza. Ele ar
gumentou que a imagem do Bra
sil havia ficado muito desgastada 
no Exterior. Perguntou, então, aos 
líderes dos dois partidos, se eles 
ajudariam a encontrar um a fór

mula que permitisse a realização 
do leilão e a utilização de diver
sos tipos de moeda".

A fórmula encontrada, afinal, 
só saiu do gabinete do líder do 
governo num a terça-feira à noite, 
1- de outubro, depois da concor
dância dos dois líderes oposi
cionistas em aprová-la quando ela 
fosse ao Congresso. E foi a edição 
de um a m edida provisória dife
rente, um a medida provisória não 
impositiva, mas interpretativa.

Com apenas dois artigos, o 
texto da m edida era estranho e 
surpreendente para quem  não ti
vesse conhecimento da trama de 
bastidores. Redigida principal
mente para legalizar o uso dos tí
tulos da dívida externa e outros 
"papéis podres" na com pra de 
estatais, a MP não explicitava em 
nenhum momento esta finalida
de. Limitava-se a interpretar um

dispositivo  da  lei 8.031, o da 
desestatização aprovada pelo 
C ongresso no início do Plano 
C ollor. Era a M P-299, a MP 
disfarçada. Esta oposição conser
vadora podia aprovar, como de 
fato fez, por 324 votos contra 145, 
nas vésperas do leilão de 24 de 
outubro. Foi essa a m edida que 
desmontou a base para as contes
tações judiciais mais numerosas 
que tinham sido feitas antes, e que 
tinham ensejado os despachos de 
juizes a favor do cancelamento do 
leilão.

DUCHA FRIA ■ Essa maracutaia pri
meira talvez explique a atitude do 
governador Leonel Brizola, repre
sentante histórico da oposição 
nacionalista burguesa, que re
cuou de um a forma quase ina
creditável da sua disposição de 
levar o povo às ruas para contes

Dois dias antes do leilão 
da Usiminas, o presidente 
do PT participou de uma ma
nifestação popular em Belo Horizonte, con
tra a venda da estatal. Era um caminhada 
pelas ruas da cidade. Começou com pouca 
gente, cerca de cem. Terminou com mais de 
3 mil pessoas.

“ A história vai gravar as posições de cada 
um de nós” , disse Lula para quem a passea
ta, embora ainda muito insuficiente para pe
sar politicam ente em defesa das estatais, 
mostra que os trabalhadores podem mobili
zar-se em torno da questão. A saída às ruas 
não impede, também, uma articulação mais 
ampla. Em Belo Horizonte Lula encontrou-se 
ainda com Aureiiano Chaves, que se opôs à 
venda da Usiminas.A oposição popular per
deu uma batalha importante com o leilão do 
dia 24 último. Mas há outras pela frente. A 
crise política do país é grande. O governo e a 
oposição conservadora aprovaram, no dia 
23, no Senado, a primeira etapa do projeto de 
antecipação do p lebiscito que perm itirá a 
opção pelo parlamentarismo, exatamente 
como alternativa para uma crise mais grave 
do governo Collor. Para evitar esta saída pelo

Lula e Aureiiano em BH, dia 22

alto, a oposição popular debate como en
volver o povo na decisão. Nos dias 12 e 13 o 
maior partido da esquerda, o PT, reuniu seu 
Diretório Nacional e decidiu participar do 
comício do Rio. O partido foi favorável, inclu
sive, à ida de Lula ao comício, mesmo sem o 
convite de Brizola. Lula era favor da partici
pação do partido no comício, mesmo achan
do que o representante no palanque deveria 
ser outro, naquela situação.Trabaihadores 
das estatais continuam desempenhando um 
papel importante na denúncia do processo 
de privatização. No momento está na Justi
ça novo pedido de anulação do leilão. Ele 
está baseado numa dessas denúncias, a 
qual apresenta documentos que provariam 
a existência de um conluio entre os concor
ren tes, com conhec im en to  do p ró p rio  
BNDES - o banco estatal que organizou o 
leilão.

E, finalmente, parece estarem curso uma 
terceira maracutaia, para assegurar o con
trole efetivo da Usiminas aos japoneses da 
Nippon Steel.
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U M  TIRO E
DOIS CHUTES
Os órgãos da grande 

imprensa brasileira, em 
particu lar a revista Veja, de
ram enorme destaque aos 
tumultos ocorridos diante 
doi prédio da Bolsa de Valo
res do Rio de Janeiro, por 
ocasião da primeira tentati
va de leilão da Usiminas, 
acontecimentos apresenta
dos por eles como de bai
xaria total, de responsabili
dade da CUT, da esquerda, 
dos nacionalistas. Quais os 
fatos do incidente? Está em 
andamento o inquérito aber
to na 1§ Delegacia de Polí
cia do Rio para apurar as 
responsabilidades. Estão 
indiciados: Luciano Lyra, se
gurança da Bolsa, por não 
ter licença para usar arma e 
por tê-la disparado; Júlio 
C ésar dos Santos e 
Hércules Nascimento, por 
infração ao artigo 146 do 
Código Penal, no crime de 
“constrangimento ilegal”, o 
que, no caso de Hércules, 
significa, exatamente, como 
provam as fotografias, ter 
dado um chute no traseiro 
do empresário Aristides 
Corbellini. E está aberto 
tam bém  inquérito  na 
Corregedoria de Polícia 
para apurar a denúncia de 
Hércules de que a revista 
Veja lhe ofereceu viagem 
de avião e estadia em São 
Paulo para uma entrevista 
exclusiva, que ele encarou 
como tentativa de subor
no.

QUEM PERDEU 
OS ANOS  
PERDIDOS

Os anos 80, a chamada 
década perdida - quando o 
Brasil teve o menor ritmo de 
crescimento econômico de 
sua História conhecida - não 
foi perdida de modo igual 
para todos. Pesquisa da 
Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, feita com 16 
grandes grupos empresari
ais privados, mostra que os 
maiores entre eles, com 
patrimônio líquido supe
rior a meio bilhão de dóla
res em 1989, tiveram lucros 
crescentes, à taxa de 26% 
ao ano.

Por setor, o campeão 
é o financeiro, com ren
tabilidade anual média de 
30,9%. Como diz um diri
gente de um desses gru
pos, ouvido pela revista Isto 
É Senhor “Foi uma década 
perdida para o trabalhador. 
Minha empresa não tem do 
que se queixar”.

AS DUAS FACES DE BRIZOLA
MARACUTAIA

QUE ENTREGOU 

USIMINAS

AS DUAS 
FACES DE 
BRIZOLA

OS 5 0 0 ANOS
SÃO OUTROS
Transform ar os 500 

anos da falsa descoberta 
da América no “Ano da Re
sistência Negra e Popular”: 
esta é a conclusão dos 275 
delegados ao segundo Re
encontro dos Povos Indí
genas da América, reuni
dos no dia 12 de outubro, 
em Quetzaltenango, Gua
temala. Metade da popula
ção guatemalteca é indíge
na. Oito mil índios fizeram 
manifestação de apoio ao 
Reencontro, no modesto 
salão onde funciona nor
malmente uma feira da ci
dade. O Brasil teve 17 re
presentantes nesse encon
tro.

Q
uem  viu Collor chamar 
Brizola def.d.p., receben
do de troco a ameaça de 
"ser pego pelo rabo e ro
dar, rodar, rodar", fica 
sem entender como os 

dois chegaram  à atual fase de 
rasgação de seda. Mas a aliança 
do governador com o presidente 
- um  matreiro negaceio político - 
não é de agora.

Começou a ser costurada an
tes mesmo da posse, no início de 
janeiro, quando o ministro Passa
rinho foi ao Rio convidar Brizola 
para um  encontro com Collor em 
Brasília.

A audiência com Collor acon
teceu no dia 24 de janeiro. No dia 
seguinte, Brizola admitiu pela pri
meira vez que o PDT podería se 
aproximar politicamente do go
verno. "Vamos sem pre, nestes 
contatos, nos restringir às áreas 
de competência do Estado e da 
União", justificou-se ele, acrescen
tando, porém, que a colaboração 
com o governo federal seria na 
condição de "assessores oposici
onistas".

Nessa ocasião, Brizola enfren
tava um a crise interna no PDT, 
por conta da atuação excessiva
m ente independente de César 
Maia, que acabou deixando o par
tido, em maio, para inscrever-se 
no PMDB, com direito a festa e 
presença do ex-govemador Ores
tes Quércia. Em maio ainda, pes
quisa do Ibope constata que a po
pulação do Estado do Rio apro
vava a aproximação com Collor: 
55% dos entrevistados concorda
vam totalmente com o namoro; 
24%, em parte; e apenas 15% dos 
mil pesquisados desaprovavam.

" J untos pelo B rasil"  ■ Com a pes
quisa nas mãos, Brizola anuncia a 
decisão do governo federal de 
construir 5 mil Centros Integra
dos de Assistência Comunitária 
(Ciacs). Orgulhoso e disposto a 
apoiar a proposta, o governador 
disse que os Ciacs eram "Cieps 
de segunda geração". O Rio, se
gundo ele, seria beneficiado com 
300 a 400 destas escolas, sem in
terferir no projeto de construção 
dos Cieps.

A formalização da aliança, 
contudo, só ocorrería em junho, 
quando o presidente subiu no 
palanque pela primeira vez com 
o ex-adversário para anunciar o 
lançamento da Linha Vermelha 
(linha expressa paralela à Aveni
da Brasil). Em seu discurso, o pre
sidente enfatizou que seu "entre
laçar de mãos" com o governa-

Q u a l o v e r d a d e ir o  

B r iz o la ?  0  que x in g a v a  

C o llo r  d e  " f i lh o t e  d a  

d it a d u r a "  d u r a n t e  a 

ca m p a n h a  e le ito ra l p a 

ra  a P r e s id ê n c ia  d a  

R e p ú b lica , ou o B r iz o ila  

que dobra o ele  do nom e  

p a r a  f e s t e ja r  com  o

presidente , em su as bases cariocas, o lançam ento da  

Linha Verm elha? Acom panhe o "e ntre-tapas-e-beijos"  

de Collor com o go vernado r, que fe z  de seu partido, o 

PDT, sua im agem  e sem elhança.

dor era movido pelo interesse na
cional. A cena era inacreditável 
um  ano antes: após acionar a ala
vanca para bater a primeira esta
ca da obra, Collor foi aplaudido 
entusiasticamente por cerca de mil 
m o rad o res  do C om plexo  da 
Maré, reduto brizohsta que con
centra várias favelas no fundo da 
Baía da Guanabara. Uma faixa 
estendida por uma associação de 
moradores local chamava aten
ção: "Collor e Brizoila juntos por 
um  Brasil novo".

Embora Passarinho tenha res
saltado que o governo não faria a 
po lítica do "tom a lá, dá  cá", 
Collor, ainda em junho, começou 
a abrir as torneiras para irrigar o 
governo flum inense. N aquele 
mês foram liberados 6 milhões de 
dólares para o primeiro trecho da 
Linha Vermelha.

ENTRE
DOIS
AMORES

A
o voltar do exílio, o en
genheiro Leonel Brizo
la despertava preocu
pações na caserna. Afinal, 

havia sido ele o governador 
gaúcho responsável pela 
encampação das m ultina
cionais ITT e Bond&Share, 
além de com andante  da 
"rededa legalidade", essen
cial para garantir a posse de 
João Goulart,em 1961.

Acertaram aqueles que 
viram no incendiário de on
tem o bombeiro de hoje.Eleito gover
nador carioca, Brizola aproximou-se 
do ditador Figueiredo, chegando até 
mesmo a propor o esticamento de seu 
mandato indireto e ilegítimo.

Derrotado pelo Plano Cruzado, 
Brizola voltou à ribalta durante as elei
ções presidenciais de 1989, notabili
zando-se com o uma das faces do 
monstro que assustava as elites, o 
"Brizula".Nessa condição, foi dos que 
mais bateu no candidato fantoche, fa
bricado pela telinha da Globo.

Não se passou um ano, e Brizola, 
novamente governador carioca, se 
aproximou de Collor, demonstrando 
que em nome das verbas ele é capaz 
de manter as melhores relações com 
qualquer que seja o chefe do governo 
federa l. Talvez por esses zigue- 
zagues, a lguns m ilita n te s  da 
b rizo lând ia  já dizem que "b risa  é 
Brizola, vento forte é oposição"...

ARREPIO- Tudo parecia seguir na 
mais perfeita harmonia, quando 
o governo federal, em agosto, ad 
mitiu pela primeira vez sua in
tenção de fazer m udanças na 
Constituição. O ministro da Eco
nom ia, M arcílio  M oreira , 
condicionou a rolagem das dívi
das dos Estados à aprovação do 
Emendão.

Embora tím ida, a prim eira 
reação de Brizola não foi positi
va. Em conversa reservada com 
amigos, ele censurou Collor por 
ter apresentado a proposta de 
um a negociação política através 
de Marcílio. "Ao que me consta, 
ele não é o porta-voz mais apro
priado para assuntos dessa natu
reza" , teria dito o governador. Em 
dificuldades, Brizola, porém, se 
esforçou para ver algo de positi
vo no Emendão. Assim, a pretex
to de defender o fim da proteção 
aos marajás, acabou defendendo 
a ex tinção  do  p rin c íp io  da 
irredutibilidade dos salários para 
o funcionalismo público.

Mais um a vez Brizola saiu em 
defesa de Collor quando este se 
viu pressionado pelas denúncias 
de corrupção envolvendo sua 
própria família. O governador 
classificou as exigências de demis
são de corruptos como um a ten
tativa de isolamento do presiden
te, com "intenções golpistas". E, 
incrível, chegou a admitir a pos
sibilidade de reeditar a campanha 
da legalidade de 1961... em defe

Entre um aperto  de mão e outro, ele tentou  

a presidência, mas não passou do 1- turno. 

De concreto, sobra o zigue-zague de quem  

pretende ser de oposição, namorando o 

ditador ou o presidente de plantão.

sa do m andato de Collor.

POPUIAR-POPUUCTA Na tentativa de 
aparecer como único opositor sé
rio de Collor - capaz de criticar, 
quando necessário, e de apoiar, 
quando preciso - , Brizola volta 
suas baterias contra a CUT e o PT, 
a quem qualifica como "a esquer
da que a direita gosta". E passa o 
tem po denunciando m anobras 
golpistas, encabeçadas pelas "oli
garquias", as mesmas que, segun
do ele, teriam  ajudado Lula a 
derrotá-lo no primeiro turno.

As oligarquias, no entanto, 
dão suporte a Brizola e a seu par
tido, o PDT, em seu berço e forta
leza, o Rio G rande do Sul. Lá, 
como reconhece um  ex-militante 
de primeira hora, signatário da 
"Carta de Lisboa", o sociólogo 
Calino Pacheco, o PDT "é um  par
tido mais populista que popular, 
com estru tu ra  conservadora e 
compromisso eleitoreiro". Este é 
um dos motivos por que os mais 
lú c id o s do  p a r tid o , explica 
Pacheco, vêem o PT como princi
pal inimigo.

E x p erien te  em  alianças, 
Brizola soube unir a oligarquia do 
Estado em 1986: aliou-se ao PDS 
para lançar o latifundiário e secre- 
tário-geral Aldo Pinto ao governo 
do Estado, tendo como compa
nheiro de chapa ao Senado o líder 
do governo Figueiredo, Nelson 
Marchezan. Os dois foram repeli
dos pelas umas.

10 B R A S IL
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Iugoslávia: 
um Líbano 
nos Bálcãs

SÉRVIOS 48% MACEDÔNIOS 6%
CROATAS 20% MONTENEGRINOS 2% HÚNGAROS 2%
ESLOVENOS 7% BÓSNIOS 6% ALBANESES 7%

Enquanto a Europa caminha 

para a unificação, os iugoslavos  

retalham  suas fronteiras

SÉRVIA - 5,8 milhões hab 
Sérvios - 89%
(maioria cristã-ortodoxa)

CROÁCIA - 4,6 milhões hab 
Croatas - 79%
Sérvios -1 5 %
(maioria católica)

ESLOVÊNIA-1 ,9  milhão hab 
Eslovenos - 96%
(maioria católica)

BÓSNIA-HERZEGOVINA - 4,4 milhões hab 
Bósnios - 40%
Sérvios - 37%
Crotas - 21%
(maioria muçulmanos)

MONTENEGRO - 640 mil hab 
Montenegrinos - 67%
Sérvios - 20%
(maioria muçulmana)

MACEDÔNIA - 2 milhões hab 
Macedânios - 69%
Sérvios -1 8%
Gregos
(maioria ortodoxa)

VOIVODINA - 2 milhões hab 
Sérvios - 56%
Húngaros - 21%

KOSOVO -1 ,9  milhões hab 
Albaneses - 83%
(maioria muçulmana)A

guerra civil iugoslava co
meçou em  junho de 1991 
com a intervenção do exér
cito federal na república 
da Eslovênia, que acabara 
de proclamar sua independência 

- ao mesmo tempo que a Croácia.
Na Eslovênia, a guerra terminou 
sem o reconhecimento formal da 
secessão, mas na Croácia ela se es
tende até hoje, com um  agravan
te: a guerrilha mantida pela ex
pressiva minoria sérvia. Todas as 
tentativas de cessar-fogo - por ini
ciativa da da comunidade euro
péia, ou sob patrocínio direto de 
Gorbachev - terminaram invaria
velmente com o reinicio das hos
tilidades.

A presidência coletiva que di
rige a Iugoslávia deixou de exis
tir: m etade de seus m em bros 
apóia a independência das repú
blicas, outra m etade defende a 
preservação  da  federação  iu 
goslava. Enquanto a guerra pros
segue na Croácia, Montenegro e 
Macedônia proclamam sua sobe
rania; agrava-se a situação na 
Bósnia-Herzego vina e em Koso vo 
- região autônoma anexada pela 
Sérvia há dois anos - cresce o mo
vimento pró-união com a Albânia.

Os Bálcãs, que algum dia ha
viam cedido o cetro para o Líba
no, se balcanizaram. A Iugoslá
via deixou de existir como país. A J_ 
guerra civil entre as repúblicas, 
para impedir (ou garantir) a in
dependência com prova que a 
República Federal só existe como 
história passada.

As ORIGENS ■ Excetuando a Sérvia, 
todas as demais nacionalidades 
(ver o quadro), que desde 1918 
integraram a Iugoslávia como país 
unificado, jamais tiveram condi
ções de proclamar-se como na
ções autônomas.

Até a Primeira Guerra M un
dial, elas estiveram sob domínio 
turco-otomano, sendo ao longo do 
tempo retalhadas entre as gran
des potências: a Itália tinha parte 
da Eslovênia; o Império Austro- 
Húngaro subordinava a Croácia, 
parte da Eslovênia, da Bósnia- 
H erzeg o v in a  e a V oivodina; 
M on tenegro , M acedônia e 
Kosovo (então parte da Albânia) 
continuavam  sob a dominação 
otomana.

A desagregação dos impéri
os a u s tro -h ú n g a ro  e tu rco - 
otomano, e as disputas entre as 
potências européias, permitiram 
que o reino sérvio unificasse pre
cariamente aquelas nacionalida
des. Os conflitos étnicos, porém, 
só arrefeceram após a Segunda 
Guerra Mundial, em virtude da 
unidade contra os alemães (ape
sar da colaboração dos ustachis 
croatas com os nazistas), das re
formas econômicas e sociais im-

plantadas pelo no vo regime socia
lista (que contribuiram para o de
senvolvimento material e cultu
ral das diferentes nacionalidades) 
e do sistema político repressivo 
adotado (que repressou as aspi
rações nacionais).

CRISE ECONÔMICA. Sob o regime so
cialista, Eslovênia e Croácia tive
ram  um  desenvolvimento rápi
do, seguidas pela Sérvia. Bósnia, 
Montenegro e Macedônia - assim 
como Kosovo e Voivodina - in
d u stria lizaram -se  m ais lenta- 
mente.Embora sua economia se 
diferenciasse em m uitos aspec
tos da economia centralizada dos 
países do Leste (combinação de 
economia de mercado com pro
priedade social autogestionária, 
relações estreitas com a economia 
capitalista ocidental, empréstimos 
vultosos - mais de 20 bilhões de 
dólares - com o aval do FMI), a 
Iugoslávia não escapou da crise 
que atingiu, nos anos 80, todos os 
países socialistas europeus.

A partir de então, os laços que 
uniam  as diferentes repúblicas e 
nacionalidades iugoslavas vêm 
deterio rando-se rap idam ente. 
Cada um a delas passou a respon
sabilizar as demais pela crise, ten
tando ao mesmo tempo, resguar
dar seus próprios interesses.

A Eslovênia (30% do PIB da

federação) e a Croácia negaram- 
se a contribuir para a recuperação 
das regiões mais atrasadas e pas
saram a acusar a Sérvia de tutelar 
as repúblicas em função de seus 
interesses hegemônicos.

Os sérvios, que constituem 
quase 50% da população total da 
Iugoslávia, explicam o desenvol
vimento econômico da Eslovênia 
e Croácia a p a rtir  do  priv ile- 
giamento destas repúblicas du 
rante o governo de Josip Broz Tito 
(um croata), que durante mais de 
30 anos governou a federação. Se 
isto é verdadeiro, também é fato 
que os sérvios sempre predomi
naram  as forças armadas e de se
gurança.

VAIE TUDO. Sob pretexto de que a 
Sérvia é a única que continua sob 
comando dos comunistas, antigos 
dirigentes da Liga dos Comunis
tas Iugoslavos, hoje à frente das 
repúblicas que proclamaram a in
dependência, levantam a bandei
ra anticom unista para obter o 
apoio das potências ocidentais. A 
Sérvia, por sua vez, sob pretexto 
de defender as minorias sérvias 
que vivem nos territórios croata e 
esloveno, utiliza o exército fede
ral para anexar estas regiões. Ao 
mesmo tempo, mantém contradi- 
toriamente um  domínio férreo so
b re  K osovo, de  m aio ria

p o p u lac io n a l a lb an esa , e 
Voivodina, com grande porcen
tagem de húngaros. As diferen
ças religiosas são açuladas e os 
conflitos tendem  a generalizar-se 
sob mais este pretexto.

Para quem esperava que o fra
casso do socialismo na Europa, 
além de democracia, fosse trazer 
paz, tranqüilidade e riqueza, os 
trágicos acontecimentos iugos
lavos não são nada promissores.

WLADIMIR POMAR

O EXÉRCITO 
ALEMÃO

A França e a Alemanha de
cidiram organizar umaforça para 
ação militar conjunta na Europa. 
Inicialmente ela terá 50 mil ho
mens e aproveita os 25 mil fran
ceses que já estão na Alema
nha, ainda em conseqüênciados 
acordos do fim da Segunda Guer
ra. Os americanos tinham 300 
mil homens em território alemão 
e estão reduzindo o efetivo à 
metade. Já o exército franco- 
alemão poderá evoluir para cem 
mil homens, diz o Financial Ti
mes. Há um ano os americanos 
reagiram a essa mesma propos
ta com um protesto: considera
ram que ela solaparia as bases 
da OTAN - a Organização do 
Tratado do Atlântico Norte, cuja 
espinha dorsal são as armas 
nucleares e as tropas america
nas na Alemanha. Muita coisa 
mudou, desde então. Explodi
ram a crise iugoslava e a sovié
tica. Os problemas com o déficit 
interno americano se agravaram. 
Hoje, os EUA estão procurando 
ver o exército franco-alemão 
como um complemento de seu 
papel militar na Europa.

M A IS  USINAS
NUCLEARES

A França considera que as 
suas forças nucleares - como 
são muito menores que as ame
ricanas, as russas e as da OTAN 
- ainda são inferiores às suas 
necessidades de defesa, disse o 
chefe do Estado-Maior francês 
num seminário sobre estratégia 
militar realizado em Viena, nos 
últimos dias. Portanto, disse o 
general, a despeito dos cortes 
feitos por EUA, URSS e OTAN, à 
França: 1) manterá sua força de 
dissuasão nuclear baseada em 
submarinos em patrulha perma
nente; 2) continuará desenvol
vendo um novo elemento para 
seu arsenal nuclear, baseado em 
mísseis terra-a-terra e para dis
paro de aviões; 3) continuará 
também realizando testes nu
cleares no Pacífico.

O G -7 D IZ E  
O  G -2 4  DESDIZ

O G-7, fórum econômico dos 
países ricos, não deve extrapolar 
de sua competência, que deve 
continuar restrita à economia e 
às finanças. Esta, segundo o Le 
Monde, a posição do G-24, fórum 
que reúne países da África, Amé
rica Latina e Ásia. O G-24 reagiu 
às d e c la ra çõ e s  de M iche l 
Camdessus, presidente do FMI, 
que procurou ligar a ajuda dos 
Sete Grandes a programas de 
redução dos exércitos do Ter
ceiro Mundo, durante a reunião 
do Fundo em Bangcoc, em mea
dos de outubro.
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AR O D A D A  
URUGUAI 
DANCA?

Os países ricos ao G-7 atri
buíram-se a tarefa de concluir 
as negociações da Rodada Uru
guai, para liberalização do co
mércio mundial, até o fim do 
ano. Há dois anos que a pro
messa vem se repetindo. E o 
problema básico é simples de 
se ver, por exemplo: os países 
da CEE gastam 135 bilhões de 
dólares por ano em subsídios 
agrícolas e forçam países ex
portadores a ficar de fora das 
fronteiras européias - no caso 
do Terceiro Mundo, estima-se 
que os prejuízos são equivalen
tes aos serviços de suas dívi
das externas, 50 bilhões de dó
lares. Na tabela abaixo, do 
Economist de 12 de outubro, 
os preços agrícolas europeus, 
comparados com os da Austrá
lia, em dólares por quilo:

ATENÇÃO
ALEMANHA!
Quem presta atenção nas 

disputas imperialistas no cam
po econômico, lembra sempre 
da briga EUA-Japão. Não deve 
esquecer, no entanto, da Ale
manha que, no ano passado, o 
país com maior saldo líquido de 
capitais - diferença entre seus 
investimentos no exterior e os 
que os estrangeiros têm em seu 
país. Neste ano a Alemanha 
mudou: fez grandes captações 
de recursos no mercado mundi
al - manteve uma taxa de juros 
muito alta para conter a inflação 
e f in a n c ia r o d é fic it  da 
re u n ific a ç ã o . Mas sua 
potencialidade é enorme: ela é 
o maior exportador mundial - 
exporta mais até que os EUA, 
mais de 410 bilhões de dólares 
por ano.

CARNE MANTEIGA QUEIJO

EMANHA 12.16 4.40 9.00

•ANCA 14.77 6.30 8.60

GLATERRA 20.24 4.38 7.52

ÁLIA 14.53 7.10 9.17

iPANHA 14.82 11.38 12.32

JSTRÁLIA 8.23 3.10 4.31

RECEITA
PARA A  URSS
A inflação na URSS está 

correndo a 3% por semana e a 
estimativa é de que, no fim do 
ano, alcance 350%.

Estima-se que neste ano a 
queda do Produto Nacional Bru
to da URSS seja de 15%. O 
governo tem emitido rublos e 
aumentado salários para acom
panhar a alta de preços.A Agri
cultura Primeiro Mundo

<JAl{
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“Sangue, suor e lágrimas”
PC cubano busca resistir 

à crise combinando 

socialismo e nacionalismo

O
s cubanos que vivem em 
Miami não precisam  se 
apressar em  arrum ar as 
malas para voltar a Cuba 
e retomar suas terras e pa
lacetes. A julgar pelos resultados 

do 4a Congresso do Partido Co
munista, realizado de 10 a 14 de 
outubro, Cuba continua socialis
ta. Entretanto, há problemas, a 
maior parte conseqüência da drás
tica redução das importações pro
venientes da URSS e da Europa 
Oriental.Bloqueada econômicáe 
com ercialm ente pelos Estados 
Unidos, Cuba enfrenta a escassez 
de diversos produtos, a começar 
do petróleo. O nível de vida dos 
cubanos está caindo progressiva
mente há dois anos e a situação 
pode piorar. A população recla
ma da falta de alimentos, produ
tos de higiene e roupas, da demo
ra dos ônibus sempre cheios, da 
pequena cota de cigarros. Há me
nos investim entos em saúde e 
educação, falta papel para impri
mir livros e jornais, constróem-se 
menos casas e apartamentos, não 
há remédios, que eram importa
dos. O transporte coletivo sofre 
com a falta de ônibus, peças, pneus 
e combustíveis.

Q uem  m ais está perdendo 
com a deterioração da situação 
econômica são os que ganham  
mais. Em Cuba, o maior salário é 
cerca de cinco vezes superior ao 
menor. Como todos os produtos 
são vendidos pelo sistema de ra
cionamento, e como as cotas são 
iguais, quem ganha mais não tem 
como gastar o dinheiro. Por isso, 
são enormes as filas em restauran
tes, sorveterias, cabarés e vende
dores de hambúrgueres, pois fal
ta o que  com p rar. O fensiva 
DiplomáticaSem o apoio da URSS 
e do Leste europeu, que eram res
ponsáveis por 85% do comércio 
de Cuba, em condições favoráveis 
à ilha, os cubanos procuram  par
ceiros alternativos e divisas con
versíveis. Ao mesmo tempo, de
senvolvem um a ofensiva diplo
mática para condenar na ONU o 
bloqueio norte-americano e con
quistar investimentos e produtos 
de outros países.

Na verdade, não há grande 
esperança de que o bloqueio ter
mine, pois os norte-americanos e 
os cubanos no exílio têm consci
ência de que a única alternativa 
para acabar com o socialismo na 
ilha é o estrangulamento econô
mico. Uma invasão não é aceitá
vel pela comunidade internacio
nal e teria altíssimo custo hum a
no e material para os EUA. E os 
oposicionistas em Cuba limitam 
sua ação política a contatos com 
jornalistas e d iplomatas estrangei
ros.

A ofensiva diplomática, po
rém, pode contribuir para que ou
tros países se sintam mais à von
tade para se relacionar economi
camente com Cuba. O Congresso 
manteve a abertura ao capital es
trangeiro em  áreas tão am plas 
como o turismo - onde já há em
presas mistas com capital espa
nhol - e a prospecção do petróleo 
no mar. Nos últimos dias, estive
ram em Cuba missões de empre
sários espanhóis e britânicos. A

prioridade de Cuba continua sen
do o programa alimentar, desti
nado a suprir as necessidades da 
população e substituir im porta
ções. Outras prioridades são o tu
rismo, a biotecnologia, a engenha
ria genética e a produção de me
dicamentos. Cuba espera gerar 
dólares nesses setores para fazer 
frente às necessidades de impor
tações além de intensidad e as ven
das de seus produtos básicos de 
exportação: açúcar, níquel, café, 
cítricos.
D ias PIORES VIRÃO .  Este plano de 
desenvolvimento econômico, po
rém, não dará resultados de um  
dia para outro. A resolução apro
vada pelo Congresso diz que se 
deve considerar o "possível agra
vamento" da situação e a perspec
tiva de se passar a "outras fases 
mais severas e críticas do período 
especial".

Para suportar esta situação, os 
dirigentes cubanos adotaram  o 
lema "Salvar a Pátria, a Revolu
ção e o Socialismo". A Revolução 
é considerada prosseguim ento 
das guerras contra os espanhóis e 
da oposição aos norte-americanos. 
Sobre a mesa que dirigiu os traba
lhos do 4a Congresso, havia ape

nas dois retra
tos: o de Karl 
M arxe o do he
rói nac ional 
José M arti. A 
todo m om en
to, não fa lta
vam  a lu sõ es  
aos heró is  e 
momentos glo
riosos da histó
ria do Caribe.

A lém  de 
apelar para o 
arraigado pa
triotism o dos 
cubanos, a re
so lução  do  
Congresso diz 
que o "o parti
do tem o dever de falar claramen
te ao povo, prevení-lo e contribu ir 
para prepará-lo para enfrentar e 
resistir a situações ainda mais di
fíceis". No início do Congresso, 
Fidel fez um  discurso de quatro 
horas e 50 minutos, explicando 
detalhadamente os problemas do 
país. Foi assim, por exemplo, que 
os cubanos ficaram sabendo que 
a falta de sabonete e detergente 
deve-se à redução das vendas so
viéticas e ao não-fomecimento de

sebo e soda cáustica. Que apenas 
2% do fornecimento de papéis e 
cartões foi cumprido. E 16% do 
óleo vegeta l, 11% do leite 
condensado, nada de algodão e 
têxteis.
Reformas M odestas . Os debates 
entre os 1.700 delegados foram 
transmitidos pela televisão, que 
também m ostrou votações não 
unânimes. Mas o 4a Congresso 
manteve o sistema de partido úni
co, decidindo entretanto aceitar no 
seu interior miltantes religiosos. 
Além disso, houve um a substan
cial renovação no Comitê Central 
- 53% - e no Burô Político -14 no
vos dirigentes, em 25 -, possibili
tando o ascenso de quadros mais 
jovens, em um  partido em que 
mais de 60% dos 611.627 militan
tes têm menos de 45 anos. O Con
gresso aprovou também medidas 
no sentido de democratizar o Po
der Popular (ver o quadro).

Segundo os dirigentes cuba
nos, a permanente ameaça de in
tervenção norte-americana não 
cria um  clima propício a uma aber
tura maior. Afinal, dizem, Cuba 
está em estado de guerra, mobili
zando freqüentemente suas for
ças arm adas de cerca de2 milhões

DIRETAS LÁ!

0
 sistema eleitoral adotado em Cuba 
e x is te  desde que fo i ap rovada  a 
Constituição de 1976, fundam entan

do-se em delegados eleitos pelo voto d i
reto e secreto em 14.246 circunscrições 
eleitorais, com uma média de 508 eleito
res em cada.

A população vinha reivindicando seu 
aperfeiçoamento. Os eleitos têm de pres
tar conta a seus e le itores de quatro em 
quatro meses, mas m uitas vezes essas 
assem bléias são puram ente form ais. É 
possível revogar os mandatos dos eleitos, 
mas nem sempre os eleitores se dispõem 
a isso. Em algumas assembléias, há pou
co debate e muita unanimidade.

O 49 Congresso aprovou eleições d i
retas para os deputados à Assembléia Na
cional do Poder Popular, decidindo tam 
bém por eleições diretas para os delega
dos às assembléias provinciais. Além d is
so, as resoluções abriram a possib ilida
de de a Assembléia Nacional do Poder Po
pular, ao fazer as mudanças necessárias 
na Constituição, aprovar eleições diretas 
em níveis superiores.

Ao votar na resoluçãoque estabelecia 
eleições diretas, Fidel teria d ito  alea jacta 
est (“ a sorte está lançada” ). A partir de 
agora, sua recondução ao cargo de depu
tado dependerá das urnas.

de pessoas para a defesa do país. 
Fidel disse que se realizava um 
"Congresso em armas" - e por isso 
vários delegados militares, inclu
indo os ministros das Forças Ar
madas, Raúl Castro, e do Interior, 
Abelardo Colomé Ibarra, mobili
zados em seus postos, não partici
param  de todas as sessões.

HÉLIO DOYLE, de Havana



Zélia: o golpe da paixão

0
 livro de Fernando Sabino, 

Zélia, um a paixão, é de 
um a pretensão insuperá
vel. Ficam dúvidas sobre 
o que é de pior gosto: se as 

cantadas que o livro afirma ter 
Bernardo Cabral passado em Zé
lia, que incluem absurdos como 
"você não é a m ulher inaugural, 
mas a estréia nos sentimentos", ou 
se a autêntica cantada literária com 
que Fernando convenceu Zélia de 
que ele era o autor conveniente. 
Diz Sabino que ela cedeu tudo, 
desde seu diário até os direitos 
autorais, com o argumento de que 
ele a retrataria como um "pintor".

Sabino compara-se a Gustavo
Flaubert; diz que Zélia é ele, imi
tando a famosa frase do escritor 
francês, "M adame Bovary c'est 
moi".

Mas no texto incrivelmente 
ruim, nem Sabino é Flaubert, nem 
Zélia é Madame. O escritor a trata 
cruelmente, talvez sem querer.

Se a abertura do livro é um 
chocante lugar comum - "Uma 
aura de pureza, um a expressão de 
inocência infantil...", a primeira 
frase do comentário final é de uma 
grosseria sem par - "Sinto-me per
plexo como se tivesse acabado de 
matar agalinha dos ovos de ouro". 
Para quem  lê o livro, as fofocas de 
bastidor (aliás, nada que seja de 
fato surpreendente), passam e fica 
o cálculo de que Sabino vai ga
nhar projetados 65 milhões em di
reitos autorais, ou talvez mais, se 
essa pseudo-biografia tiver envol
vido um  pagamento por fora.

D e UM LADO SÓ. Um dos defeitos 
do livro, que ele apresenta como 
qualidade, é o de ter escutado um 
único lado da história: o de Zélia. 
O utro está na superficialidade

A
 revelação mais importante 
do  en fren tam en to  en tre  
A nita Faye H ill e o juiz 

Clarence Thomas, que ocupou 
pelo m enos dez horas in in te
rruptas das redes globais de lá 
(ABC, NBC e CBS) é a de que os 

Estados Unidos arriscam cair de 
vez numa regressão profunda em 
sua cultura política, onde aspec
tos públicos vão de longe para se

Livro m ostra a queda de 

um escritor e revela a 

sedução pela picaretagem

com que trata o governo Collor e 
o próprio Collor, a quem pinta 
como rapaz impulsivo, patriota e 
atrapalhado. A superficialidade 
dá margem à interpretação, apro
veitada à larga na imprensa con
servadora, de que planos fracas
sados e desm andos jurídicos se 
multiplicaram porque a ministra 
estava apaixonada e o ministro 
vivia a conquista de sua vida. Mas 
o livro é tão fraco que nem mesmo 
essa interpretação se sustenta: os 
personagens parecem fantoches 
de segunda-mão.

A superficialidade é mais gra

Anita Hill contraThomas
Nas redes globais da TV Am ericana, m ulher e ju iz encenam dram a sem  am or

gundo plano e o exibicionismo 
sensacionalista toma o primeiro.

A novela pseudo-sexual a li 
encenada em  ritm o compacto, 
onde as agressões verbais substi
tuíam a ação, acabou jogando para 
segundo plano o fato de Bush in
dicar para a Suprema Corte um  
juiz conservador, que se jacta de 
ser um  "self-made negro" num 
p aís  o n d e  os p ro g ram as de 

integração social e ra
cial estão em dram á
tico recuo.
Ó dio e vingança. O s

rostos crispados de 
Anita e Thom as no 
vídeo deixavam trair 
sobre tudo  ressenti
mento mútuo. Seja lá 
o que se tenha ence
nado ou reencenado 
ah, não era amor, nem 
mesmo sua frustração; 
pairava no ar muito 
mais uma consentida 
vingança contra o de
sejo insatisfeito.

ve porque, ao contrário do que 
pensa a sua protagonista, os de
poimentos e memórias culturais e 
políticas têm larga e sólida litera
tura no país. Pela imprensa, Zélia 
divulgou a idéia de que o livro 
podería impulsionar o hábito de 
se discutir a vida de personagens 
públicos, esquecendo ou ignoran
do, o que é mais provável, toda a 
tradição que José de Alencar, Joa
quim Nabuco, Batista Luzardo, 
João Neves da Fontoura, Daniel 
Krieger, Machado Lopes, Oswald 
de A ndrade, Pagu, Tarsila do 
Amaral, entre muitos outros, - dei

Levantaram-se muitas hipó
teses para interpretar o caso: tra
tava-se de um  enfrentamento en
tre exibicionismo e vulgaridade; 
o episódio provocaria um a crise 
entre os movimentos feminista e 
negro; a platéia se divertia diante 
do espetáculo de dois negros se 
destratarem em público de forma 
tão patética; desde a guerra do 
Golfo há um a certa falta de assun
to sensacionalista na mídia, e as
sim por diante.

Nada disto, entretanto, elimi
na o impacto de um a m ulher que
rer despir em público seu desafeto, 
e deste tratá-la como coisa de um 
passado morto. Se tivesse havido 
ali um  caso de qualquer natureza 
que fosse - desfecho seria outro, e 
a mídia teria de procurar outras 
flores magras para preencher o 
vazio eletrônico.

A p ro v ad o , afinal, o juiz 
Thomas seguirá sua inapelável 
sina de consolidar em princípios 
jurídicos a política conservadora 
de Busch, que o pôs lá. Anita, se

xaram como autores ou persona
gens. O fato de a protagonista ser 
mulher num  país de machões só 
acresce a irresponsabilidade opor
tunista do livro.

0  PRÍNCIPE •  Involuntariamente, 
talvez, o que o livro tem de inte
ressante é a versão original para 
a presença de Zélia na equipe de 
Collor e no Ministério. O livro in
sinua que Zélia se aproximou de 
Collor menos devido ao interesse 
pelo homem público e mais gra
ças ao interesse pelo homem, que, 
por acaso, era público. Neste sen
tido, o diário de Zélia, reproduzi
do no livro, é o patético retrato do 
processo global de sedução bara
ta que tomou conta do país na cam
panha que levou ao resultado das 
eleições de 1989.

No dia 18/02/88, anotou ela: 
"Sonho acordada todas as noites. 
Sonho com um  príncipe, um  ho
mem belo e gentil de quem eu gos
to e que me quer bem. Eu precisa
va dar um  nome e um  rosto a ele. 
Dei o seu".

Há algo de sombrio e melan
cólico nos perfis femininos que 
cercam o centro do governo: a pri
meira dama, a chorar em público 
a miséria conjugal; Zélia, a expor- 
se atrás de um a versão humana 
para seu papel no desastre que é o 
governo; Belisa Ribeiro, a ex-as- 
sessora da campanha eleitoral, e 
que agora  desanca  im p ie 
dosamente o presidente em fu rio- 
sos artigos no Estadão; Margari
da Procópio, que reagiu ao livro 
de Zélia dizendo que se alguém 
comentasse as suas pernas retru
caria que elas têm dono.

Em matéria de espetáculos de 
mau gosto, estamos no primeiro 
dos mundos.

PO RQ UEA
INDIGNAÇÃO?

O apoio ao primeiro plano 
Collor, que fez a glória de Zélia, 
Ibrahim Éris, Kandir e outros 
economistas da equipe inicial 
do governo, foi absolutamente 
unânime por parte dos maiores 
jornais e revistas do país. “Nem 
Fidel Castro ousou tanto”, dis
se à imprensa estrangeira, na 
época, o conhec ido ed ito r 
Roberto Civita, numa reflexão 
comum entre seus pares. Ago
ra, nas revelações do livro da 
ex-ministra, indignados, eles 
descobrem que era tudo impro
viso, palhaçada. E agora? É 
hora de lembrar a consigna da 
histórica greve dos jornalistas 
de São Paulo contra o patronato 
da grande imprensa, em 1979: 
“Não compre jornais. Minta você 
mesmo.”

OSANTO  
DINHEIRO

Qual é a origem do dinhei
ro, perguntou a polícia ao co
nhecido traficante. E ele res
pondeu, com precisão: “É a 
Casa da Moeda."

Interrogado na Polícia Fe
deral de São Paulo para res
ponder pelos 45 milhões de 
dólares com os quais comprou 
a tevê Record - dinheiro que 
teria vindo de traficantes co
lombianos, segundo denúncias 
de um seu ex-correligionário - o 
bispo Edir Macedo, da Igreja 
Universal do Reino de Deus, 
respondeu: “Se o dinheiro é 
sujo, eu não sei. Os fiéis o colo
cam na sacola, o banco aceita e 
com ele pagamos nossas con
tas (ver a matéria na pág. 4).

quiser, tem um  best-sellernas mãos. 
Como dizia o grande W illiam 
Shakespeare, tudo está bem quan
do termina bem.

A conferir.

PERIGOSOS
SALEIROS

Depois de quinze dias de 
interdição, os órgãos de vigilân
cia sanitária e a Polícia Federal 
libe ra ram  a p rodução  e a 
comercialização das balas da 
Van Melle, companhia holande
sa que teve seus doces, gros
seiramente envenenados com 
cocaína, vendidos na porta de 
algumas escolas. A Van Melle é 
um truste internacional: tem 16 
fábricas pelo mundo: contratou 
grandes advogados; forçou o 
governo a formar uma equipe 
com especialistas em análise 
toxicológica de vários Estados 
para centralizar e apressar as 
investigações; está preparando 
pesquisa de opinião pública e 
campanha publicitária para dar 
a volta por cima do acidente; e 
tem seguro na Inglaterra. E os 
baleiros, como seu João Evan
gelista (foto), que há décadas 
vendem doces em porta de es
colas? Eles estão sendo perse
guidos pela polícia em algumas 
cidades de São Paulo e do Rio - 
porque nossas au toridades 
vêem neles perigosos indutores 
do consumo de cocaína.
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COLOMBO, S IM . 
E OS OUTROS?

Com as desgraças que se 
abateram sobre os indígenas e 
africanos a partir de 1492, não 
se deve associar apenas os no
mes de Colombo e Cabral, ou os 
dos reis de Portugal e Espanha. 
1492, diz o livro recente do fran
cês Jacques Attali, é também o 
ano do conclave católico para a 
sucessão de Inocêncio VI, que 
nom eia o espanhol Rodrigo 
Bórgia para chefe do papado 
que se tornaria  sím bolo de 
corrupção e escândalo e abre o 
caminho para a Reforma Pro
testante. Começa a formar-se, 
então, o reinado ideológico dos 
calvinos e luteros, pais intelec
tuais dos principais povos colo- 
nizadoresdo Novo Mundo - cujos 
nomes é indispensável lembrar 
também nessa hora de rever os 
crimes históricos cometidos na 
América.

SALDOS
FEMINISTAS
A batalha das feministas 

americanas contra a nomeação 
do juiz Clarence Thomas levou- 
as a medir o avanço de seu 
movimento nos últimos anos. 
Conclusões: expressivos pro
gressos no campo profissional; 
mas quase nada no campo polí
tico. As mulheres são apenas 
duas entre cem senadores. E 
apenas 29 entre os 434 deputa
dos da Câmara. Os resultados 
no campo profissional:
>ORCENTAGEM DOS PROFISSIONAIS QUE SÀO MULHERES

1990 1985 1983

;argos EXECUTIVOS 40% 38% 32%

ÍNGENHARIA 8% 9% 6%

«ATEMATICA E COMPUTAÇÃO 36% 31% 30%

«EDICINA 19% 17% 16%

iDVOGADOSE JUIZES 21% 18% 16%

PORNOGRAFIA  
SEM FIM

No início de outubro, em 
Copenhague, o festival de novi
dades pornográficas Salão Eró
tica 2000 desmentiu uma sim
pática tese liberal: a de que a 
liberação completa desse tipo 
de amostras acabaria por des
truí-las, por retirar-lhes o caráter 
misterioso - e desejado. Em 
1969, enquanto os países oci
dentais, em geral, mantinham 
estrito controle de publicações 
sobre sexo, um ministro da Jus
tiça  conservador norueguês 
anunciou a liberação completa 
de todo tipo de texto e imagens 
vendidas no país. A pornografia 
não saiu de moda, no entanto, 
nesses 22 anos. Diz o Le Mon
de, num balanço sobre o Erótico 
2000: a pornografia apenas ba- 
nalizou-se; os dois maiores gru
pos de imprensa da Noruega só 
equilibram suas receitas com 
tablóide onde não falta, todo dia, 
pelo menos um par de seios 
nus. O festival atual, diz o jornal, 
é um esforço dos comerciantes 
noruegueses do sexo, nadispu- 
ta com alemães e holandeses, 
do promissor mercado dos paí
ses ex-puritanos e comunistas.

Ofensiva conservadora põe 

em risco aprovação da nova 

Lei de D iretrizes e Bases

A
 tramitação do projeto da 
Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional se
gue no Congresso em rit
mo de novela. Com sua 

discussão iniciada há três anos, o 
projeto já esteve em  urgência 
urgentíssima na Câmara, esteve a 
pique de ser votado por acordo 
de lideranças no fim da legislatura 
passada e quase acabou arquiva
do no fim do ano. Entretanto, na 
nova legislatura, deputados de 
todos os matizes ideológicos apre
sentaram um  total de 1.236 emen
das. Cresceu a resistência conser
vadora a muitas propostas do pro
jeto e o lobby das escolas privadas 
intensificou sua ação. O resultado 
é que a urgência caiu no esqueci
mento, o projeto voltou às Comis
sões da Câmara e nestas, novos 
relatores foram indicados: na Co
missão de Constituição e Justiça, 
o deputado Edevaldo Alves da 
Silva (PDS-SP); na Comissão de 
Educação, a depu tada Angela 
Amin (PDS-SC).

Edevaldo  A lves,  ap resen to u  
substitutivo completo na sua Co
missão. Angela Amin levantou 
uma série de objeções à proposta 
tal como formulada. As maiores 
divergências, de acordo com a de
putada, estão no capítulo V do 
projeto, e os pontos-chave são a 
composição do Conselho Nacio
nal de Educação, a questão da ges
tão democrática nas escolas e a 
questão do conceito do Sistema 
Nacional de Educação, além de 
outras menores.

Criou-se um  impasse, e para 
tentar vencê-lo, o Colégio de Li
deranças da Câmara criou um a 
Comissão M ultipartidária de Ne
gociação, com representantes de 
cada p a r tid o , in c lu in d o  os 
relatores das Comissões, para, en
tre as 1.236 emendas e o projeto 
original, desentranhar o que seja 
consensual e o que deva ir à vota
ção nas comissões e depois em ple
nário. Segundo o deputado Raul 
Pont (PT-RS), o trabalho caminha 
muito lentamente, pois a Comis
são quer fazer a discussão da tota
lidade do projeto. Assim mesmo, 
é possível que a votação comece 
até o final do mês de outubro.

MANIFESTAÇÃO. O s riscos de retro
cesso no projeto têm preocupado 
os integrantes do Fórum Nacio
nal em Defesa da Escola Pública, 
hoje integrado por 36 entidades 
da  so c ied ad e  civ il com  
representatividade nacional. O 
Fórum , que acompanha e partici
pa das discussões sobre a LDB 
desde o início, convocou um a 
manifestação nacional para a m a
nhã de 30 de outubro, em Brasília, 
querendo pressionar os deputa
dos a votar o projeto e a consoli
dar e ampliar os aspectos que vê 
como progressistas.

Ana Rosa Gomes de Brito, que 
representa a Comissão Nacional 
dos Trabalhadores em Educação 
(CNTE) no Fórum, diz que o lobby 
p rivatista  vem  dificu ltando  a 
tramitação do projeto e a negocia
ção das Comissões. Eva Pereira, 
representante da Associação N a
cional de Educação (ANDE), de
fende o caráter participativo que

teve a discussão do atual projeto e 
teme que a atual ofensiva conser
vadora venha a descaracterizá-lo
(ver quadro nesta página).

ENSINO DIVIDIDO? A resistência con
servadora tem visado principal
mente definir um a grande auto
nomia para o setor privado. No 
limite, os privatistas defendem a 
criação de dois sistemas de ensi
no - um  público, outro privado. A 
gestão democrática, por exemplo, 
cabería no primeiro, mas não de
veria ser estabelecida em lei no se
gundo. Também querem ampliar 
o peso da escola privada no Con
selho Nacional de Educação, di
minuir o controle público sobre 
as escolas privadas, impedir o es
tabelecimento do salário-creche e 
a preferência das escolas públicas 
na aplicação do salário-educação.

A oposição conservadora ao 
atual projeto de LDB ga
nhou um  afiado importan
te: o Ministério da Educa
ção, que durante a gestão 
Chiarelli manteve-se publi- 
camente distante da discus
são, em bora no bastidor 
manifestasse desagrado di
ante dos rumos que a lei to
maria, se aprovada. O novo 
ministro José Goldenberg 
veio a público criticar o pro
jeto como corporativo, utó
pico e detalhista.

Em meio a essas pres
sões, o projeto deverá con
tinuar tram itando lenta
mente na Câmara, para de
pois ir ao Senado, onde, se
gundo membros do Fórum 
Nacional em Defesa da Es
cola Pública, deve aum en
tar a força conservadora na 
discussão. Lá, o senador 
Jorge Bomhausen (PFL-SC) 
já tentou, no passado, tor
pedear o projeto da Câma
ra, apresentando um  proje
to sobre o ensino superior, 
cujo efeito maior seria o de 
fragmentar a própria idéia 
de um  Sistema Nacional de 
Educação. A iniciativa não

COMACARA
DO BRASIL

E
m muitos documentos, o Fórum Nacional e as 
entidades que o compõem têm avaliado o atu
al projeto de LDB. Entre críticase apoios, o ba
lanço é positivo. Ressalta-se, em primeiro lu

gar, o processo democrático que deu origem ao 
atual projeto, com mais de dois anos de intensa dis
cussão entre parlamentares e entidades. É unâni
me a consideração de que este projeto deva ser a 
referência da discussão, pois para o bem e para o 
mal, ele tem a cara do Brasil. Entre os aspectos po
sitivos, os documentos ressaltam o caráter de sis
tema unificado dado à educação; o crescimento da 
representatividade da sociedade civil no Conselho 
Nacional; a previsão de gestão democrática nas es
colas; obrigação da redução da jornada de traba
lho para o jovem trabalhador estudante, com a 
mesma remuneração; preferência para asescolas 
públicas na aplicação do salário-educação; criação 
do salário-creche; piso salarial unificado para a 
educadores; incentivo à formação superior para 
todos os níveis do magistério; definição precisa 
dos gastos com educação, e xc lu ind o  daí os 
assistenciais, como merenda, obras públicas, aten

dimento médico, embora estes permaneçam obri
gatórios; avanço na definição da autonomia univer
sitária.

Entre as críticas aparecem: caráter apenas 
consultivo dado à convocação do Fórum Nacional 
da Educação, que tem 150 membros eleitos e de
veria definir as grandes linhas quinqüenais do sis
tema; proposta de avaliação para o ensino superi
or v incu lada ao sistem a de credenciam ento e 
descredenciamento de universidades públicas (o 
Fórum apóia a avaliação, mas não a questão do 
credenciamento); separação do sistema de ensi
no técnico do comum.

deu certo graças a um a interven
ção coordenada pelo senador 
Fernando Henrique Cardoso, a 
pedido do Fórum Nacional em 
Defesa da Escola Pública.

Esta é um a batalha estratégi
ca dentro da luta pela melhora da 
qualidade de vida na sociedade 
b ra s ile ira , que  in c lu i o 
reerguimento do sistema público 
de ensino - em todos os níveis - do 
verdadeiro pantanal onde o dei
xou a política privatista implan
tada com a ditadura e continuada 
na Nova República.
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0  som da beleza
Na Bahia, o grupo Olodunt 

dà lições de música e de 

alegria  de viver

SARAVÁ, 
SEU PARA

N
uma noite chu
vosa de abril de 
1979, um  grupo 
de neg ro s de 
Salvador deci
diu fundar um  bloco 
afro. DeOlodum-Maré, 

divindade africana que 
paira sobre os outros 
orixás, uma espécie de 
deus dos deuses, toma
ram o nome empresta
do. Para a folia, ficou 
apenas O lodum . No 
Cama vai de 1980, os 600 
negros do bloco pisa
vam no asfalto encur
tando mais a distância 
entre África e Bahia.
Mas as cordas de um  
bloco carnavalesco era 
prisão dem ais para o 
O lodum . N u m  
"desencontro de ges
tões" interno, ele divi
diu-se e quase acabou.
Da antiga diretoria, ape
nas um  continuou no 
bloco. No carnaval de 
1983, o Olodum  não deu o ar da 
graça. Retornou em 1984, já com 
o nom e de G ru p o  C u ltu ra l 
Olodum, e tomou-se o principal 
responsável por um a das maio
res revoluções na cultura popu
lar da Bahia. Hoje, oito anos após 
livrar-se das cordas, o Olodum 
rom peu também as divisas da 
Bahia para ganhar o Brasil e o 
mundo. Sua última façanha acon
teceu em 15 de agosto deste ano, 
no Central Park de Nova York.

Acompanhando o cantor e 
compositor Paul Simon, a Banda 
Olod um  botou pra dançar800 mil 
pessoas presentes num  show pro- 
gramado para duas horas e que 
ganhou mais um a a pedido do 
público. "O Olodum  aconteceu 
m usicalm ente, depo is  parou  
como bloco e se reorganizou 
com o g ru p o  cu ltu ra l, centro 
irradiador de idéias, de contexto 
de ação na luta contra o racismo, 
na organização da comunidade 
negra e por um a cidade justa", 
diz João Jorge Rodrigues, ex-di- 
retor cultural e hoje presidente do 
Olodum.

PATRIMÔNIO ■ Com uma marcante

É um bloco? É uma escola? É uma banda? Não, simplesmente Olodum

atuação política e social dentro do 
seu espaço, o Olodum vem conse
guindo transformar na prática o 
Centro Histórico de Salvador em 
Patrimônio da Hum anidade, ca
tegoria à qual foi elevado pela 
Unesco. "Nósestamosconseguin- 
do  e rra d ic a r o es tig m a do 
Pelourinho, antes considerado um 
lugar de puta, viado, ladrão e 
maconheiro, bonitinho pra turis
ta ver, mas péssimo para a popu
lação viver", a frase é deNeguinho 
do Samba, responsável pela ban
da e reconhecido pelos colegas 
como coração e alma do Olodum 
(ver o quadro nesta página).

Muito antes do assunto ga
nhar a im portância de hoje, o 
Olodum já dedicava um a atenção 
especial aos meninos de rua. Um 
dos marcos do grupo é a Banda 
Mirim Olodum, fundada em 1984. 
A Banda integra hoje um trabalho 
complexo envolvendo a comuni
dade do Centro Histórico com a 
"Escola Criativa Olodum ", que 
tem o apoio da Unicef.

Dança DA BELEZA ■ A Banda Mirim 
visou originalm ente ocupar os 
menores que perambulavam pe

los becos e ladeiras do Centro His
tórico. Além do ritmo, os meni
nos e meninas aprendem  a histó
ria dos instrumentos e como cons
truí-los. Há dois meses, dez meni
nos da banda participam de um 
intercâmbio cultural com outras 
crianças de Oslo. Eles vão ficar lá 
até novembro, com tudo pago pelo 
governo da Noruega.

A "Escola Criativa Olodum" 
consolida um  projeto pedagógi
co. Oferece educação, cultura e for
mação profissional com desenvol
vimento de senso crítico, da cons
ciência da beleza negra e dos mei
os de competição na sociedade.

A escola está aberta a adultos 
e crianças, com cursos de percus
são, teatro, dança, dicção e postu
ra de voz, confecçãode instrumen
tos musicais e de panos da costa, 
conhecimentos gerais, inglês e 
francês. "A dança, por exemplo, é 
um a das linguagens de sobrevi
vência cultural e física do negro e 
vamos transmiti-la", diz Isaura 
Oliveira, coordenadora do curso 
de  dança. O u tro  p ro je to  do 
Olodum é a criação de uma fábri
ca de produtos carnavalescos.

Nos outros meses a fábrica pro
duziría confecções, gerando em
prego para cerca de 500 famílias 
no Centro Histórico.

O endeusamento da mulher, 
a história do povo negro, o gostar 
da vida e o resgate das figuras li
gadas às raízes africanas são te
m as tocados e can tados pelo 
O lodum , em bora permaneçam  
omitidos nas escolas tradicionais. 
Qualquer menino ou menina de 
Salvador, preto ou branco, filho 
de tenente ou pescador, sabe de 
cor as músicas do Olodum. "Co
nhecendo a sua história e a sua 
importância através da música ou 
de outra arte, o negro não será tra
tado como inferior, como o negro 
da fome, da miséria, do chicote, e 
sim com a sua beleza, o seu lado 
exótico, o seu lado positivo", apos- 
tam os componentes do grupo.

O Pelourinho, um lugar que 
durante muito tempo serviu para 
o castigo dos negros, é hoje um 
lugar sagrado, abençoado por 
Olodum ebonito por natureza.

A cultura na Bahia é negra 
ou mestiça, como 80% de sua 
população. No encontro do papa 
com “a cultura da Bahia” - como 
era o título oficial da reunião do 
dia 20, em Salvador - dos 300 
presentes, só dez eram negros, 
no entanto. “Aqui só está a elite 
branca", dissse o líder do con
junto llê-Aiê, Antônio Carlos 
Vovô. No seu empenho para 
preservar a Igreja Católica e re
duzir a influência das seitas, os 
planejadores do encontro não 
tiveram como levar ao papa a 
c u ltu ra  negra  da Bahia, 
indissoluvelmente ligada às suas 
origens religiosas africanas: a 
Bahia tem 365 igrejas, mas um 
número maior de centros onde 
se praticam cultos afro-brasilei- 
ros.

NO  CÍRIO, M AIS  
DE U M  M ILHÃO

As multidões que se espe
rava para ver o papa não apare
ceram. Em compensação, tam
bém o esvaziamento do Círio de 
Nazaré, que se esperava em 
função da presença do papa no 
Maranhão, não aconteceu. O 
Círio, uma festa de fundo religi
oso e católico, que se faz todos 
os anos em Belém do Pará, teve 
mais de 1 milhão de pessoas, no 
desfile tradicional que percorre 
mais de cinco quilômetros.

BOM  M ACHISM O  
CATÓLICO?

A maioria dos católicos - 
70% - acha que os homens não 
devem casar virgens. Uma mi
noria- 42% - achaque as mulhe
res também não devem. Que 
raciocínio justifica esta discrimi
nação? Afamíllia organizada sob 
o comando dos machos experi
entes é a “célula matei”  da soci
edade, como pensam alguns? 
Os fatos não justificam esta pre
tensão. O relatório da Américas 
Watch (organização americana 
de direitos humanos), num tra
balho de 50 páginas divulgado 
no último dia 15 com revelações 
sobre a violência sexual pratica
da contra a mulher no Brasil, 
mostra que a maioria (70%) dos 
crimes-assassinatos, estupros, 
espancamentos - são pratica
dos dentro do lar, pelos maridos 
ou fam iliares masculinos. O 
machismo dos católicos, o direi
to de posse do sexo masculino, 
não tem, portanto, nenhum pa
pel positivo na organização so
cial e familiar de 1500.

NEGUINHO DO SAMBA

E
m 1988 Paul Simon, depois de gravar o 
elogiado “ G raceland” , veio à Bahia 
atrás de Neguinho do Samba, aconse
lhado pelo músico sul-africano Dick Mahana. 

Encontrando o maestro do Olodum, pediu 
para ouvir uma fita gravada.

Neguinho chamou dez meninos da ban
da e pediu para eles tocarem. “ O som quem 
faz são eles. Se gostar, tudo bem. Caso con
trário, não precisa perder tempo ouvindo a 
fita” .

Três minutos depois da banda começar 
a tocar, Simon pediu aos berros que eles pa
rassem : “ Podem parar. Nunca ouvi uma coi
sa dessas em toda a minha vida". Um ano de
pois, Simon vinha a Salvador gravar o clip 
“ Óbvios Child” com a banda. A música dá 
também o nome ao LP.

Mas nem tudo foram flores na trajetória 
do Olodum e de Neguinho. No começo, ele 
tinha de catar madeira com os meninos para 
trocar por pão numa lanchonete da cidade. 
Hoje, Neguinho continua humilde, sincero, 
e atencioso. Seu maior orgulho é ter tirado 
vários meninos da rua e ter dado a eles uma 
ocupação. Ele confessa que o Olodum é sua 
grande paixão. “ Chego aqui no Pelourinho 
às sete da manhã e só volto às duas da ma
drugada. Todo dia volto para casa feliz. Esta 
é minha grande recompensa” , diz, sorrindo.

Sobre a atual crise no país, Neguinho ar
risca uma saída:

“ O povo só tem o direito de eleger, mas 
não de tirar” .

No dia em que puder fazer isto as coi
sas vão melhorar.” (NR)

NELSON RIOS, De Salvador



Vicentinho
Lágrim as de impotência, m as tam bém  de solidariedade, rolaram  pelo rosto de Vicente 

Paulo da Silva, o Vicentinho do Sindicato dos M etalúrgicos de São Bernardo do Campo 

e Diadem a, quando sentiu o "facão " que cortou, de surpresa, 1.095 trabalhadores da 

Brastem p, dia 15 de outubro. Indignado, entrou em greve de fom e, suspensa 79  horas 

depois diante do compromisso dos patrões (afinal rompido) de recuar nas dem issões. 

Quando ainda se restabelecia, deu esta entrevista a M ouzar Benedito.

Por que chora um líder sindical? 
Um  líder sindical é um  ser hum a
no, tem que rir, tem que ter ale
gria, tudo quanto é emoção de um  
ser humano. Eu não tenho vergo
nha de chorar. Foi diante de um 
momento muito difícil; já havia o 
acúmulo das demissões, da falta 
de expectativa no país. A gente 
tinha como reagir às demissões 
nas outras empresas: era greve, 
protesto, virar carro ou o diabo a 
quatro. Mas dessa vez, a gente não 
tinha nenhum a ação. A Brastemp, 
sagazmente, m andou o pessoal 
em férias coletivas e só deixou na 
fábrica quem  ia ser demitido (ver 
reportagem  na pág. 6). Aí foi um a 
surpresa geral, e de repente, ba
teu o choro e veio a decisão de fa
zer a greve.

A  decisão da greve de fom e fo i no 
momento, então?
Foi. Eu nunca tinha pensado nis
so. Foi, primeiro, uma constatação 
de impotência; segundo, um a so
lidariedade àqueles companhei
ros. A decisão saiu assim, naque
les " cinco minutos".
Resolveu passar fome como pas
sam muitos demitidos...
É, mas eu estava passando fome 
porque queria, e muito consci
ente. E diferente de quem  não 
quer, de quem passa fome sem 
saber por quê.
Como é a sensação de fome?
Eu sofri mais nos dois primeiros 
dias. Depois fui achando mais nor
mal, embora sentindo dor de ca
beça perm anentem ente. Ficava 
mais angustiado à noite. Era um  
sentimento de angústia, de ma
drugada, quando não dormia. O 
barulho dos carros passando ao 
lado da barraquinha era muito 
intenso. Agora, a minha alma está 
muito bem, né?
Qual fo i a reação da diretoria do 
sindicato?
Foi de susto. Foi um a semana em 
que a diretoria e eu m udam os to
dos os compromissos, para nos de
dicarmos exclusivamente a esta 
questão da Brastemp. É claro que 
havia companheiros que não en
tendiam. No meio sindical, é difí
cil essa idéia de fazer greve de 
fome. Dizem que é coisa para in
telectuais ou para o povo da ín
dia. Não dá para dizer que foi uma 
semana boa pra mim, porque eu 
m e violentei, do ponto de vista fí
sico. Mas paraa sociedade, foi uma 
coisa pacífica.

'ofeR/wo

FOMé?  (2A,RA',RA'í , 
w&y&LeiwMP/

Depois da greve de fome, você dis
se que as divergências internas da 
CUT eram picuinhas. E isto mes
mo?
Eu disse que "tinha" divergênci
as que eram picuinhas, porque há 
também divergências de fato, que 
devem  ser encaradas como tal, 
mas num  nível mais fraterno, de 
com panheirism o. Eu continuo 
com a posição de que a CUT pre
cisa ser construída na base da di
vergência, admitindo que as opi
niões da maioria prevaleçam so
bre as da minoria. Essa greve me 
deu muito tempo para refletir so
bre certas questões. As divergên
cias não podem jamais trazer ten
sões maiores no relacionamento 
entre companheiros do que as que 
existem no relacionamento com 
empresários. Quando você vaine- 
gociar com empresário, tem uma 
relação de respeito com o cara, di
aloga, mas entre nós estamos nos 
matando!

O Congresso do PT pode reeditar 
o que aconteceu na CUT?
Eu tenho certeza de que não vai 
acontecer, porque essa relação já é 
melhor no PT. Acho que todos, ao 
invés de querer fazer prevalecer a 
sua opinião, devem estar imbuí
dos da tarefa de construir o PT.
O jornalista Luís Nassif, em sua 
coluna na Folha de S.Paulo, disse 
que se de dez em dez anos nasce 
um Lula, a década de 90 já  tem o 
seu, que é o Vicentinho. O que você 
acha disso?
Um dos cuidados que eu tomei 
durante a greve foi em não trans
fo rm ar isso n u m a coisa 
personalista. O artigo do Luís 
Nassif foi um a das coisas que me 
deram  força durante a greve e eu 
achei muito importante, porque é 
o reconhecimento de alguém que 
não é da CUT nem do PT. Que
ro dizer que o Lula continua sen
do o Lula, nossa maior liderança. 
Não se faz um  Lula a cada dez 
anos. Mas não concordo com as 
críticas que  o a rtig o  faz ao 
Meneguelli e ao Gilmar. É claro, o 
Nassif tem o direito de dizer o que 
ele quiser.
É muito difícil ser líder sindical 
na recessão?
É, p ra  quem  continua agindo 
como um  tecnocrata de esquerda. 
Com referência à perspectiva de 
luta e o que nós queremos neste 
momento, eu não tenho a menor 
dúvida .Tanto que fui defensor de

um a tese da CUT, aprovada pri
meiro no nosso sindicato, que se 
refere a uma estratégia sindical, 
um a relação do sindicato com a 
sociedade, com os trabalhadores, 
formas de se com-portar, fortale
cendo o trabalho de base sem abrir 
mão de salários, da condição de 
vida e de trabalho, mas se abrindo 
à sociedade, participando de lu
tas. Alguns companheiros estão 
desesperados porque não evoluí
ram.
A luta principal do movimento 
sindical hoje é pela manutenção 
dos empregos?
Infelizmente, o movimento sindi
cal está na defensiva, porque a con
juntura impôs isso. Você vê movi
mento pedindo aum ento real de 
salários? Quando só se pede re
posição de perdas, é que você está 
na defensiva.
Qual é a posição de vocês sobre a 
privatização das estatais?
Nós somos contrários a qualquer 
privatização, da maneira como a 
coisa está sendo colocada no Bra
sil N ão podem os entrar num a 
guerra, a classe dominante que

Ninguém acredita 
na sociedade oficial. 
Temos que trabalhar 
a esperança do povo.

rendo privatizar tudo a qualquer 
custo e a gente se opor a ela que
rendo estatizar tudo. Acho que 
tem  coisas que p o d em  ser 
privatizadas. Mas por que eles só 
querem privatizar a Petrobrás, a 
Usiminas, apenas as em presas 
mais lucrativas? Não se pode co
locar um  bem nosso pros credo
res internacionais, para abater da 
dívida externa.

Você acha que está havendo uma 
decepção com tudo o que é coleti
vo e as pessoas estão partindo 
maispara"soluções" individuais, 
até virando marginais?
Eu tenho conversado muito com 
os trabalhadores, inclusive com os
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Vicentinho: 
"Reclame 

comigo, 
eu votei 
no Lula"
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que votaram em Collor. Hoje eles 
dizem que não votam mais. E por 
isso que eu acho que aquela frase 
"Não reclame comigo, eu votei no 
Lula" tem que desaparecer do ce
nário, tem que ser assim: "Recla
me comigo, eu votei no Lula." E o 
momento da gente ser m agnâni
mo e conversar com essas pesso
as. Os trabalhadores dizem  pra 
mim: "Eu lutei contra a ditadura 
m ilitar, tive esperança de que 
quando ela acabasse ia melhorar 
o país; lutei pelas eleições diretas 
e me decepcionei; lutei para que 
na Constituinte meus direitos fos
sem garantidos e me decepcionei; 
agora teve eleição direta, acabou 
a ditadura militar, há um  presi

dente eleito pelo povo, e outra de
cepção!". A frustração deles é 
muito maior. E as reações indivi
duais são previsíveis. A juventu
de está se m atando a cada dia, se 
envolvendo em quadrilhas, com 
drogas, ninguém acredita mais na 
sociedade oficial. Por isso, inde
pendente da nossa concepção, te
mos que trabalhar a esperança do 
nosso povo.
Você já  disse que este é seu últim o  
mandato na direção do sindica
to. Você pretende voltar para a fá 
brica?
Pode ser voltar para â fábrica, 
pode ser ir para a CUT e pode ser 
um a opção partidária, um a opção 
de participação no PT.

COMAS DEFICIENTES'’ 
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