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M A IO R IA

D
isputamos a primeira elei
ção presidencial em qua
se 3 0  anos e perdemos.

N o  processo, impedimosque 
as propostas enganosas auto
denom inadas "de  centro-es- 
querda" ou de "centro-libe- 
ra l" polarizassem conosco 
ou com o cand ida to  da d ire i
ta.

Vinte meses depois, tudo 
o que dizíam os sobre a alter
nativa que as classes dom i
nantes têm para o país está 
acontecendo, com juros e 
correção m onetária. Temos 
um enorm ecam po para agir. 
Contra essa possibilidade, 
conspiram três ordens de pro
blemas. A  prim eira é a ofen
siva político-ideológica que 
a burguesia e seus a liados 
desencadearam contra nós, 
apo iados na ruína do bloco 
do "socialism o rea l". A  se
gunda é a incessante tentati
va do  "centro" (cujo m aior 
representante é o PMDB) de 
credenciar-se como alterna
tiva ao  desgoverno Collor, 
tentando in ic ia r novo ciclo 
de ilusão, c ria r novas formas 
de lud ib ria r o povo.

A  terceira é o estado de 
deb ilidade , de exaustão, de 
desesperança, que dez anos 
de lutas aparentemente frus
tradas provocaram  na clas
se traba lhadora  e no povo.

Diante desses obstáculos, 
nosso partido está como cego 
em tiroteio. Urge que cons
truamos um am plo consenso 
que nos perm ita passar à 
ação.

Proponho três eixos para 
esse consenso.

Nenhum a saída para a 
grave crise nacional é possí
vel com o exercício da pleni
tude do poder conquistado 
por C ollor em 1989. O  erro 
com etido não pode esperar 
até 19 9 4  para ser corrig ido .
N os limites da lega lidade, 
cabe a im ag inação política 
criadora  encontar os meios e 
os modos de reduzir, anular 
ou extinguir esse poder;

Devemos com preender 
que qualquer posição sobre 
as raízes da debâcle do  "so
cialism o rea l" e os contornos 
do "socialism o petista" não 
se chocam com a necessida
de de lutar contra a adoção 
do  figurino do  FMI, contra a 
transform ação das "leis de 
m ercado" em vaca sagra
da ; contra o Estado-mínimo 
pregado pelos arquinim igos 
dos trabalhadores (Campos, 
D e lf im , S im onsen  e 
quejandos);

Devemos a b rir os olhos 
para a necessidade de des
mascarar, simultaneamente, 
a d ire ita  c o llo r id a  e a 
travestida em "oposição res
ponsável", "m oderada" ou 
coisa semelhante. Todos de
vem ser tratados como trata
mos, em 1984 , a chapa 
Tancredo-Sarney, que con
correu ao C o lég io  Eleitoral 
indireto.

Há momentos em que é 
vantajoso ficar isolado. So
bretudo, quando ficamos iso
lados com a m aioria.

DAVI CAPISTRANO

2 b r A-s-  l
quinzena de nov./91

A grande arte da sobrevivência
Â grande arte do brasileiro - não a do filme ou a do 

livro de mesmo nome - é a arte de sobreviver. Tem 
sido assim há muito tempo. Mas vem se agravan

do desde que os "magos da crise" (governo, banquei
ros, grandes empresários, economistas) escolheram o 
caminho da recessão para consertar o que eles mesmos 
desarranjaram. Os riscos de hiperinflação, os sobres
saltos da política econômica, a movimentação dos polí
ticos - tudo isso está na matéria de capa, a partir da 
página 8. A grande arte, o filme, num belo ensaio de Flá- 
vio Aguiar, está na página 14.

Ao contrário do que se passou para a opinião públi
ca, a Usiminas não ficou para os fundos de pensão na
cionais, nem para os funcionários da usina. O controle 
da empresa, graças a uma operação bem montada, foi 
para as mãos dos japoneses da Nippon Steel. Brasil Agora 
conta tudo nas páginas 4 e 5.

Não foi só o golpe que fracassou na União Soviéti
ca. Também a Perestroika, reconhece o historiador mar
xista Jacob Gorender, na entrevista da últim a página. 
Analista cuidadoso das questões políticas internacio
nais, Gorender acredita que, no Leste, "em vez de re
forma do socialismo há uma volta ao capitalismo". Mas

aproveita para reafirmar sua convicção de que o marxismo 
não morreu. Além da União Soviética, há destaque nesta edição 
para a Conferência de Paz do Oriente Médio, cujas negocia
ções concretas na verdade começam agora (página 11); para 
a dramática situação da Nicarágua, que não m udou para 
melhor com a eleição de Violeta Chamorro (página 12); e 
para as dificuldades da social-democracia na Dinamarca 
(página 11).

Meses antes do prazo oficial, está aberta a sucessão na 
Fiesp, a mais poderosa associação de empresários do país. 
O presidente da entidade, o industrial Mário Amato, que 
vive apanhando do presidente Collor, vai deixar o posto e 
três candidatos já estão em campanha para ocupar seu lu
gar. Os lances da sucessão dos patrões estão na reportagem 
da página 6.

Brasil Agora divulga com exclusividade pesquisa reali
zada - e confirmada - pelo respeitado Instituto Teorema, mos
trando os elevados níveis da aprovação, pelos usuários, de 
serviços prestados pela Prefeitura de São Paulo.

Hospitais, escolas, creches e até guichês de atendimento 
ao público receberam notas que variam de 7,8 a 9,8.

O Editor
A ilustração da capa é de Lúcia Brandão.

ANITA HILL
Ao tratar da denúncia de 

Anita Hill sobre as insistentes 
abordagens com pretensões se
xuais do juiz Clarence Thomas, 
Brasil Agora foi leviano, consi
derando o episódio como falta de 
assunto da imprensa e vingança 
de Anita. Vocês defendem o com
portamento do juiz?

ROSA FIGUEIREDO 
São Pulo, SP

MENOR É MELHOR
O que a maioria da militância 

estava esperando era um jornal 
mais ágil e versátil. O jornal está 
muito parecido com uma revis
ta. O papel utilizado deve estar 
encarecendo-o mais. Acho que o 
jornal deveria ser menor, menos 
páginas, com matérias mais cur
tas, um  jornal ágil para que nós 
pudéssemos ir para as portas de 
fábrica e vendê-lo.

ÂNGELO LIMA
Barra Mansa, RJ

N Ã O  ESQUECER DE 
LAMIA

Neste momento em que tanto 
se fala da possível Conferência 
de Paz, é bom lembrar o caso da 
brasileira Lamia Maruf Hasan, 
detida há seis anos em Israel, 
condenada à prisão perpétua por 
um  tribunal militar que se valeu 
de "provas secretas" para acusá- 
la do sequestro e morte de um 
soldado israelense, num julga
mento considerado como uma
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"aberração jurídica" pela própria 
advogada Felicia Langer, natu
ral de Israel. Há denúncias de 
que na prisão de Hasharon, na 
cidade de Even Yehudah, onde 
se encontra Lamia, os detidos são 
tratados de forma desumana. É 
preciso que a sociedade brasilei
ra se mobilize na luta pela liber
dade de nossa compatriota.

ORLANDO OLIVEIRA 
Rio de Janeiro, RJ

MAIS INFORMAÇÕES
Sou professora de história e 

interessei-me particularm ente 
pelo artigo de Ricardo Kotscho 
sobre a morte do Capitão 
Lamarca. Concordo com tudo o 
que escreveu Ricardo, mas so
mente quem sabe algo sobre 
Lamarca e o período em que vi
veu é que entenderá e perceberá 
a profundidade e importância do 
artigo.

Se realmente a geração atu
al necessita de informação, a que 
o período militar não permitiu 
que tivesse acesso, não seria ló
gico que Brasil Agora desse es
sas informações? Que explicas
se por "a + b" por que e como 
Lamarca lutou e morreu?

MARIA COHEN 
Manaus, AM

MAIOR E MELHOR
Brasil Agora exagerou: 

Brizola é a maior liderança polí
tica do país, depois do Lula. Suas 
relações com o governo Collor, 
hoje, e com o governo Figueiredo,

ontem, não são motivadas ape
nas ou principalmente pelas ver
bas. Além do mais, faltou gran
deza a Brasil Agora: por que não 
lembrar que Brizola apoiou Lula 
no segundo turno, garantindo a 
maioria dos votos do Rio de Ja
neiro e do Rio Grande do Sul?

ANÍBAL DE FREITAS 
Ijuí, RS

MOSTREM A CARA!
Sugiro que todas as matéri

as de Brasil Agora sejam assina
das.

JOÃO DE DEUS
Chapecó, SC

CRITICAR MAIS
Gostei do último número de 

Brasil Agora. Duas críticas à fal
ta de crítica: Helio Doyle foi muito 
condescendente em relação ao PC 
cubano; e Wladimir Pomar de
veria ter atacado duramente o 
grão-nacionalismo sérvio.

JOSÉ CARVALHO 
Barbacena, MG

N Ã O  ENTENDEU
A manchete de Brasil Ago

ra nfi 1 está boa, mas a capa é 
pouco atraente. Por exemplo: a 
ilustração do Collor... não dá para 
entender "de cara" se falta um 
pedaço ou se atiraram um ovo 
na cara dele. Com isso, a capa do 
jornal, juntando manchete mais 
ilustração... poderia ser confun
dida com um jornal de crítica de 
cinema. Melhor usar uma foto 
que dê o mesmo sentido que

vocês querem passar. A foto pa
rece aumentar a credibilidade.

A matéria sobre a prefeita 
Luiza Erundina deveria ser 
complementada com as seguin
tes questões: o que a prefeita está 
fazendo na administração de São 
Paulo; como pegou a prefeitura; 
como está atualmente a cidade. 
Já o editorial parece mais uma 
chamada de primeira página do 
que propriamente um editorial. 

SEVERINO NETO ALBUQUERQUE 
Manaus, AM

FIDELIDADE
As deputadas petistas, se

gundo o Brasil Agora, querem 
acabar com a lei que impõe a fi
delidade conjugal, e a pedessista 
Angela Amin (SCJficou indig
nada. Ora, se essa Ângela Amin 
é tão defensora da fidelidade e 
considera a infidelidade um cri
me, por que ela não entra com 
um processo baseado na lei que 
defende, contra o Bernardo 
Cabral e a Zélia?

ADÉLIA BATISTA
Belo Horizonte, MG

SAÚDE É O  QUE 
INTERESSA

Brasil Agora não vive no Bra
sil. Publicou várias matérias so
bre educação, e nenhuma sobre 
saúde. Nosso país não é só o dos 
mal-educados. E também o dos 
desdentados.

TA V IA N A  GASTÃO
Dourados, MS



O P I N I Ã OA COTAÇÃO DOS HOSPITAIS...

(da higiene à comida, a aprovação é alta; 
notas de 0 a 10)

Limpeza e higiene das camas 9,7
Atendimento médico 9,6
Quantidade de médicos 9,4
Gentileza e eficiência dos enfermeiros 9,3
Comida - quantidade 8,9
Comida - qualidade 8,6
Base: 150 entrevistos Fonte: teorema

E DAS ESCOLAS

(a qualidade do ensino é o item mais aprovado nas escolas;
notas de 0 a

Fazer o filho aprender mais

10)

INFANTIL
9,0

I a GRAU
8,1

N6 de professores 8,6 8,2
Limpeza da escola 8,6 7,4
Qualidade do material escolar 8,4 7,9
Qualidade da merenda 8,3 7,7
Sequranca dos filhos 8,4 6,5
Base: 150 entrevistas Fonte: TeoremaImagem com m ais brilho

Os usuários d ão  notas altas  

p ara  os serviços prestados 

pela Prefeitura de São Paulo

A
o contrário do que a gran
de imprensa insiste em 
alardear, nem todos os ser
viços públicos do país es
tão falidos. É o que de
monstra pesquisa realizada pela 

empresa Teorema - e que Brasil 
Agora divulga com exclusivida
de - sobre a maioria dos serviços 
prestados pela Prefeitura de São 
Paulo. Numa escala de 0 a 10, a 
pior nota foi 7,8 e a melhor 9,8. 
Um desempenho notável, prin
cipalmente quando se conside
ra que a administração anterior, 
do prefeito Jânio Quadros, suca- 
teara os serviços públicos.

A P R O V A Ç Ã O . Os hospitais mu
nicipais, por exemplo, tiveram 
nota 9,6 e os postos de saúde, 8,9. 
As creches ficaram com 9,3 (9,7 
para as conveniadas e 9,0 para 
as de administração direta). As 
escolas tiveram também uma 
ótima avaliação: nota 9 para as 
de educação infantil (EMEI) e 8,3 
para as de Ia grau (EMPG). Até 
o atendimento dos guichês das 
Secretarias de Finanças e de Ha
bitação foi aprovado: 8,4 de nota. 
O pior desempenho, ainda que

Novidade no sindicalismo rural
CUT estará no 5 -  Congresso d a  Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura

T
erra, produção e salário se
rão os temas do 5B Congres
so da Confederação Nacio
nal dos Trabalhadores na Agri

cultura (Contag), a se realizar em 
Brasília, de 26 a 30 de novembro, 
com previsão de reunir 2.500 de
legados, representando 9 milhões 
de sindicalizados. Estes delega
dos foram eleitos dos 3.200 sin
dicatos (STR) e 23 federações per
tencentes à Contag - um núme
ro ainda desconhecido de STRs 
não participará do congresso por 
falta de recursos financeiros.

Fundada em 1963, a Contag 
sofreu intervenção logo após o 
golpe militar, ficando sob tutela 
verde-oliva até 1968. O seu últi
mo congresso, em maio de 1985, 
com 4 mil delegados, foi bastan
te divulgado, atraindo a ira dos 
latifundiários, no calor das dis
cussões sobre Reforma Agrária. 
Nesses anos todos, o seu presi
dente foi José Francisco da Sil
va, em 1988 eleito ministro 
classista do Tribunal Superior do 
Trabalho e também vice-presi
dente da atual diretoria.

M lS É R IA . a  Contag se diz repre
sentante de 12 milhões de traba

com um bom resultado, foi o das 
Administrações Regionais - as fu
turas subprefeituras - com 7,8. Na 
verdade, são elas que mantêm 
contato direto e cotidiano com a 
população de baixa renda, cujas 
carências são imensas.Os outros 
serviços avaliados pela pesquisa 
foram os centros de convivência 
(nota 9,4) e os serviços na área 
cultural (teatros e bibliotecas m u
nicipais), com notas entre 8,7 e 8,2.

A pesquisa ouviu 1.651 usuá
rios de serviços da Prefeitura, no 
período entre 6 de agosto e 12 de 
setembro último. A coleta de da
dos foi feita através de entrevistas 
individuais com questionário 
estruturado e a análise teve enfoque 
quantitativo. Outro dado importan
te da pesquisa é a constatação da 
melhoria dos serviços prestados. 
Segundo 75% dos usuários dos 
hospitais municipais, que já recor
reram anteriormente a este servi
ço, ele melhorou nos últimos seis 
meses. O mesmo acham 65% dos 
usuários das EMEI e 63% dos 
freqüentadores das bibliote «cas pú
blicas. Este índice fica em 62% para 
as creches de administração dire
ta e 57% para as creches conve

lhadores rurais, mas este número 
talvez seja maior: de acordo com 
o Anuário Estatístico 1990, do 
IBGE, o universo rural conta com 
14,2 milhões de pessoas, de dez 
anos ou mais, ocupadas. São 5,5 
milhões de empregados, 3,8 mi
lhões "não-remunerados", 4,5 mi
lhões de autônomos e 422 mil em
pregadores. A miséria é gritante: 
5,6 milhões recebem até um salá- 
rio-mínimo, e 2,8 milhões de um 
a dois mínimos. Situação "melhor" 
do que os 3,8 milhões que não re
cebem pelo seu trabalho. Dos 5,5 
milhões de empregados, 4,4 mi
lhões (80%) não possuem cartei
ra assinada; 2,1 milhões deles no 
Nordeste e 1,4 milhão no Sudeste 
maravilha, evidenciando quão 
pequena é a distância existente 
entre a agricultura dita moderna, 
e a antiga, dos usineiros engorda
dos com subsídios.

Os autônomos já foram mui
to mais, é que a "modernização" 
foi acabando com eles: passaram 
de 65% do universo rural em 1970, 
para 47% em 1988.

Essa conjuntura não é novida
de; novidade mesmo é a partici
pação da Central Única dos Tra
balhadores (CUT) no 5a Congres

niadas e postos de saúde.

Para CONFERIR. O resultado 
da pesquisa, que foi encomen
dada pela Secretaria do Plane
jamento da Prefeitura, surpre
endeu até mesmo os membros 
do primeiro escalão. Precavidos, 
resolveram checar todos os da
dos antes de divulgarem a pes
quisa. Todos foram confirma
dos. "O resultado nos surpre
endeu porque, apesar de acre
ditarmos na excelência dos ser
viços municipais, sabemos do 
enorme volume de carência de 
uma cidade como São Paulo,no 
que diz respeito a hospitais, cre
ches, escolas", salienta Gumer- 
cindo Milhomen, assessor espe
cial da prefeita Luiza Erundina. 
Gumercindo ressalta que os re
sultados da pesquisa compro
vam que a política adotada em 
relação ao funcionalismo públi
co está correta ao valorizar o fun
cionário, dando-lhe condições 
profissionais, salariais e de or
ganização, além de garantir a 
manutenção e a ampliação dos 
equipamentos urbanos. De fato, 
um dos principais pontos sali

so da Contag, ao contrário do 
que defendia até o seu 4a Con
gresso, em setembro. Essa mu
dança de posição da CUT, se 
deu em função da Contag ter 
concordado, em reunião de seu 
Conselho em abril, com a 
reformulação dos estatutos da 
entidade no Congresso; com al
terações nôs critérios de elei
ção e participação dos delega
dos; eleição da nova direção no 
Congresso; e este como instân
cia máxima de decisão.

A mudança de ambos os 
lados talvez caminhe até para 
uma composição, porque inte
grantes da atual diretoria têm 
a intenção de formar uma cha
pa progressista, o que forçosa- 
mente passa por uma compo
sição com a CUT, detentora 
hoje de aproximadamente 20% 
dos sindicatos filiados à 
Contag, três federações (PA, TO 
e ES) e participação na direto
ria de federações de vários es
tados. Com cuidado, passan
do por dentro das federações, 
um acordo já vem, sendo cos
turado por esses dirigentes, o 
que não exclui surpresas de úl
tima hora, como o lançamento

entados pelos usuários é a 
melhoria do atendimento: mai
or qualidade do atendimento 
médico, que se tornou mais pro
longado e atencioso; o corpo de 
enfermagem e a recepção nos 
postos de saúde tomaram-se mais 
gentis; tratamento mais atencio
so e carinhoso às crianças nas cre
ches; maior capacidade e profissiona
lismo por parte dos professores.
A
Ô N IBUS. Cabe questionar por que 
a pesquisa não abrangeu o trans
porte coletivo, um dos temas 
mais importantes para a popu
lação. Segundo esclareceu o as
sessor especial da prefeita, uma 
outra pesquisa, desta vez do 
Gallup, ainda em fase de análise 
por parte da Prefeitura, constata 
uma melhoria nos serviços de 
ônibus urbanos. Se a administra
ção petista de São Paulo já con
solidara uma imagem de hones
tidade - reforçada no episódio da 
rejeição do parecer do Tribunal 
de Contas - parece que agora 
começa a colher frutos em outra 
área, m ostrando que, além de 
honesta, é também competente.

FLAMARION MAUÉS

de uma chapa dos conservado
res, patrocinada pela Força Sin
dical, sem expressão no meio 
rural mas contando com alguns 
aliados.

MANOEL ALVAREZ

DEPOIS DO  
CAOS, O  QUÊ?

A
 crise financeira da se

gunda eterça-feira, dias 
28  e 29  de outubro pas

sado, descortinou um pano
rama preocupante no que 
d iz  respeito às instituições 
políticas. A  pergunta que fica 
no ar é, em última análise, a 
seguinte: qual a capacidade 
dos partidos, parlamentos, 
imprensa, poder jud ic iá rio  e 
organizações da sociedade, 
de sustentarem a dem ocra
cia em caso de hiperinflação 
real? O  Brasil atravessa um 
daqueles momentos em que 
é preciso cog ita r de todas as 
hipóteses friam ente, para 
saber o que fazer em cada 
caso.

A  pergunta vai mais lon
ge. N a  im inência de um des
controle econômico-financei- 
ro, a esquerda aposta em 
quê? Renúncia? Impeach- 
ment? Parlamentarismo já? 
Q ua l é a saída política que 
os dirigentes responsáveis da 
oposição a C o llo r apresen
tam? O  risco de nâo se colo
car tais possibilidades é de 
em barcar naquela que esti
ver mais próxim a na hora do 
aperto, que pode nâo ser a 
melhor.

A  situação brasile ira, na 
imagem de Fernando Henri
que C ardoso , é de uma 
instalação com demasiados 
fios expostos. A  ocorrência 
ou não de um curto-circuito é 
uma questão de sorte, e, 
quem sabe, de um pouco de 
habilidade. M as se a casa 
pegar fogo é preciso saber o 
que fazer.

A  dúvida é se as alternati
vas levantadas até aqui a ju 
dam a jogar água na fervura 
ou a desencapar outros fios. 
O  impeachment, por exem
plo, sequer está regulamen
tado, e não por acaso. O  
Brasil está em pleno proces
so de construção das suas 
instituições democráticas ou, 
em outras palavras, das re
gras do  jogo em que se dis
puta o poder. O  im pedim en
to do  Presidente da Repúbli
ca pode parecer uma "saída 
dentro da le i", mas acaba 
significando a abertura de 
um processo incontrolável em 
moldes democráticos. Pen
se-se um minuto em como fica
ria o país governado por 
Itamar Franco.

ANDRÉ SINGER
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A  RECESSÃO 
AMERICANA

A  japonesa N ippon foi quem  ganhou o  

grande leilão. N ã o  investiu quase nada. 
M as tinha a  bênção do governo.

A tese é de M arx. E até 
recentemente não havia como 
duvidar: toda economia capi
talista funciona através de cri
ses, com anos de expansão e 
anos de recessão. A  grande 
vitória da politica de Reagan - 
essencialmente, o fato de ter 
c o m a n d a d o  uma b ru ta l 
recessão no início de seu go
verno e depois ter atravessado 
dois mandatos sob a mais lon
ga expansão da história da 
economia americana - levou 
alguns a achar que o capitalis
mo tinha elim inado os períodos 
de baixa, as crises. Desde o 
início de 1988, no entanto, a 
economia americana entrou em 
desaceleração. E, a partir do 
final de 1990 , um novo perío
do de quebradeira e desem
prego crescentes na economia 
americana tornou-se indiscutí
vel. Veja o gráfico.

A DESACELERAÇAO AMERICANA
iescimento do Produto Nacional Broto dos EUA

Foore: Wall Streel Joufwl

♦

A recessão atual é a 
45a da história da econo
mia americana. Nessa his
tória pode-se dizer grosseira
mente, que os períodos de ex
pansão estão se tornando mais 
longos e os de recessão mais 
curtos. Veja na Tabela:

O RITMO DOS CICLOS
Número de meses das (ases da expansão e do recessão, em médio, por periodo

PERÍODO De 1790 
a 1840

De 1840 
a 1890

De 1890 
a 1940

De 1940 
o,990

Juraçõo 30 31 25 53
Duracgo da 
recessão 26 25 18 11

FrWSj

♦

M as como d iz ia  
Camões, a mudança que cau
sa maior espanto é a mudança 
no jeito de mudar: a recessão 
atual não tem a mesma saída 
que teve a recessão passada. 
Naquela ocasião, praticando 
o que se cha m ou  de 
"Keynesianismo às avessas", 
Reagan promoveu um brutal 
endividamento do Estado para 
favorecer o capital financeiro 
e as camadas de rendas mais 
altas: elevou os juros pagos 
pelos títulos da dívida pública 
aos níveis mais altos da histó
ria; desviou impostos de gas
tos sociais para pagar juros 
aos grandes aplicadores; e 
assim promoveu a concentra
ção de capitais necessária à 
expansão baseada no consu
mo de camadas mais restritas.

Agora, o Estado americano 
está quase tão end iv idado  
quanto esteve no esforço mili
tar da Segunda Guerra M undi
al. N ão pode puxar a econo
mia para frente da mesma for
ma que antes.

0
 japonês Hideo Koba- 

yashi, que preside a 
Nippon Usiminas Ka- 
baishiki Kaisha Co., con
seguiu manter a discre- 

ção só até 30 de outubro. Nesse 
dia, véspera da assembléia de 
acionistas marcada para definir 
a composição do novo Conselho 
de Administração da siderúrgi
ca mineira, e para revelar enfim 
que grupo de investidores havia 
conquistado sua direção majori
tária, ele convocou a imprensa e 
assumiu, com toda pompa, o 
papel de comandante de opera
ção.

Os jornalistas pediram que 
falasse sobre a nova direção da 
empresa. Kobayashi respondeu 
como se escalasse um time de 
futebol. Os funcionários da 
Usiminas, asseverou, "terão di
reito a um membro". As empre
sas distribuidoras de aço "serão 
bem-vindas". Quanto à Vale do 
Rio Doce, maior participante in
dividual na compra de ações em 
leilão, "tudo leva a crer que par
ticipará". Faltava indicar o capi
tão: Rinaldo Campos Soares, 
então presidente da Usiminas, 
continuaria no cargo, ele disse. 
Terminada a assembléia de aci
onistas, todas as suas previsões 
essenciais estariam confirmadas.

Os capitais estrangeiros com
praram menos de 6% das ações 
da Usiminas ofertadas em leilão, 
mas a Nippon Usiminas K.K. 
tomou-se sua principal acionista.

A TRAMA. Antes do leilão, a Pro
curadoria Geral da República, 
que ocupara desde o início um 
dos papéis mais destacados na 
luta contra a venda da Usiminas, 
disparou seu último cartucho. 
Anunciou que tinha em seu po
der um documento - um  fax, 
enviado da sede da Mitsubishi 
Corporation no Brasil para a sede 
do BNDES, no Rio, que compro
vava a existência de um cartel 
agindo para assumir o controle 
da siderúrgica. A Procuradoria 
levantava duas acusações:

1. A Nippon Usiminas, hol
ding que tem a participação do 
governo japonês e de 55 das prin
cipais empresas japonesas, exer
cería o papel de articulador e de

oz

À esquerda do leiloeiro, Modiano comemora a entrega da Usiminas
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beneficiário principal do pool. 
Isso é oposto ao conteúdo da lei 
8.031, das privatizações: um de 
seus artigos diz que os capitais 
estrangeiros só podem adquirir 
participação minoritária nas es
tatais privatizadas (no máximo 
40% das ações).

O fax era uma espécie de ter
mo de compromisso entre inves
tidores que se uniam para assu
mir o controle da Usiminas. En
tre os participantes figuravam: os 
funcionários da siderúrgica que 
adquiriram o primeiro lote de 
ações oferecido pelo governo; os 
intermediários no comércio de 
aço; e o grupo japonês. Mas a 
Nippon aparecia com nítida pre
ponderância. O fax dizia, por 
exemplo, que "fica assegurada a 
continuidade do fluxo de 
tecnologia siderúrgica japonesa, 
através do aprimoramento do re
lacionamento com o sócio 
Nippon Usiminas".

2. A segunda irregularidade 
era o próprio endereço a que era 
destinado o fax. Se ele era um 
acordo particular entre investi
dores, remetido contudo ao 
BNDES, não seria lícito descon
fiar que de alguma maneira ha
via funcionários do governo en
volvidos na operação?

N a  SUR DINA. A imprensa deu 
pouca atenção ao documento da 
Procuradoria, e o Congresso tam
bém. A MP-299 - que permitiu o 
uso das "moedas podres" - foi 
aprovada, e um  dia depois a 
Usiminas era entregue em leilão. 
Na noite do dia 24, os noticiári
os da tevê não se cansaram de 
condenar a "violência" dos ma
nifestantes da CUT, que protes
taram diante da Bolsa do Rio, e 
de insistir que a venda da side
rúrgica preservara os interesses 
nacionais. Investidores brasilei
ros, disseram, haviam adquirido 
94,1 % das ações. Dentre eles, des
tacavam-se a Vale do Rio Doce 
com 15% e a Previ - caixa de pre
vidência do Banco do Brasil - com 
mais 15%.

O governador Leonel Brizola 
foi na onda. Chegou a atribuir ao 
"espírito de Getúlio Vargas" a 
vitória das forças da nação. O 
próprio líder do PT na Câmara, 
José Genoíno, afirmou: "o resul
tado não reflete o que queríamos, 
mas indica um caminho para a 
reforma das estatais".

No próprio dia 24, contudo, 
começariam a surgir sinais que 
apontavam em rumo oposto - e 
confirmavam, pouco a pouco, as 
denúncias da Procuradoria. Ho
ras após o término do leilão, um

dos vice-presidentes do Banco 
Bozano Simonsen, Cristiano 
Franco Neto, convocou a impren
sa para anunciar que um consór
cio que sua instituição ajudara a 
articular havia assumido o con
trole de 51% das ações da 
Usiminas.

No mesmo dia 24, Maurício 
Hasenclaver, o presidente do 
grupo MGA Associados - um 
pool de empresas mineiras que 
chegou a aventar a hipótese de 
compor-se com outros grupos 
para disputar a Usiminas - con
firmou explicitamente a auten
ticidade do fax denunciado pela 
Procuradoria. Disse que o acor
do de investidores não apenas 
existia, como ele próprio tinha 
uma cópia em suas mãos. Acres
centou que a MGA havia chega
do a participar dos entendimen
tos, retirando-se depois.

A essa altura, no entanto, a 
Vale do Rio Doce, a Previ e um 
conjunto de outros fundos de 
pensão que investiram pesado no 
leilão de 24 de outubro, ainda não 
estavam convencidos de que fi
cariam alijados do controle ma
joritário da siderúrgica. Como a 
assembléia que definiría o Con
selho de Administração da em
presa estava marcada para o dia 
31, havia uma semana de articu-

I
niciada dia 29 de outubro, a 
greve dos metalúrgicos de São 
Paulo, Osasco e Guarulhos ter
minou dois dias depois, em cli
ma de euforia. E não era para me
nos. Poucas greves no Brasil ob
tiveram tão bons resultados em 

tão pouco tempo, ou contaram 
com tanta benevolência por parte 
da Justiça do Trabalho. Coman
dada pelos sindicatos da catego
ria das três cidades - todos liga
dos à Força Sindical de Luiz 
Antonio de Medeiros, também 
presidente do sindicato de São 
Paulo - a greve teve amplíssima 
cobertura da imprensa, foi pre
parada por um competente tra
balho de marketing e, felizmen
te, não enfrentou a violenta re-
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lações entre os novos acionistas. 
O presidente da Vale, Wilson 
Bruner, procurou em especial os 
fundos de pensão, com os quais 
chegou a articular uma ação con
junta na assembléia.

Pouco a pouco, ficaria clara 
a inutilidade do esforço. No dia 
28, o BNDES revelou que entre 
os investidores estrangeiros que 
haviam comprado 5,9% de ações 
no leilão, três dos quatro mais 
destacados eram japoneses: a 
Libero Badaró Participações, que 
representa um conjunto de capi
talistas nipônicos, a Rio Negro 
Comércio e Indústria, nome fic
tício do grupo Mitsubishi, e o 
Banco de Tóquio.No dia 30, os 
fundos de pensão que haviam in
vestido no leilão reuniram-se na 
sede de um deles - o Aerus, no 
Rio - onde decidiram somar es
forços na assembléia. As preten
sões, então, já eram bem mais m o
destas: eles queriam duas cadei
ras no Conselho. Nem a isso che
gariam.

Realizada um  dia depois, a 
assembléia foi a confirmação do
poder da articu
lação constituída 
em tomo do gru
po japonês. Mar
cada para às 15, 
começou com 
três horas e meia 
de atraso. Foi o 
tempo que du 
rou uma tardia 
disputa nos bas
tidores.

A Vale e os 
fundos de pen
são insistiram em 
ocupar três das 
sete cadeiras no 
Conselho. Bran
diam o respeitá
vel argumento 
de que deti
nham, em con
junto, cerca de 
40% das ações.

O cartel im
pôs a nomeação 
de cinco repre
sentantes seus - 
um pelo grupo 
japonês (com 
12,88% das 
ações), o próprio 
Rinaldo Campos 
Soares, de fato 
mantido na pre
sidência executiva da usina, a as
sociação de funcionários acionis
tas (10,3%), o Banco Bozzano 
Simonsen (7,38%) e até mesmo 
o Banco Econômico, que adqui
riu apenas 5,64% das ações mas 
integrou-se ao esquema.

À Vale e às caixas de previ
dência restaram duas vagas no 
Conselho - menos de 1/3, por
tanto. Um dia depois, Kobayashi 
voltou a dizer que havia ficado 
muito satisfeito com a forma de 
privatização, e especialmente de

ii E
SETE MESES DE ARM ACAO

stõo retomadas as relações econômicas 
do Japão com o Brasil". Com estas 
palavras altissonantes, o presidente da 

Nippon Usiminas, Hideo Kobayashi, come
morou no inicio deste ano, o resultado de 
uma assembléia de acionistas da Usiminas,

Erimeiro passo para transferência do contro- 
í  da siderúrgica à holding japonesa.

Até a assembléia, a Nippon detinha par
ticipação inexpressiva no capital da usina. 
Estava restrita a 4,65%, sendo quase todo o 
restante controlado pelo Estado brasileiro, 
através da Siderbrás e BNDES.

Desde o final do período Sarney, contudo, 
o governo e os empresários nipônicos pres
sionavam pelo aumento desta participação, 
alegando que haviam sido prejudicados por 
integralizações de capital realizadas entre 
1982 e 84. Em 89, o Palácio do Planalto 
chegou a enviar ao Congresso o projeto de lei 
3.740, que propunha ampliar a presença 
dos japoneses na usina através de cessão de 
direitos da Siderbrás à Nippon. O projeto 
jamais foi aprovado.

composição do Conselho de Ad
ministração da siderúrgica. 
Quando lhe perguntaram se o 
grupo que dirige pretende fazer 
novos investimentos no Brasil, ele 
foi ainda mais duro: “Conside
ramos o fechamento de um acor
do com o FMI condição funda
mental". "Além disso é preciso 
que o Brasil crie um clima favo
rável para receber investimento 
estrangeiro'C

ANTÔ NIO  MARTINS

Autoritário 
com os 

empregados, 
Rinaldo 

Soares foi 
confirmado 

na
presidência 
pelo cartel.

O governo Collor parece ter decidi
do implementá-lo pela porta dos fun
dos. O meio escolhido para isso foi 
precisamente a assembléia de acionis
tas da Usiminas, onde participam ape
nas funcionários de confiança da ad
ministração federal, e não há necessi
dade de debater com os partidos ou a 
sociedade. A assembléia extraordiná
ria convocada para 25 de abril deci
diu, em benefício dos sócios japone
ses, uma estranha forma de aumento 
de capital da empresa.

Através deste mecanismo, os acio
nistas majoritários abstiveram-se de 
integralizar as novas ações a que teri- 
am direito, permitindo que deste bene
fício se servissem apenas os 
minoritários. Além disso, o BNDES se 
comprometeu a vender à Nippon tan
tas ações quantas necessárias para 
atingir a posição considerada "origi
nal" pelos sócios japoneses: 12,88%  
das ações, e 13,84% dos papéis com 
direito a voto.

O valor fixado para cada lote de 
mil ações foi reduzidíssimo: CR$ 39,79  
- 2 1  vezes menos que os Cr$ 845 
alcançados no leilão de 24 de outubro. 
Por isso, a Nippon só gastou 35 mi
lhões de dólares para chegar a sua 
atual composição acionária.

Como se não bastasse, sequer esta 
soma foi inteiramente integralizada. 
O governo brasileiro permitiu que 6 
miínões de dólares fossem considera
dos pagos em troca dos dividendos 
atrasados de que a Nippon dizia ser 
credora e autorizou a Nippon a utilizar 
como pagamento, créditos externos 
correspondentes à divida de entida
des do Estado brasileiro.

No final de maio, o presidente do 
BNDES, Eduardo Modiano, disse aber
tamente que a exigência legal de os 
estrangeiros não terem mais de 40%  
do capital da empresa, poderia ser 
contornada.

Em almoço com 35 corresponden
tes de jornais estrangeiros, ele disse 
que a imposição do limite dos 40% não 
impediría que após a privatização o 
capital externo adquirisse o controle 
da empresa.

Modiano chegou a dizer, a 30 de 
abril, que a Comissão Diretora do Pla
no Nacional de Desestatização esta-va 
estudando meios de garantir que o 
controle acionário da Usiminas per
manecesse nas mãos do capital nacio
nal por pelo menos três anos. Sequer 
esta providência chegou a ser adota
da.

No final de setembro uma resolu
ção da Comissão limitou em 15% a 
participação acionária do conjunto das 
estatais investidoras nas empresas

?>rivatizadas. Este limite se revelaria 
atai às intenções da Vale.

(A.M.)

HISTÓRIAS 
DO FGTS

O  Fundo de G arantia por 
Tempo de Serviço foi imposto 
pelo governo m ilitar após o 
golpe de 1964, em substitui
ção à estabilidade no empre
go para trabalhadores com 
mais de dez anos de serviço, 
considerada pelos vitoriosos da 
época como um empecilho à 
atração do capital estrangei
ro. Formado com as contribui
ções mensais obrigatórias de 
30  milhões de trabalhadores, 
o FGTS, desde sua fundação 
até agora, a despeito de todos 
os de sv io s , acu m u la  um 
patrimônio de 10 trilhões de 
cruzeiros.

♦
Uma Comissão Parla

mentar de Inquérito in
vestiga os desvios do 
FGTS. Ocorre, porém, que a 
fomidável massa de recursos 
desse fundo não é nem pode
ria ser numa economia sofisti
cada como a brasileira - uma 
montanha de dinheiro guarda
da num cofre à disposição dos 
trabalhadores: de um modo 
geral, é dinheiro "eletrônico", 
registros contábeis em discos 
de co m p u ta d o r, que são 
permanentemente a lterados 
poraplicaçõese retiradas. Apli
cações e retiradas, aliás, co
mandadas, hoje, porgenteque 
obedece ao comando, nos es
calões superiores, do ministro 
M agri e do presidente Collor. 
O  ministro M agri depôs na CPI 
do FGTS, dia 24.

♦
O senador Suplicy é um 

enconomista especial. Vem
déc im a -é u m  M a ta ra zzo -e  
há longo tempo dedica sua 
ciência à causa dos de baixo: 
em 1973 foi quem denunciou 
a manipulação dos índices de 
in flação feita pela ditadura 
para reduzir o  salário dos tra
balhadores. N a CPI, no dia 
24 , ele aproveitou a presença 
do ministro para mostrarcomo 
o FGTS é manipulado. Um 
exemplo foi bastante. O  FGTS, 
em princípio, deve ser usado 
especialmente para financiar 
a construção de habitações po
pulares. Em Brasília, porém, o 
governo repassou 6 bilhões 
para a construção de 672  apar
tamentos de alto padrão e ape
nas 7 0 9  milhões para a cons
trução de 27 6  moradias popu
lares. Nom edoem preite iroque 
recebeu os 6  bilhões: Paulo 
Octavio, financiador e am igo 
do presidente. Quem acha que 
no resto do país é diferente? 
Com certeza é igual; mas não 
há tantos suplicys quanto se 
precisa.

t <

e duas medidas
pressão policial que costuma ser 
acionada contra greves dirigidas 
pela CUT. O próprio julgamen
to no Tribunal Regional do Tra
balho acabou acontecendo mais 
por empenho dos sindicalistas, 
que por vontade dos patrões, in
vertendo uma situação rotinei
ra em enfrentamentos deste tipo. 
Segundo as lideranças da greve, 
no TRT as chances de consegui
rem melhores resultados eram 
maiores que nas negociações com 
a Fiesp.

D Á D IV A . Enquanto o grupo 19 
da Fiesp chegou a oferecer 80% 
de reajuste sobre os salários de 
outubro, não apenas considerou 
a greve não abusiva, como con

cedeu 113,4% de reajuste, estabi
lidade por 120 dias e pagamento 
de 100% nas horas extras, entre 
outros benefícios. Os patrões ame
açam com o não-cumprimento da 
decisão judicial. Luiz Adelar 
Scheuer, coordenador do grupo 
19, tem declarado aos jornais que 
as empresas estão descapitaliza
das e que mesmo com o repasse 
deste reajuste para o preço dos 
produtos, a maioria não consegui
rá pagá-lo. Não pretendem, no 
entanto, recorrer da decisão judi
cial. Já do lado dos metalúrgicos, 
não há dúvida: se a decisão não 
for cumprida, a decisão é de greve.

C O N C H A V O . Heiguiberto Delia 
Bella Navarro, o Guiba, vice-pre

sidente do Sindicato dos Metalúr
gicos de São Bernardo e presiden
te do Departamento dos Meta
lúrgicos da CUT, declarou ao Jor
nal do Brasil que suspeita de um 
conchavo entre Medeiros e o Tri
bunal. Ao mesmo tempo, Vicen- 
tinho, presidente do sindicato de 
São Bernardo e membro da Exe
cutiva Nacional da CUT, diz que 
esteve sempre torcendo por uma 
vitória dos metalúrgicos de São 
Paulo "que ganham menos que 
nós do ABC". E completa: "Fico 
contente com a vitória, mas es
pero que o Tribunal tenha coe
rência daqui por diante e dê o 
mesmo tratamento às greves li
deradas pelos sindicatos da CUT."

JOSÉ ROCHA
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A N A C Ã O
ianoMami

Os ianomami são uma na
ção: têm um povo, uma histó
ria, uma cultura, um território 
ancestral comum. São uma na
ção mais antiga, por exemplo, 
que a kuwaitiana, que se uniu - 
há poucos séculos - em torno de 
dissidentes do C a lifado de Bag
dá. N o  futuro, depois de de
marcados os 9 ,4  milhões de 
hectares que lhes pertencem, os 
ianomami podem constituir um 
Estado, com um governo inde
pendente do Brasil? O  Kuwait 
não se tornou um Estado inde
pendente exatamente há 30 
anos atrás?

♦

Os ianomami poderí
am ser joguetes de inte
resses alienígenas, no futu
ro. Claro que poderiam! O  Alto 
Com ando do Exército brasilei
ro, com as exceções honrosas, 
não se tornou, depois do golpe 
de 19Ó4, como que uma tropa 
de ocupação do próprio territó
rio nacional, a serviço, particu
larmente, dos monopólios inter
nacionais?

♦

O território ianomami 
demarcado será tão bra
sileiro quanto o Rio Gran
de do Sul. Com uma diferen
ça: os índios brasileiros não 
têm autonomia, são tutelados 
pelo Estado nacional. E outra: 
não existe a menor discussão 
sobre um Estado ianomami in
dependente - como a que existe 
hoje, em torno da República 
Piratini.

♦

A ocupação da Amazô
nia seria facilitada pela ocu
pação do território ianomami. 
Pior ainda, uma Terceira Guer
ra M undial já está em prepara
ção. Há quem pense assim. 
São os que pensam que o cap i
tal financeiro internacional ain
da está na fase de explorar os 
povos pela ocupação física d i
reta de seus territórios. N ão 
vêem que é o contrário, em 
certo sentido, que ocorre hoje: 
multidões de pobres correm 
para o Primeiro M undo para 
serem explorados de forma bru
tal. E mecanismos financeiros 
invisíveis, que esses teóricos não 
estudam, violam a todo instante 
as fronteiras nacionais.

♦

A melhor explicação 
para a campanha contra 
a demarcação do território 
ianomami é a dos missionários 
do CIMI, em nota distribuída no 
início deste mês: "Se, por um 
lado, as autoridades militares 
falam em internacionalização 
da Am azônia, por outro, eles 
se preparam para entregar a 
terra ianomami à sanha dogran- 
de capital nacional e estrangei
ro". O  CIMI dá o nome de 21 
empresas interessadas em ex
plorar minérios em território 
ianom am i: Paranapanem a, 
Brascan, Vale do Rio Doce, 
Andrade Gutierrez. E até uma 
Tomé Mestrinho, do irmão do 
governador da Amazônia.

FIESPA  sucessão dos patrões
Choque de interesses antecipa  

disputa na m aior federação do  

país; pequenos correm por fora

O
s empresários paulistas já 
estão em plena campanha 
para a sucessão de Mário 
Amato na presidência da 
Fiesp, que congrega 121 
sindicatos patronais, e do Ciesp, 

uma espécie de CUT do empre
sariado. A campanha para suce
der Amato foi detonada pelo seu 
próprio grupo, que lançou o Ia 
vice-presidente, Carlos Eduardo 
Moreira Ferreira, para concorrer 
às eleições das duas entidades, 
marcadas para julho de 1992.

A Fiesp, fundada em 1931, é 
a mais forte federação patronal 
do país, refletindo a atividade in
dustrial paulista, que responde, 
hoje, por 18% do PIB brasileiro 
(38,43 % em 1989). Em 1942 pas
sou a fazer parte do sindicalismo 
oficial do Estado Novo. Já o Ciesp, 
com 9,5 mil indústrias filiadas, 
é, como a CUT, extra-oficial.

O grupo político que atual
mente dirige a Fiesp/Ciesp é re
sultado de um movimento "re
novador", que, em 1980, encabe
çado por Luis Eulálio Vidigal, 
tirou as duas entidades, que na 
prática se confundem, das mãos 
de Theobaldo de Nigris, histó
rico capitão da indústria paulista. 
Não chegou a haver de fato uma 
ruptura. O próprio Amato era 
vice-presidente na gestão de De 
Nigris.

Aliás, vices-presidentes exis
tem em profusão na Fiesp/Ciesp: 
são oito vices numa diretoria exe
cutiva de 138 pessoas. E é um des
ses vices, Nildo Masirti, o primei
ro opositor a lançar-se como can
didato contra Moreira Ferreira. 
Masini foi presidente da Caixa 
Econômica do Estado de São 
Paulo durante três anos do Go
verno Quércia e está na direção 
da Fiesp há 12 anos.

G atos PARDOS. Para Guiba, 
vice-presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Bernardo, a 
Fiesp é dirigida por "pessoas de 
mentalidade retrógrada, que não 
querem estabelecer relações mo
dernas entre capital e trabalho". 
"Eles sequer admitem a 
possiblidade do contrato coleti
vo de trabalho", diz. Para ele, que 
ressalta estar falando em nome 
pessoal, "a candidatura de 
Moreira Ferreira representa a con
tinuação do atraso, enquanto 
Nildo Masini tem dado mais de
monstrações de modernidade".

Guiba, porém, não poupa o 
PNBE, pólo aglutinador do cha
mado empresariado progressis
ta brasileiro. "Eles têm um dis
curso moderno, mas na prática 
não diferem do empresariado que 
controla a Fiesp".

Emerson Kapaz, um dos coor
denadores nacionais do PNBE e 
escolhido pelo Fórum Gazeta 
Mercantil como um dos dez lí
deres empresariais do ano, não 
pensa assim. Para ele, Masini 
aglutina empresários que querem 
mudar o perfil da entidade. Kapaz 
reclama do método das eleições 
na Fiesp, que são indiretas (vo
tam apenas 121 delegados, um 
para cada sindicato). "A direto
ria da Fiesp não representa a 
vontade dos 9,5 mil filiados. 
preciso haver eleições diretas".

Na briga pela eleição, Masini 
acusa Moreira Ferreira de ser "um 
candidato chapa branca" e repre
sentante de um "sistema centra
lizado", onde as decisões são to
madas por uma minoria e não são 
votadas questões importantes".

Telhados de vidro . Ele nega 
que a sua candidatura à Fiesp te
nha a ver com a candidatura de 
Quércia à Presidência da Repú
blica. "Quércia é muito amigo 
meu e se eu tiver que dizer, pu
blicamente, que não tenho vín
culo com ele para
me manter candi
dato, não farei 
como São Pedro, 
que negou três ve
zes". O exemplo de 
São Pedro parece 
ser uma referência 
entre os amigos do 
ex -g o v e rn ad o r.
Em 1988, após o es
cândalo da Cor
retora Banespa, o 
presidente do ban
co, Otávio Ceccato, 
afirmou que se
guia o exemplo do 
santo.Na troca de 
farpas, o candida
to da situação iro
niza as críticas de 
Masini ao proces
so eleitoral. "Afi

nal", diz ele, "Masini é vice-pre
sidente eleito conforme essas re
gras. Por que elas não servem 
mais? Por que ele terá que dis
putar comigo?". Apesar do tom 
desafiador, Moreira Ferreira não 
descarta uma futura composição 
com o adversário. "Na política, 
tudo é possível", afirma.

Nessa briga há um elemen
to que vai complicar a disputa 
pelo poder no empresariado 
paulista. É o Simpi, Sindicato das 
Micro e Pequenas Indústrias, que 
está lutando para ser legalmen-

O "SINDICALISTA"
M Á R IO  AMATO

0  em presário  M ário  
Amato tem, hoje, mais 
cargos do que teve um 

dia o deputado Uiysses Gui
marães. Ele é "presidente da 
Federação e do Centro das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo, do Conselho Regional 
do Serviço Social da Indús
tria , do Instituto Roberto 
Simonsen e 12 vice-presiden
te da Confederação Nacional 
da Indústria", conforme con
ta seu currículo divulgado pela 
Fiesp. Amato está no "movi
mento sindical" desde 1953,

auando foi eleito presidente 
o Sindicato das Indústrias 

de Artefatos de Papel. Ficou 
no cargo durante 36 anos. Foi 
para a Fiesp em 1961, mu
dando de cargos conforme 
mudavam as diretorias. Em 
1980 foi eleito 19 vice-presi
dente da chapa encabeçada 
por Luis Eulálio Vidigal. Em 
1986, após 33 anos de vida 
sindical, foi eleito presidente 
da Fiesp, cargo que deixará 
para voltar a ser 19 vke-pre- 
sidente. Um recorde de 
longevidade sindical que nem 
o metalúrgico Joaquinzão 
conseguiu bater.

Mario Amato tem postu
ras contraditórias, segundo 
G u ib a ,  do Sindicato dos 
M etalúrgicos de São 
Bernardo. Ele diz que Amato 
tem um discurso e outra prá
tica. G uiba afirma que Amato 
é assim porque não consegue 
controlar a própria diretoria 
que preside. "Ele não tem 
grande inserção entre os seus 
diretores", diz ele.

O presidente da Fiesp, po
rém, parece, estar nessa épo
ca de crise econômica, em 
alta junto aos seus represen
tados. Ele foi escolhido líder 
empresarial do ano pelo Fórum 
G azeta M ercantil. , ,  n  .

te reconhecido. Ele ganhou em 
primeira instância e a Fiesp re
correu. Se o recurso não vingar, 
o Simpi terá na sua base 94% 
das indústrias paulistas, segun
do Joseph Kouri, presidente da 
entidade. Para ele, a Fiesp não 
representa as micro e pequenas 
empresas e as usa como "massa 
de manobra da diretoria para as 
safadezas deles".

Kouri, que diz não querer ser 
o "pomo da discórdia" na Fiesp, 
concorda com as críticas feitas 
pela oposição a Amato. Ele qua
lifica os eleitores como "um 
colegiado viciado que não repre
senta os interesses da classe 
empresarial".A disputa para as
sumir o lugar de Amato está 
apenas no começo. Na terça- 

5 feira, dia 5, lançou-se candida- 
§ to Júlio Capobianco, empresário 
g do ramo de construção de gran-
I  des estruturas.

JUSTINO PEREIRA



Nas ondas da liberdade
Ilegais e  perseguidas, as 

rádios livres voltam -se p ara  a  

produção nas comunidades

A
s rádios livres brasileiras 
estão entrando em uma 
nova e promissora fase. Se 
num primeiro momento 
elas foram fruto mais de 
diletantismo "politicamente cor

reto", hoje estas emissoras estão 
voltadas para uma prática bem 
mais interessante: a produção cul
tural das comunidades.

Já foi o tempo em que elas 
eram mais "lidas" do que "ou
vidas" pela população. Somen
te a Rádio Reversão, da Vila Ré, 
zona Leste de São Paulo, tinha 
mais de 800 mil ouvintes antes 
de ter seus equipamentos apre
endidos pela Polícia Federal, em 
3 de março deste ano.

Ilegais, todas elas são, mas 
como a união faz a força, o jor
nalista Leo Tomaz, diretor do 
Projeto Cultural Reversão, tomou 
a iniciativa de fundar a Associa
ção das Rádios Livres do Estado 
de São Paulo (Arlesp). Até o

PIRATAS SAO ELES...

A s rádios livres são um fenômeno 
nascido basicamente nas manifes
tações de maio de 68, na França. 

Elas surgiram como oposição à caracte
rística européia de controle estatal dos 
meios de comunicação, bem como 
centradas no eixo das lutas estudantis, 
de autonomia frente ao Estado, de 
autogestão na organização dos grupos 
e da micro-política como estratégia de 
intervenção para as minorias étnicas, 
sexuais e politicas.

Na Inglaterra, já em 1966, estas 
emissoras não-oficiais apareceram com 
objetivos comerciais, ou seja, queriam 
privatizar o sistema de comunicação 
(sob o monopólio da BBC) e tornar o 
rádio e a televisão veiculos comercial
mente lucrativos nas mãos de particula
res. Daí veio o nome "pirata", que até 
hoje se confunde, aqui no Brasil, com a 
idéia da rádio livre.

Elas sempre existiram, mas foi em 
1971 que um adolescente capixaba 
deu o pontapé inicial na história do 
movimento brasileiro, com a Rádio Pa
ranóica, em plena ditadura Médici. O 
garoto de 16 anos teve sua casa invadi
da e seus equipamentos apreendidos 
pC.*2 p° ' 'c'a Federal, a pedido do antigo 
Dentei, e sua pènC foi consertar J s  
instalações elétricas da delegacia iCCC., 
"como medida recuperadora e preven
tiva".

Em 1982, na cidade paulista de

momento, a entidade conta com 
25 emissoras cadastradas (qua
tro delas fechadas pelos órgãos 
estatais), das mais variadas ten
dências, o que inclui rádios anar
quistas, ecológicas e evangélicas.

Dentro dessa aparente dis
sonância, as rádios da Associa
ção têm muito em comum. To
das trabalham com transmisso
res abaixo de 50 Watts de potên
cia, não possuem fins lucrativos, 
não interferem em emissoras já 
existentes, têm compromisso com 
a periodicidade e estão voltadas 
para suas respectivas comunida
des e a produção cultural inde
pendente.

Em  NOM E DE M UITO S. Não im
porta para a Associação se a pro
gramação das emissoras está 
voltada para a cultura religiosa. 
Importa sim, que elas não este
jam ligadas a alguma Igreja, da

Sorocaba, mais de cem emissoras livres 
foram ao ar sem pedir licença a nin
guém. Muitas eram rádios de um só 
locutor, com caráter de "hobby", e as 
ações repressivas do Dentei consegui
ram acabar com o movimento, conheci
do como "Verão de 82".

Três anos depois, a Rádio Xilik, mon
tada na PUC-SP, inaugurou a discussão 
politica sobre a comunicação e tornou- 
se a grande vedete da imprensa brasi
leira. Era uma rádio mais "lida" do que 
"ouvida", diziam seus integrantes. Al
gumas dezenas de rádios foram ao ar, 
mas a discussão sobre a democratiza
ção da comunicação não aconteceu. 
Pelo menos não aconteceu junto à 
população.

Com a Constituinte, muitas esperan
ças de mudar a legislação acabaram se 
defrontando com um obstáculo bem 
mais complexo: grande parte dos par
lamentares possuía concessões e le
gislaram em causa própria.

Porém, todas essas interferências - 
muitas delas isoladas - permitiram que 
se instalasse em todo o pais uma discus
são subterrânea e desorganizada acer
ca do direito da comunicação. Sem gran
des vitórias no macro-sistema, o movi
mento pela democratização da comuni
cação parece estar entrando agora em 
nova ro7C. Come?a a fazer parte do 
cotidiano dos movimeiuC' lDopuarPs^í

mesma forma que não podem ser 
instrumento de partidos políti
cos. "Do contrário, o poder eco
nômico falaria mais alto, e qual
quer organização desse porte 
poderia instalar milhares dessas 
pequenas emissoras em todo o 
país", explica Leo Tomaz.

Mais importante que isso, 
prossegue o jornalista, é compre
ender que a função de uma rá
dio livre é aproximar as pessoas 
que têm uma produção cultural 
semelhante. No caso dos evan
gélicos, essa identidade se dá atra
vés da cultura religiosa, que in
clui música, livros e poesia.

Wilson Peres, da Rádio Es
perança (93 /3  Mhz), da zona Les
te - há dois anos no ar, sempre 
das 12h à lh  da madrugada - afir- 
ma que o objetivo de sua emis
sora é atingir a população carente, 
especialmente drogados e vicia
dos, que, segundo ele, precisam 
do apoio da cultura evangélica. 
Filiado à Arlesp, seu trabalho não 
tem fins lucrativos e pretende a 
democratização da comunicação 
e a liberdade de expressão.

A Estação Apache (108 Mhz), 
que cobre a região de Poá, tem

uma programação voltada para 
a cultura anarquista, divulgada 
não só pela rádio, como também 
pelo fanzine "Sinal de Fumaça". 
Os anarquistas preferem fazer 
uma programação mais eclética, 
porém centrando fogo no rock e 
na divulgação de poesias, textos 
libertários e informações sobre 
cultura underground

A res DO Brasil. "Com a ex
periência que temos, a rádio li
vre já se mostrou como instru
mento até de solução existencial 
para os setores da sociedade dis
criminados e alijados do proces
so de participação", afirma Leo 
Tomaz. Nesse sentido, embora 
sem números concretos, a cida
de de São Paulo é um terreno fértil 
para a idéia da rádio livre, que 
proporciona, principalmente, o 
reencontro cultural entre pesso
as de mesma procedência. Estas 
emissoras já ocupam espaço no 
dial das FMs do Rio de Janeiro, 
Santa Catarina, Bahia, Minas e 
outras regiões do país. De Belo 
Horizonte, por exemplo, vem a 
experiência de uma tevê livre, a 
TV Serra Verde, montada por um 
pacífico empresário, que trans
mite programas comunitários. 
Entre eles, na cola da Xuxa, um 
programa infantil apresentado 
por uma criança negra.

Com toda essa vontade da 
população de participar do pro
cesso de comunicação, não foi à 
toa que a Rede Globo criou a 
Rádio X - uma emissora que "dá" 
voz ao ouvinte - e introduziu uma 
rádio pirata na novela das sete. 
Intenções díspares, a resposta à 
Globo deverá vir do ABC.

Vicentinho que o diga...

MARISA MEUANE

A  RECEITA 
DE D ELFIM

Receita do ex-ministro Del
fim Netto, para um plano de 
estabilização da economia bra
sileira: os aspectos técnicos de 
planejamento e execução são 
importantes, mas o que conta 
mais é a política. Q uanto à 
política, então: o plano deve 
ser "uma lei de ordem pública", 
contra a qual ninguém possa 
"a le g a r  d ire ito s
irrevogavelmente adquiridos"; 
é preciso nomear juizes "com 
claras simpatias pelo progra
ma", para evitar contestações; 
boa parte das medidas deve 
ser "prom ulgadas por decreto, 
para evitar as enormes discus
sões em torno dos cartórios que 
estão sendo liquidados". Del
fim não disse as coisas com 
clareza. As palavras entre as
pas ele citou em artigo na Fo
lha, referindo-se ao caso da 
Argentina.

A GRANA? SIM, 
DIZ A FIESP

Quanto ao parlamentarismo, 
a Fiesp está d iv id ida . Há três 
correntes: pela antecipação do 
plebiscito sobre o sistema de 
governo; 2) pela manutenção 
da data; e pelo aprimoramento 
do presidencialismo. M as há 
um consenso: voto distrital. E 
outro, que fala mais alto: a 
entidade vai apresentar um pro
jeto legalizando, digamos, as 
contribuições dos empresários 
aos candidatos e partidos.

A  RECEITA 
D O  P M D B

Com a aprovação da ante
cipação do plebiscito sobre o 
sistema de governo em primei
ra votação no Senado, em 
meados de outubro, o PMDB 
percebeu que o seu grande 
adversário político pelo centro, 
o PSDB, autor da proposta, es
tava arm ando uma escada de 
prontidão para chegar a uma 
composição com Collor, em 
caso de agravamento da crise. 
E reagiu. Reação curiosa: em 
sucessivas reuniões em Brasília 
na segunda quinzena do mês, 
o ex-partido de oposição deci
diu aumentar a colaboração 
com o governo Collor para im
pedir que a crise se agrave, 
fa c il ita n d o  a v o ta ç ã o  do  
Emendãoe da reforma fiscal 
do governo.

^GCPA1 - quinzena de novemuf? ‘
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A3CRA
OS MAGOS DA

CRISE
(E QUEM LUCRA COM SEUS TRUQUES)

Em outubro, o governo foi atropelado pela  

crise financeira: desvalorizou o  cruzeiro, teve  

um a sangria em  suas reservas de ouro e  ele
vou os juros -  tudo de m odo inesperado e  

violento. Os m agos que pilotam  o Ministério  

da Economia e o Banco Central com eteram  

evidentes erros de avaliação . M as há um a  

lógica: desde Delfim Netto  a  economia brasi
leira passou a  orientar-se em  busca dos m er
cados de rendas mais altas e  do exterior. E é

nessa direção que os equívocos são cometidos. A  ra z ã o : a  crise não  

é igual p a ra  todos. Os grandes grupos econômicos - que de público 

fa la m  m al dos juros altos - de fato  lucram com os juros a ltos . Porque 

são em prestadores, através das instituições financeiras. A  N o va  

República apenas deu fôlego a  esse mecanismo. Veja, a  partir de um a  

descrição dos dias de outubro, quem  lucra com a  crise.
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 prédio do Banco Central 
em Brasília ergue-se 
como um monolito ne
gro às margens do Eixo 
Monumental Sul, no se

tor bancário da cidade. O edifí
cio articula-se em torno de qua
tro torres de concreto aparente, 
onde estão atracados, em dois 
níveis, oito blocos de escritórios, 
isolados uns dos outros. A 
imponência do prédio, a elegân
cia e a discreção que parecem re
vestir o vidro fumê de suas pa
redes tornam bizarras as discus
sões tipicamente terceiro- 
mundistas que se travam em seu 
interior.

TrÊS TEORIAS. O diretor do Banco 
Central, jovem, articulado, expli
ca as teorias que circularam nos 
últimos dias, nos corredores do 
poder, em torno da política que 
ele tem de executar. São três; e 
ele vai analisando uma por uma:

Só a hiperinflação vai fazer 
o trabalho sujo e resolver a cri
se brasileira; e o governo traba
lha nesse sentido. Besteira, diz 
ele. Nenhum país sai de uma 
hiper como entrou, com a mes
ma estrutura de rendas, com a 
mesma estrutura política. Você 
já imaginou o que é concentrar 
renda, ainda mais no Brasil? Del
fim disse o que é: abrir caminho 
para a volta do canibalismo.

Se o governo recriar o over 
diário pagando juros reais todo 
dia, o mercado se acalma de vez. 
Outra bobagem, diz ele novamen
te. Será que alguém acredita que 
é possível voltar aos esquemas 
do fim do governo Sarney, im
punemente? E ele mesmo respon
de: o que segurou aquilo, foi a

certeza de que aquilo ia acabar, 
logo. E hoje faltam seis semestres.

O  Brasil vai seguir o mode
lo chileno, ultra-ortodoxo: juros 
m uito altos e recessão, doa a 
quem doer.

O Planalto Central não é a 
Cordilheira dos Andes. Collor 
não é Pinochet. Mas, com certe
za, essa é a terceira tese em 
circulação. Que acha nosso jovem 
diretor de BC?

O seu silêncio é expressivo. 
Ele parece achar que...é por aí.

Conduzindo  o BC? Nossos
economistas - geralmente gran
des admiradores das teorias a res
peito das “leis cegas do merca
do" - de um modo geral acham 
que dirigem a economia. Será?

A história desses últimos 30 
dias no BC prova que não. No 
dia 29 de setembro passado, do
mingo, o Ministro Marcílio reu
niu o alto comando financeiro de 
seu ministério - o presidente do 
BC, Francisco Gros, os principais 
diretores da operação do banco 
com o mercado - para examinar 
uma situação difícil. O país per
dera 1 bilhão de dólares de re
servas no mês. Os exportadores 
consideravam o câmbio muito 
desvalorizado e estavam reten
do exportações, à espera de uma 
mudança. Moedas fortes que 
deveriam ter vindo do exterior 
não haviam ingressado como 
previsto.

Para entender o drama de 
Marcílio e o que o levou a deci
sões dramáticas que exigiram 
uma reunião com o presidente 
Collor nas primeiras horas do dia 
seguinte, é preciso entender, an
tes, duas preliminares

Uma: o governo Collor con
sidera que a sua tábua de salva
ção, o caminho para a moderni
zação do país, são os capitais in
ternacionais. Estes, por sua vez, 
consideram que uma das tarefas 
centrais do governo Collor é fe
char um acordo para pagar a dí
vida externa do país - sem isso, 
dizem, esses capitais salvadores 
não virão. E, para esse acordo, o 
Brasil precisa de dólares - dóla-

res obtidos com exportações.
A outra: hoje o Brasil obtém 

dólares basicamente exportando 
mais do que importando (foi-se 
o tempo dos empréstimos inter
nacionais; há sete anos que o Bra
sil paga a dívida). Os exportado
res vendem para o exterior mer
cadorias com preço em dólar e 
recebem, no Brasil, cruzeiros: os 
dólares que eles obtêm são com
prados por quem precisa de dó
lares - o governo, que tem uma 
dívida brutal.

Assim quanto mais desvalo
rizado estiver o cruzeiro em re
lação ao dólar, mais cruzeiros o 
exportador recebe pelas mesmas 
exportações. E do outro lado da 
moeda, o governo tem de gastar 
para pagar a mesma dívida no 
exterior. Essa é a situação que se 
chama de "o dilema cambial do 
país": o governo tem de incenti
var as exportações para obter 
dólares e desvalorizar o cruzei
ro. Com isso eleva sua dívida, o 
custo de comprar os dólares.

Sem saída. Em resumo, a equipe

de Marcílio havia tentado fugir 
de uma desvalorização do cru
zeiro, em virtude do peso que isso 
teria sobre a dívida pública. Para 
se ter uma idéia: pagamentos 
como a bolada de 1 bilhão de 
dólares que o governo desembol
sou em setembro, em virtude dos 
acordos feitos com os bancos cre
dores, significam 500 milhões de 
cruzeiros gastos pelo governo 
sem desvalorização; ou 600 bi
lhões, com uma desvalorização 
do cruzeiro em 20%. A diferen
ça dá para pagar 1 milhão de fun
cionários públicos a 100 mil cru
zeiros por mês!

Em setembro, portanto, as 
empresas exportadoras - todo o 
rol de intermediários comerciais 
e financeiros envolvidos -estavam 
na batalha por essa diferença de 
100 bilhões. E o governo não 
queria entregar, fazendo logo a 
desvalorização cambial. A deci
são na casa de Marcílio não foi 
consensual. Nosso jovem diretor, 
por exemplo, absteve-se. Os que 
votaram contra usaram argumen
tos de peso. A maxi não ajuda

ria muito as exportações, por 
outros motivos que não apenas 
a relação dólar-cruzeiro: a épo
ca não é boa para exportações; e 
há recessão, ainda, nos EUA, nos
so grande comprador. Pior: a 
maxi eleva o preço das importa
ções, do onipresente petróleo, por 
exemplo - e empurraria ainda 
mais para cima uma inflação já 
rebelde.

Aquela altura, no entanto, 
a equipe não achou saída melhor. 
Muito menos Collor que não é 
do ramo, como a grande maio
ria dos presidentes e dos políti
cos (aqui e no Primeiro Mundo: 
a ignorância nesses assuntos não 
é privilégio nacional). Na segun
da feira de manhã, por volta das 
9 horas, quando o mercado finan
ceiro abriu, logo obedeceu à de
cisão do Planalto. A mesa de open 
do BC - a equipe de operadores 
e de sistemas de computação ins
talados no centro velho do Rio e 
conectados com bancos, 
corretoras e mesas de open de 
centenas de grandes empresas - 
entrou comprando dólares ao

longo da segunda e na terça se
guinte. Até ficar absolutamente 
claro que o governo queria ver o 
preço do dólar subir.

A  VEZ DO O U R O . O dólar su
biu 17%, como Marcílio e sua 
equipe queriam. Mas os proble
mas que eles queriam resolver pa
receram multiplicar-se.

O Brasil tem aproximada
mente 100 toneladas de ouro, 
estocadas como reservas inter
nacionais - cerca de 60 toneladas 
na Casa da Moeda, num subúr
bio do Rio, 20 em Londres e 20 
no cofre do Banco Central ame
ricano em Nova Iorque. A lei do 
mercado é buscar o lucro e a se
gurança máximas. E quando a 
maxi ocorreu, pouco a pouco foi- 
se formando no país um clima 
de grande expectativa. Principal
mente com o nível de inflação, 
que todos sabiam que iria dispa
rar. Nessas condições, normal
mente, todo mundo que tem apli
cações em papel - que, nessa épo
ca aliás, não são nem papéis, mas 
registros eletrônicos em discos de

computador - corre para a "relí
quia bárbara" onde se imagina 
que estaria a segurança: o ouro.

E foi aí que a equipe de 
Marcílio "entregou o ouro aos 
bandidos" como ele próprio ex
plicaria no dia 28, longos dias 
depois de um grande sangra- 
mento nas reservas do metal do 
BC. No dia 27, de novo um do
mingo, a equipe de Marcílio to
mou nova decisão dramática. No 
dia 28, de novo uma segunda - e 
de novo depois da aprovação 
formal do Presidente - o BC pu
xou osj uros do mercado para 
cima até 42% ao mês.

E anunciou que se retiraria 
do mercado do ouro. A razão 
para sair do ouro, dizia o BC, 
dando uma desculpa curiosa - 
motivos éticos. Um analista do 
mercado comentou que a crise 
brasileira é tão grande que torna 
possível transformar uma idio
tice numa questão de ética. E fá
cil ver o erro do BC, agora: sem 
perspectivas de grandes lucros 
nas exportações, com os juros 
comparativamente baixos, as
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A  RECESSÃO SERÁ LONGA

A crise financeira em que o pais se atola 
há tantos anos é, no essencial, uma 
crise financeira, ou será que os recor

rentes distúrbios na área financeira são 
muito mais a expressão dos impasses no 
setor produtivo? Claro que não se trata de 
duas análises excludentes, mas qualquer 
tentativa de avaliação sobre a crise preci
sa responder de alguma forma a esta 
questão.Diagnosticar a crise como sendo 
essencialmente financeira é colocar na raiz 
dos problemas o colapso dos mecanismos 
de financiamento da economia brasileira, 
a partir do final da década de 1970. 
Tornou-se insuficiente o financiamento a 
partir do setor público, com o Estado 
superendividado, as receitas tributárias 
líquidas em queda e sem horizontes de 
recuperação consistente; a crise da dívida 
externa colocou em xeque toda a articula
ção financeira externa da economia brasi
leira; e as empresas brasileiras, sem o 
impuiso do gasto púbiico e do capital 
estrangeiro, mostraram-se incapazes de 
financiar a sua própria expansão, pr«»*~ 
rindo manter seu dinheiro - oS drCüijo; £  
curtíssimo para não correr riscos

Tudo isto vem levando à paralisia dos inves
timentos, ao envelhecimento do setor produ
tivo e à desarticulação do parque industrial.

Lógica oposta - Mas será que a causação 
não é exatamente ao contrário? Ou seja, a 
falta de perspectivas para os investimentos no 
setor produtivo, as suas dificuldades própri
as, é que estariam levando à crise financeira, 
e não o oposto. Sob esta ótica, a queda nos 
lucros obtidos na produção é que teria 
inviabilizado a capacidade de tributação do 
Estado e teria obrigado os governos a socor
rer os capitalistas em crise; a falta de horizon
tes de lucratividade na indústria brasileira é

3ue tornaria impossível uma solução efetiva 
a dívida externa a partir da entrada de 

novos financiamentos do exterior; e os mes
mos problemas é que levariam os capitalistas 
brasileiros a usar seu dinheiro para aplica
ções financeiras ou para a especulação.

Falta impulso - A nossa estrutura produti
va estaria em crise, nesta visão, por conta 
esgotamento do modela J - crescim' n;Õ  
centrado »»*■ 'inaustria |jzação pOr substituição 
ae importações, a partir da conclusão ou da 
inviabilização dos grandes projetos iniciados 
na época de Geisel. Passado aquele estimulo,

a economia estaria sem impulsos suficientes 
para fazer avançar a enorme estutura pro
dutiva criada nas décadas anteriores. A crise 
financeira seria então uma decorrência des
tes impasses, e não sua causa.

Mas, pode-se perguntar: se a crise é de 
origem basicamente financeira, seria possí
vel esperar que uma "arrumação" inicial das 
finanças públicas, ou um acerto preliminar 
com o capital estrangeiro, poderíam criar as 
bases para se retomar o crescimento e ir 
encaminhando soluções progressivamente? 
Muitos dos choques dos últimos anos aposta
ram suas fichas em algo assim, e perderam 
a aposta.

Por outro lado, postular que o setor pro
dutivo tem problemas graves, implica a apre
sentação de propostas para redesenhá-lo, 
abandonando alguns setores, estimulando 
outros. Implica o desenvolvimento de um 
efetivo processo de reestruturação industrial 
no pais, com os previsíveis conflitos econômi
cos, ssc:c:s e políticos. Mais que isto, hu 
propostas clara* x t í é  o que fazer. Há seto- 
70» arrasados na indústria? Deve-se fechá- 
los? Devemos especializar o país em alguns 
setores apenas? Em quais?

"Plano liberal" - Dirão os que defendem 
a tese do caráter financeiro da dívida: é a 
inexistência de fontes de financiamento que

impede o desenvolvimento de qualquer es
tratégia deste tipo, pois a reestruturação e o 
estimulo aos setores novos, têm custos ele
vados. Diante disto, o que pretende o gover
no Collor?

Vou arriscar duas opiniões. Primeiro, a 
origem maior da crise está no setor produ
tivo, e sem uma reestruturação importante 
da nossa indústria provavelmente vamos 
ter ainda muitos anos de estagnação pela 
frente. E esta reestruturação é difícil, porém: 
os interesses estabelecidos são fortes, não 
há forças políticas com propostas claras e os 
setores dominantes continuam ganhando 
muito dinheiro através do aumento da ex
ploração sobre o trabalho, tornando mais 
barato manter as coisas neste pé do que 
enfrentar os riscos de mudar. Segundo, o 
governo Collor segue a linha da menor 
resistência e do instinto de sobrevivência. 
Ataca a esmo, seguindo os chavões rU  
ideário m o d ^ - ^ o e r o i .

Como as velhas estruturas resistem, alia- 
se a elas em algumas coias, manobra em 
outras. Sendo assim, a perspectiva é de crise 
prolongada. O impasse tende a perdurar, 
até que setores inteiros da velha estrutura 
produtiva apodreçam e desapareçam. O 
custo social? Altíssimo.

CARLOS EDUARDO CARVALHO

grandes corporações que atuam 
permanentemente no mercado fi
nanceiro tiravam dinheiro bara
to do BC para comprar suas re
servas de metal - que, com cer
teza, teriam preço mais alto logo 
em seguida. Com a taxa a 42%, 
disse Marcílio no dia 28, "conse
guimos afinal assustar os 
especuladores que estavam jo
gando contra o governo e con
tra as reservas do país, enquan
to nós entregávamos o ouro aos 
bandidos".

Razões de outubro, o  bc  pa
rou de vender ouro pela mesma 
razão que fez a maxi: as reser
vas do país, indispensáveis para 
o acordo com os credores, preci
sam manter-se num nível alto, 
superior a 6 bilhões de dólares. 
Numa primeira explicação para 
a crise de outubro, as decisões que 
o BC foi obrigado a tomar, atro
pelado pelas forças cegas do 
mercado, devem-se a um erro de 
avaliação.

Dois meses antes seus diri
gentes acreditavam que o país 
estava conseguindo furar o blo
queio dos empréstimos interna
cionais, vendendo debêntures de 
companhias brasileiras de gran
de prestígio - como Petrobrás e 
Vale do Rio Doce - no mercado 
financeiro internacional. Debên
tures são papéis de dívida espe
ciais que pagam juros expressi
vos e têm a garantia equivalente 
à da situação da empresa que os 
vende. No caso da Vale e da 
Petrobrás, são garantias excelen
tes. (No entanto, dos 6 bilhões que 
o BC alardeava no começo de 
agosto, que iria receber por essa 
via, no final de setembro só ti
nham entrado 2 bilhões).

A crise de outubro foi, por
tanto, um erro de pilotagem. 
Melhor dizendo, foi também um 
erro de pilotagem. A causa mai
or. Çnrr>G viu, g a política do 
governo de buscar - como prio
ridade número um - um acordo 
que viabilize a vinda de capitais 
estrangeiros para a moderniza
ção do país. E essa política que 
da'um  peso enorme aos capitais 
que, dentro do país, a partir do 
início da década, se 
reestruturaram com vistas a vol
tar-se para o mercado externo - 
em busca dos dólares de que o 
governo se tomou tão dependente.

A s  ORIGENS. O ponto de parti
da dessa política é o "ajuste" da 
economia brasileira, promovido 
por Delfim Netto com a recessão 
de 81-83. Entre o golpe militar e 
o final dos anos 70, o Brasil sem
pre tomou empréstimos interna
cionais para obter dólares - não 
precisava ter um saldo no comér
cio exterior para conseguir divi
sas. A recessão marca o início de 
um novo período: em que a bus
ca dos mercados externos passa 
a ser questão de vida ou morte 
para as empresas. O governo co
meça uma política agressiva de 
desvalorização da moeda nacio
nal para incentivar as exportações; 
a recessão comprime o mercado 
interno; e a saída está nos mer
cados do exterior. E como o pro
blema não é apenas brasileiro - a 
crise da dívida externa é 
abrangente no Terceiro Mundo e 
mesmo em áreas do Leste Euro
peu - a saída são os mercados ri
cos do exterior.

A elevação dos juros do 
mercado pelo Banco Central - 
através da elevação dos juros que 
o governo paga por seus papéis 
- é o instrumento básico dessa 
política. O aumento ou diminui
ção das garantias que o governo 
dá por esses papéis calibram para 
cima ou para baixo esse instru
mento.

No ajuste, Delfim puxou os 
juros para cima de modo abrup
to. Quem paga os juros, de um 
modo ou de outro, é o governo 
central, logicamente. Até 80, o 
peso dos juros da dívida externa 
feita pelo governo com essa po
lítica monetária equivalia a apro
ximadamente um sexto do gasto 
com o funcionalismo público fe
deral. Entre 81-83, essa relação 
passou a ser a metade. Entre 84- 
84, o peso dos juros da dívida in
terna era 50% superior ao do custo 
do funcionalismo. A partir daí a 
solução única para o governo, 
mantida a mesma política de dar 
prioridade ao pagamento da dí
vida externa, foi a de rolar o 
endividamento interno com ma
ciça emissão de papéis novos.

Juros SEGUROS. A novidade no 
governo Sarney foi a criação de 
um original sistema de garanti
as para a dívida pública, sempre 
ameaçada de descontrole: os pa
péis com juros pós-fixados.

Sua necessidade é facilmente 
compreensível. A genialidade da 
solução, do ponto de vista do 
capital financeiro, nem tanto. 
Muita gente vê os lucros finan
ceiros como sendo lucros dos 
bancos, corretoras e afins. Essas 
instituições, no entanto, são, prin
cipalmente, intermediárias das 
aplicações financeiras. O Banco 
Central não vende os seus papéis 
diretamente aos aplicadores. Ven
de-os através desses intermedi
ários.

Desde 1966 que o Banco Cen
tral vende papéis com correção 
monetária, uma contribuição ori
ginal do regime militar e seus téc
nicos ao sistema financeiro de 
nossa época. Com isso, se garan
te que os aplicadores finais te
nham lucro. Mas, como garantir 
a circulação desses papéis? Como 
garantir quê Os intermediários te
nham lucro? O intermediário - 
banco, corretora, companhia de 
valores mobiliários - ganha uma 
porcentagem dos juros, a parce
la que vem sobre a correção mo
netária. Até a Nova República, o 
governo pagava basicamente ju
ros fixos sobre a correção mone
tária.

Com o agravamento da crise 
brasileira, com o peso dos juros 
da dívida ameaçando consumir 
todo o orçamento federal, os
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9 9 ,9 5 9 9 %  DE 
MOEDAS  
PODRES

Como disse o Brasil Ago
ra n22, a Usiminas foi compra
da pelos particulares com "m o
edas podres". O  quadro divul
gado no dia  l 2 de novembro 
pelo BNDES mostra que moe
das "sadias", digamos assim, 
foram 0 ,04001 %: 275  miihões 
em cruzados novos (0,04%); e 
83 mil (menos de dois salários 
mínimos) na moeda corrente no 
país, em cruzeiros (0,0001% ). 
A  grande massa de "podres" 
foi de debêntures da Siderbrás, 
31 9  bilhões (44,9%). Os títulos 
da dívida externa formaram 
0,4%  dos papéis. Dólar novo, 
não entrou nenhum.

SOCIALISMO, 
FIM  E COMEÇO

Perdeu-se o interesse pela 
literatura socialista? N o Brasil, 
não: a Editora Paz e Terra vai 
transformar em livro o seminá
rio realizado em setembro no 
Instituto Cajam ar sobre o tema 
"Socialismo - começo do fim, 
fim do começo". O  evento jun
tou marxistas de vários países - 
como Kiva M aidanik, soviéti
co, o inglês Robin Blackburn - 
editor da New Left Review 
e brasileiros como Florestan 
Fernandes e M arilena Chauí.

A  CRIATIVIDADE 
DO PRESIDENTE

Há um mês atrás, 10 de 
outubro, o governo derrotou 
num tribunal superior (STJ) uma 
ação que pedia a correção dos 
benefícios pagos a todos os 
aposentados tomando como 
índice o salário mínimo. Para 
ganhar a causa - e poder corri
g ir as aposentadorias maiores 
que 1 mínimo com índice de 
cerca de 50%  e não com 150%, 
aproximadamente - argumen
tou que a nova Constituição 
desvinculou os benefícios maio
res que 1 sm das variações 
desse salário. Ocorre, no en
tanto, que a mesma Constitui
ção manda reajustar as apo
sentadorias toda vez que hou
ver ajuste no salário mínimo. E 
o mínimo foi reajustado há pou
co, em cerca de 150%. Nas 
instâncias inferiores da Justiça, 
nas semanas seguintes, em vá
rios cantos do Brasil, diversos 
juizes deram, então, ganho de 
causa aos aposentados.

CRISE
(E QUEM LUCRA COM SEUS TRUQUES)

OS M A G O S  DA Logo depois do golpe militar, 
em  1 9 6 6 , te n d o  c riad o  um  
Banco Central à  im ag em  do  
am ericano  e sob supervisão  
direta de seus técnicos, o  go 
verno  deu u m a contribuição  
original ao  capitalismo finan
ceiro de nossos dias: criou os 

papéis com correção m onetária, que g a ra n 
tiam  aos aplicadores juros acim a aos índices 
inflacionários. A  N o va  República aprim orou  
o sistema: além  d a  correção m onetária ser 
pós-fixad a , tam bém  os juros to rnaram -se  
pós-fixados. Para que não só os aplicadores
- m as tam bém  os interm ediários das o pera 
ções f in a n c e ira s  tiv e s s e m  seus lucros  *
garantidos.

Diante da dúvida jurí
dica na questão dos apo
sentados, um deputado suge
riu que o presidente fosse cria
tivo. A lberto Campista, do PDT 
do Rio, sugeriu ao presidente 
Collor que ele usasse para d iri
mir a questão o mesmo método 
que usou quando seu objetivo 
era vender a Usiminas: uma 
"m e d id a  p ro v is ó r ia
interpretativa", a extravagân
cia jurídica que criou na oca
sião daquela venda. O  presi
dente não aceitou a idéia: uma 
coisa é inventar para vender o 
patrimônio nacional por "pa
péis podres"; outra, é inventar 
para resolver problemas de 
velhos aposentados...

o oufio 
AOS BANDIDOS... 

o fî oi

aplicadores - todas as grandes 
empresas que se ajustaram ao 
modelo de abertura para o exte
rior, que demitiram trabalhado
res, reduziram e sofisticaram a 
sua produção para adaptá-la aos 
mercados ricos de fora - passa
ram a exigir cada vez juros reais 
mais altos. E o conjunto de insti
tuições intermediárias do siste
ma financeiro nacional ficou a pe
rigo.

Recebiam do governo juros 
fixos mais correção monetária. E 
tinham que repassar aos apli
cadores que interessam - os gran
des, os que tiniram dólares sem
pre valendo cada vez mais cru
zeiros - não só a correção mone
tária mas também os juros. Como 
o mercado puxava os juros re
ais para cima, todos os que rece
biam juros fixos pelos seus pa
péis corriam risco de ser preju
dicados Quem tem di
nheiro em caderneta de 
poupança e já experi
m entou tirar seu di
nheiro depois de algum 
tempo para tentar com
prar o mesmo carro de 
antes, sabe que isso 
nunca foi possível. E 
que nunca teve um go
verno que o defendes
se. Os empresários dos 
grandes bancos brasi
leiros não: a Nova Re
pública os defendeu 
criando os juros pós-fi
xados: as Letras Finan
ceiras do Tesouro na
cional. As LTF, criadas 
por dirigentes de ban
cos nacionais e também 
teóricos de economia 
com base na PUC do 
Rio, foram elementos 
básicos da política fi
nanceira da Nova Re
pública. A LFT é um 
papel que paga os ju
ros médios vigentes a 
cada dia no ovemight.
Com eles, a menos que 
saia totalmente fora da 
média do mercado, o

agente financeiro intermediário não 
tem como perder. O problema é 
que as LFTs solucionaram um pro
blema - de ter quem aceitasse ser 
intermediário na rolagem da dí
vida do governo; mas CTÍ2T2IP.um 
outro: a elevação nos juros, qual
quer que fosse, afetava todo o 
estoque de papéis. E com os ju
ros sempre subindo, a dívida 
pública foi entrando em galope.

V alendo Tudo. Quando Collor 
assumiu, o peso dos juros da dí
vida interna já consumia mais do 
que o orçamento público de im
postos inteiro. E emitir uma mon

tanha de papéis novos para em
purrar com a barriga o proble
ma para a frente não levaria muito 
longe. Collor e sua equipe de es
pecialistas financeiros - a maio
ria vinda das equipes anteriores 
de Funaro, Bresser, Maílson e até 
Delfim - acabou tendo no confisco 
das aplicações financeiras a saí
da quase única a curto prazo. A 
prazo mais longo, como o obje
tivo permaneceu sempre o mes
mo - buscar um acordo externo, 
a partir de um ajuste interno fei
to com vistas ao acordo lá fora - 
o plano foi vender patrimônio 
estatal para cobrir o rombo da 
dívida.

O tempo dessa operação, nas 
previsões de Collor e seus ma
gos era o seguinte: nos dezoito 
meses do confisco, com a folga 
de ter rolado a dívida interna por 
decreto, se vendería uma estatal

O ministro Marcílio: "entregamos o ouro ao bandido"

por mês e se destravaria o meca- eleva os custos 
nismo que paralisa o Estado bra
sileiro. Nem a inflação ficou sob 
controle por tanto tempo, nem o 
plano de venda do patrimônio 
público correu como se 
pretendia.Resiã ãgCTS ?. chama
da saída liberal radical. De radi
cal, tem o custo financeiro, bru
tal para os mais pobres e as ca
madas médias. E de liberal não 
tem quase nada: quem a coman
da, mesmo aos trambolhões 
como os de outubro, é a mesa de 
operações financeiras do Banco 
Central do Brasil.

RAIMUNDO PEREIRA 
PARTICIPAÇÃO FLORIBALDO RIBEIRO

c
O  PINOCHET

QUE NÃO  TEMOS
om a inflação caminhando para os níveis que 
chegou ao fim do governo Sarney, Collor e sua 

W equipe financeira estão apreensivos e hesitantes. A 
saída cnilena - manter os juros muito altos, deixar 
quebrar - apontada pela decisão de 28 de outubro 
(veja o artigo da página anterior) resolve?

Tudo indica que não. Primeiro de tudo, porque 
falta Pinochet. Por enquanto, pelo menos, Collor está 
enfraquecido. O sonho maior de Collor, no momento, 
é uma composição elevada com o PSDB. Uma saída 
para o centro, portanto. Collor quer sair do isolamento 
político para onde seus fracassos diante da crise o 
foram levando. Sabe que o estilo Pinochet não está a 
seu alcance; não por gosto; mas por imposição dos 
fatos: todas as medidas que toma no sentido de tornar 
o sistema de governo atual ainda mais autoritário do 
que ele já é, provocam uma reação em sentido contrá
rio, e de maior intensidade.

Segundo, porque as "forças cegas do mercado" 
continuam conduzindo o governo, ao contrário do que 
o governo pretende.

Uma calma aparente seguiu-se à puxada dos 
juros para o patamar dos 40%. A briga com "os 
bandidos", para usar a expressão de Marcílio foi 
vencida, pelo menos momentaneamente. Caiu o preço 
do ouro, do dólar paralelo: os "mercados" se acalma
ram. Marcilio foi convocado para explicar-se na Câ
mara dos Deputados quando a "híper" estava nas 
manchetes dos jornais logo após a segunda-feira 
negra do 28 de outubro. Quando finalmente falou no 
plenário da Câmara, a 5 de novembro, estava tudo 
mais tranquilo. E ele até fez piada. Comentando sua 
participação na assembléia anual recente do FMI em 
Bangcoc, quando a Albânia foi admitida na entidade, 
disse: "Senhores deputados: eu não só vi; eu votei..."

No dia 6, no Senado, caiu a emenda Richa-Serra 
,que antecipava o plebiscito sobre o sistema de gover
no para 21 de abril do ano que vem. Alguns governis- 
tas que haviam votado pela antecipação, duas sema
nas antes, motivados também pelo clima de alarme 
nas finanças do pais, voltaram atrás. Também o PMDB 
contribuiu para o sossego provisório. Uma emenda 
jogando a antecipação ao plebiscito para o inicio de 

1993foi apresentada pelo 
engenhoso deputado  
Alberto Goldmann, de
pois de reuniões sucessi
vas com dirigentes do 
PSDB e do PT no Congres
so.

Mas a calma, com 
certeza, é passageira. O 
problema cambial, por 
exemplo, persistiu. Os ex
portadores sabem que 
Collor precisa muito de 
dólares para seguir o ca
minho que se propôs. E 
sabem também que o 
mercado internacional 
não é controlado pelo Bra
sil e que exportar não é 
uma questão de vontade. 
Além disso, os setores 
dinâmicos da economia, 
os que se mantém ativos 
exatamente porque se 
ajustaram para exportar, 
são também setores onde 

trabalhadores estão 
mobilizados. Mes- 
uma liderança  

collorida como Luiz Antô
nio de Medeiros, tem de 
tentar dirigi-los em busca 
de salários mais altos. A 
recessão também diminui 
a escala das operações e 

Em consequência, hoje, segundo 
muitos do mercado, já se acumula uma necessidade 
de desvalorização cambial nova. Há quem fale em 
outros 15%.

Nova maxi, depois da lição de outubro, significa 
mais um pulo para cima na escala dos juros, que 
empurrará os preços na mesma direção, o que leva 

Derto da níper...
Como há ano», CÍ £®vernos conservadores vão 

assim, se arrastando de crise em crise, rènTC.^do dos 
seus discos de truques softwares que são basicamente 
os mesmos, mas que a oposição demora muito a 
entender, perdida ainda em decifrar o básico. Enquan
to que sofrem com a crise ficam a espera do programa 
que faça a economia brasileira funcionar a favor e não 
contra eles.

(R.P.)
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ORIENTE MEDIOA  pax americana
A  verdadeira  conferência de  

paz começa nos bastidores 

com fortes pressões dos EUA

ela primeira vez, todos os 
personagens da eterna cri
se no Oriente Médio esti
veram sentados frente a 
frente, na Conferência de 

outub^aêrttÀítglríateaíaêW aie 
te, o encontro de israelenses, 
sírios, palestinos, egípcios e 
jordanianos, sob o olhar bonachão 
dos EUA e URSS, não surgiu de 
um anseio global por uma paz 
duradoura na região. A Confe
rência foi mais um desdobramen
to da absoluta hegemonia que a 
Casa Branca conquistou com o 
fim do bloco soviético e confir

mou na guerra do 
Golfo Pérsico. O ob
jetivo do presiden
te George Bush é 
obter um acordo de 
paz que evite o 
surgimento de "fe
nômenos" como o 
iraquiano Saddam 
Hussein, amamen
tados pelas grandes 
empresas produto
ras de armas, mas 
que podem fugir ao 
controle e ameaçar 
os interesses estra
tégicos do Ociden
te. Bush tem no bol
so um grande trun
fo: a enorme
mobilização inter
nacional contra 
Saddam Hussein. 
O apoio árabe à 
Casa Branca na 
guerra do Golfo ti
rou de Israel o 
status de maior ali
ado norte-america
no no Oriente Mé
dio.

Os israelenses 
valeram-se disso

durante décadas para multipli
car suas exigências (e sua 
intransigência). Como o premier 
ultraconservador Itzhak Shamir 
é hoje apenas "um aliado" da 
única superpotência, teve que 
aceitar - de cara feia - a partici
pação na reunião de Madri. 
Quanto ao mundo árabe, ainda 
mais dividido pela guerra, não 
colocou obstáculos à Pax Ame
ricana. E a OLP, representante 
dos palestinos, quase não tinha 
poder de fogo, devido ao desgas
te que sofreu com o apoio ao 
Iraque no conflito.

Concessões. Prensadas contra 
a parede, todas as partes tiveram 
que engolir alguns sapos. Israel 
- embora jure que não - está ne
gociando pela primeira vez com 
representantes da OLP, mesmo 
diluídos em uma delegação 
jordaniana. A Síria, também pela 
primeira vez, participa de nego
ciações bilaterais com Israel. E os 
palestinos já falam em aceitar um 
projeto de autonomia em Gaza 
e Cisjordânia (territórios ocupa
dos por Israel desde 1967), como 
primeiro passo para uma confe
deração com os jordanianos. Tra- 
ta-se do mesmo plano que a OLP 
rejeitou em 1979, quando Israel 
e Egito assinaram os acordos de 
paz de Camp David.

Outras concessões foram fei
tas na própria composição das 
delegações. Embora Itzhak 
Shamir tenha impedido a parti
cipação de representantes menos 
duros de seu partido, o Likud, 
ele também pôs de lado os "fal
cões" de garras mais afiadas, 
como o ministro da Habitação, 
Ariel Sharon. Do lado palestino, 
a liderança dos negociadores es
teve com Faiçal Husseini e Hanan

Ashrawi, ligados à Al Fatah. Foi 
um passo decisivo para que 
Yasser Arafat isole as tendênci
as contrárias ao processo de paz 
e rompa a instabilidade que ca
racterizou a OLP no último ano.

O bstáculos, à  primeira vis
ta, a Conferência de Paz de Ma
dri foi um fracasso, já que termi
nou sem resultados concretos. E 
todas as delegações abusaram da 
paixão verbal. Mas é apenas a 
prim eira impressão, e ’o calor 
verborrágico faz parte da cultu
ra do Oriente Médio. O encon
tro de Madri concluiu, na verda
de, com um resultado importante: 
o prosseguimento das negocia
ções - nos bastidores - e as con
versas bilaterais.

Essa é a verdadeira conferên
cia de paz, que se desenvolverá 
em meio a pressões crescentes dos 
Estados Unidos para que haja um 
acordo. O alvo principal das pres
sões é o governo de Itzhak 
Shamir, até agora o maior obstá
culo para a paz no Oriente Mé
dio. Shamir garante que não in
terromperá a colonização judai
ca na Cisjordânia e Gaza, muito 
menos devolverá qualquer ter
ritório ocupado. No entanto, as 
concessões milimétricas que o 
premier israelense fez ao parti
cipar da Conferência de Paz de
monstram que sua intransigência 
visa apenas ganhar tempo.

Com as pesquisas de opinião 
revelando que a maioria dos is
raelenses aceita devolver os ter
ritórios ou a autonomia palesti
na em troca de um acordo de paz, 
Shamir sabe que sua política de 
eterno "não" está com os dias 
contados.

JAYME BRENER

Há algo errado na Dinamarca?
No país dos vikings e de Hamlet, as conquistas históricas da social-democracia estão ameaçadas.

CUBA MERECE
U M  PRÊMIO
Se o critério para saber se 

uma nação, hoje, merece aju
da internacional ou não, for a 
relação entre os gastos com 
educação e saúde e os gastos 
com armas - como insinuam o 
FMI, o Banco M undial, os paí
ses ricos - ad ivin he, então, q uem 
merece um prêmio? Cuba. O  
país de Fidel Castro gasta 3,8% 
de seu Produto Nacional com 
a Defesa e 9,8%  com Educa- 
çãoe Saúde. E, de longe, o que 
tem a relação mais favorável, 
numa lista de 15 textos, 
publicada peloEconomistde 
2 de novembro, com base em 
dados da Agência dos EUA 
para o Controle de Armas e o 
Desarmamento.

GRANADA, 
DEPOIS DA  

LIBERTAÇÃO
Há oito anos atrás, as tro- 

pasamericanas invadiram uma 
outra ilha do Caribe: G rana
da. O bjetivo: livrar o país do 
comunismo e deixá-lo pronto 
para a democracia. E hoje? 
Saíram os comunistas, entra
ram os bancos: 1 1 8, um para 
cad a  6 4  m oradores (são 
7 .500). Mas não são bancos 
como os que se conhece nor
malmente: são bancos de fa
chada; o dinheiro que está ali 
- registros eletrônicos de com
p u ta d o r  - é quase  uma 
metafísica; o país "libe rtado" é 
agora um "paraísofiscal" para 
os ca p ita is  in te rnac iona is . 
Muitos dos bancos são, como 
d iz  a apresentação destacada 
de longo artigo do Wall Street 
Journal, a fachada apenas 
para "fraude", evasão de ta
xas e lavagem de dinheiro".

REFLEXÕES
NUCLEARES

O  anúncio é do Comitê Per
manente da Assembléia N aci
onal Popular da China: após 
haver "de liberado cuidadosa
mente a respeito de uma pro
posição do conselho de Estado 
de aderir ao Tratado de N ão 
Proliferação de Armas Nuclea
res, decidiu encaminhá-la para 
reuniões posteriores com vistas 
a estudosmaisaprofundados".

♦
A China vendeu  

tecnologia nuclear ao Irã:
um s e c re tá r io  de Estado 
Assitente disse ao Congresso 
americano no último dia 30. 
Ele disse também que a China 
havia prometido aos EUA que 
não e xp o rta r ia  tecn o lo g ia  
nuclear.

O
s comunistas não são os úni
cos atingidos pela crise do 
socialismo. Os social-demo- 
cratas também têm do que recla

mar. Seja pelos rumo adotado por 
conta dos governos socialistas na 
França e na Espanha - onde apli
caram programas inspirados nas 
receitas do FMI -, seja pelas der
rotas eleitorais.

Derrotas na Suécia, em 1991, 
e na Dinamarca, onde os conser
vadores estão no poder desde 
1982, tendo que negociar cada 
questão com os social-democra- 
tas devido à escassa vantagem de 
votos no parlamento - nas elei
ções de 1990 o auto-intitulado 
"governo burguês" se manteve 
no poder com apenas dois votos 
a mais.

Com esse equilíbrio, tem-se 
mantido ainda na Dinamarca - 
uma monarquia parlamentaris
ta - as conquistas da social-de
mocracia. Durante mais de 50 
anos a social-democracia mantém

relação muito estreita com a cen
tral sindical denominada L.O. no 
que eles chamam de "caminho 
de ouro do meio" para se chegar 
ao socialismo, uma espécie de 
"terceira via" entre o "socialis
mo totalitário" do ex-bloco lide
rado pela URSS e o capitalismo 
tipo ocidental.

O sistema criado tem como 
um dos principais alicerces a le
gislação de impostos, que taxa em 
média 55% dos rendimentos, che
gando a 70% para os mais ricos. 
Para eles, a arte do sistema é ar
rancar o máximo dos mais ricos, 
mas não tanto que eles comecem 
a gritar, e redistribuir aos mais 
pobres o suficiente para que eles 
não protestem.

Chega a Crise. Além de um 
déficit público e uma dívida ex
terna crescentes, o grande pro
blema do país hoje é o desem
prego. Num país de 5 milhões de 
habitantes, já há 300 mil desem

pregados, principalmente jovens. 
E a imigração tende a agravar esse 
quadro: mais da metade dos 160 
mil migrantes ainda são oriun
dos de outros países 
escandinavos e não são conside
rados "problema". Mas aumen
tam os "refugiados econômicos" 
oriundos principalmente do Ori
ente Médio, e com eles crescem 
o racismo e a xenofobia.

Para resolver o problema do 
desemprego no "Estado do bem- 
estar social", os empresários e o 
"governo burguês" já falam em 
diminuir o nível salarial e criar 
mecanismos de diferenciação 
social, já que "o caminho da igual
dade salarial diminui a vontade 
de trabalhar".

As vésperas da unificação da 
Europa, a Dinamarca, que faz 
parte da Comunidade Econômica 
Européia desde 1973, debate seus 
problemas. E a "solução" pode
rá ser jogar fora os frutos de in
tensas lutas sociais.
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EUA: ESTÁ MAL
E VAI PIORAR
Os 20% mais pobres da po

pulação americana diminuiram 
sua participação na riqueza na
cional nos anos 80. Os 20% 
mais ricos, ao contrário, eleva
ram sua renda em 36%, diz o 
suplemento especial da revista 
inglesa conservadora Econo- 
mist, usando, segundo o articu
lista, as estatísticas mais conser
vadoras. Veja no gráfico.

Am érica contra Colombo
N o  para le lo  das tradicionais 

festas do "descobrim ento", um  

forte m ovim ento de protesto

0RICOS M A IS  R ICOS
Renda média anual por grupos de famílias 

(em dólares de 1989)

_______ . . . _________________ _Quarta estralo . . . __

.Terreiro esirata 

Segundo esirata 

20% mais pobres

40
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"O número de ricos 
crescerá mais rapidamen
te nos próximos anos. Os salá
rios reais para os trabalhos de 
baixa qualificaçãO crescerão 
maislentamente, secrescerem... 
Eu temo o potencial dessa situ
ação para produzir a lgo como 
uma sociedade de castas... 
Todas as forças que posso 
d is c e rn ir  e m p u rra rã o  o 
conservadorism o am ericano 
para um modelo latino-ameri
cano... A  esquerda tem se quei
xado há anos de que os ricos 
têm muito poder na América. 
Eles ainda não viram nada. A  
frase citada pelo Economisté 
de Charles M urray, destacado 
te ó r ic o  s o c ia l do  
conservadorismo americano.

U M A  CERCA 
RARAAEUROPA

Num encontro em Berlim no 
último dia  de outubro, ministros 
do Interior de 27  países da 
Europa concordaram em tomar 
medidas para im ped ira  migra
ção ilegal. Uma manifestação 
da esquerda contra a reunião 
carregava cartazes protestan
do contra a formação de cer
cas policiais em torno dos paí
ses mais ricos da Europa.

♦
20% dos austríacos não 

querem judeus no país. E
o resultado de uma pesquisa 
do Instituto Gallup. N o  dia 24  
de outubro, uma marcha silen
ciosa de 8 mil vienenses protes
tou contra a profanação de um 
grande número de túmulos no 
cemitério judeu, dez dias an
tes.

♦
32%  dos franceses concor

dam com Le Pen. O  líde r 
direitista tem apoio de um terço 
dos franceses em relação à sua 
política de combate à im igra
ção. 48%  do eleitorado defen
de uma aliança entre a extrema 
direita e as forças centristas, 
como as de Jacques Chirac, 
que se referiu recentemente aos 
ruídos "e cheiros" dos im igran
tes", e de G iscard D'Estaina, 
que também falou do risco de 
uma "invasão" da França pe
los imigrantes.

ano de 1992 será mar
cado por protestos e 
manifestações em toda 
a América, pelos 500 
anos de chegada de

Cristóvão Colombo ao Con
tinente. A invasão européia, 
responsável pelo massacre de 
90 milhões de índios e negros, 
segundo levantamentos his
tóricos, é repudiada hoje por 
organizações indígenas, sin
dicais e de entidades de di
reitos humanos da América.

O movimento continen
tal "500 anos de Resistência 
Indígena, Negra e Popular", 
propõe uma articulação con

tra as comemorações oficiais do 
descobrimento, organizadas por 
países como Espanha e Portugal, 
que ressaltam como heróica a fi
gura do navegador Colombo. 
Para as organizações e movimen
tos indígenas, negros e popula
res da Amé dca, Colombo foi um 
opressor que impôs a cultura 
européia, devastou e massacrou 
povos indígenas e ne
gros. A unidade dos 
indígenas e de todos 
os setores populares 
da América como for
ma de se contrapor ao 
colonialismo e ao 
neocolonialismo foi 
proposta no 2 a Encon
tro Continental 500 
anos de Resistência
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0  povo elegeu e se arrependeu
Eleita prom etendo p a z , Cham orro aplica p lano do FMI e enfrenta oposição sandinista

A
pesar do silêncio da gran
de imprensa, que só via 
problemas quando os 
sandinistas estavam no 
poder, a Nicarágua está 
longe de ser uma ilha de paz e 

prosperidade sob o governo de 
Violeta Chamorro, que assumiu 
o poder em 1990, depois de der
rotar nas urnas a Frente 
Sandinista de Libertação Nacio
nal (FSLN).

Em julho deste ano, por 
exemplo, uma greve geral de 12 
dias teve impacto equivalente a 
da insurreição de 1979. Manágua 
ficou virtualmente destruída, de
vido a barricadas levantadas em 
quase todos os bairros; a greve 
comprometeu quase 20% das ex
portações anuais do país, e o re
sultado foi a consolidação da 
hegemonia sandinista no movi
mento social. Pressionado pelo 
movimento, o governo fez peque
nas concessões na política econô
mica monetarista que, com
plem entada por decretos da 
presidenta Chamorro, privatiza,

Indígena e Popular, realizado de 
5 a 12 de outubro, em Quetzal- 
tenango, na Guatemala, Améri
ca Central, com a participação de 
245 delegados de 28 países da 
América. O encontro decidiu pro
por uma paralisação continental 
entre os dias 9 e 12 de outubro 
de 1992, data da comemoração 
oficial da chegada de Colombo. 
No mesmo período, será realiza
do o 3® Encontro Continental 500 
anos de Resistência Indígena, 
Negra e Popular, na Nicarágua.

A inclusão da questão ne
gra no nome da campanha, apro
vada em plenário, foi proposta 
pelo brasileiro Raimundo Santos, 
do Fórum das Entidades Negras 
da Bahia, um dos 14 representan
tes da delegação brasileira.

Manifestações específicas 
estão previstas para os dias 8 de 
março (Dia Internacional da

arrocha os salários, demite em 
massa os funcionários públicos, 
devolve propriedades urbanas e 
rurais aos antigos donos 
somozistas, elimina subsídios às 
cooperativas, corta empréstimos 
aos produtores e agrava a situa
ção dos trabalhadores.

A C O R D O . Um mês depois da 
derrota eleitoral dos sandinistas 
a FSLN assinou com o governo 
eleito o Protocolo de Transição, 
numa tentativa de fixar condições 
negociadas para alcançar uma es
tabilidade política no novo perí
odo que se iniciaria com a posse 
de Violeta Chamorro. Assegura
va-se, por este acordo, o respei
to à Constituição de 1987, e a 
permanência do Exército Sandi
nista sob a direção do general 
Humberto Ortega (que mais tar
de deixaria a FSLN para confe
rir caráter apartidário e profissi
onal às Forças Armadas).

A equipe da presidenta se 
comprometia, ainda, a respeitar 
as doações de terras realizadas

Mulher) e 1® de maio (Dia dos 
Trabalhadores). Além disso, de
verão ocorrer ocupações de em
baixadas, aeroportos e nuncia- 
turas durante o ano, como for
ma de protesto.

A M E A Ç A S . O encontro da Gua
temala atraiu a atenção de cerca 
de 400 observadores e convida
dos, a grande maioria da Euro
pa e dos Estados Unidos, e mais 
de cem jornalistas estrangeiros. 
A discussão sobre os 500 anos de 
dominação européia tem sido 
muito mais forte e marcante nos 
países de língua espanhola.

O prefeito José Antônio Bar
roso, da cidade espanhola de 
Porto Real, construiu um monu
mento em homenagem às vítimas 
da dominação européia, e está 
sendo ameaçado por grupos de 
direita. No México, Bolívia,

em dez anos de reforma agrária 
e urbana. Em contrapartida, es
perava-se o completo desarma
mento da sociedade. Desde os ex- 
contras (contra-revolucionários 
anti-sandinistas) até as coopera
tivas sandinistas que permane
ciam armadas.

D esconfiança. Militantes do 
movimento sindical e camponês 
desconfiavam das intenções de 
Violeta Chamorro, enquanto que 
os setores mais radicais da União 
Nacional Opositora (UNO) não 
concebiam a presença do sandi- 
nismo no Exército. As desconfi
anças populares logo se justifi
caram: a equipe presidencial lan
çou enxurradas de decretos, em 
meio ao plano econômico impo
pular.

Houve mobilização massiva 
de abril a julho, que culminou na 
maior greve geral da história da 
Nicarágua. O processo de priva
tização teve continuidade, mas 
com uma novidade: os trabalha
dores tomaram-no como bandei

Guatemala e Costa Rica, ocorre
ram fortes protestos no último dia 
12 de outubro, data em que se 
completava 499 anos de desco
brimento. Cinqüenta mil índios 
e membros de organizações po
pulares saíram às ruas da 
Guatemala, nesse dia, para pro
testar contra o colonialismo.

N o  BRASIL. Aqui, a campanha 
ainda está engatinhando. "Mas 
eu acredito que vai pegar", afir
ma Adelmo Escher, secretário- 
geral do Departamento Rural da 
CUT e um dos delegados ao en
contro. "As organizações e os mo
vimentos que participam têm boa 
representatividade junto à soci
edade. Tudo vai depender do em
penho dessas organizações", con
clui. A mesma opinião é compar
tilhada pelo índio Orlandino 
Baré, da COIAB, e por João Pedro 
Stédile, do Movimento dos Sem 
Terra. "Nunca se conseguiu reu
nir tantas organizações de toda 
a América Latina e América do 

Norte", diz João 
Pedro. A coordenação 
dos "500 anos de Re
sistência" no Brasil 
está funcionando na 
sede do Movimento 
dos Sem Terra, na rua 
Ministro Godoy, 
1.484, em São Paulo. 

ROBERTO BISPO

ra própria. Nas ruas de Maná
gua, o movimento sindical e po
pular exigia "privatización sólo 
en favor de los trabajadores". Foi 
fixado um patamar mínimo de 
25% do patrimônio estatal que 
deverá ficar nas mãos dos sindi
catos.

A extrema-direita, porém, 
não está passiva. Joga pesado no 
campo, acirrando conflitos de 
terra que surgiram com o governo 
atual e organizando camponeses 
para invadir terras e cooperati
vas sandinistas.

Formou-se também a 
"Recontra" - ex-combatentes 
"contra" que voltaram a agir ar
mados, a partir das montanhas.

Há setores da UNO que não 
escondem sua esperança de que 
os Estados Unidos intervenham 
militarmente no país, para sufo
car uma guerra civil, como nos 
velhos tempos.Uma guerra ini
ciada por eles mesmos. Somen
te assim, avaliam, pode- rão 
destruir definitivamente o 
sandinismo.

1* quinzena de novembro



EDUCACÃOTrincheira contra a barbárie
São Paulo: o  histórico prédio  

d a Faculdade de Filosofia 

volta à  Universidade.

E
ntre tanta notícia ruim que 
cobre o país, muitos profes
sores, estudantes, funcioná
rios, ou ex-alunos e ex-tra- 
balhadores da Universida
de de São Paulo tiveram uma 

notícia boa na primeira semana 
de novembro: o governo do Es
tado decidiu-se pela reintegração 
do antigo prédio da Faculdade 
de Filosofia, da rua Maria 
Antonia, à USP. Esta era uma 
antiga reivindicação dos movi
mentos de professores, funcioná
rios e estudantes não só da USP, 
mas de todo o país, pela restau
ração de um dos símbolos da re
sistência estudantil e da univer
sidade à ditadura militar nos tem
pos de 68.

Da decisão à prática vai uma 
certa distância. No prédio atual
mente funciona a Junta Comer
cial do Estado de São Paulo, li
gada à Secretaria da Justiça e da 
Defesa da Cidadania, que formou 
um grupo de trabalho para via- 
blizar a compra ou construção de 
novo prédio para a Junta.

Por outro lado, o Reitor da 
USP, Roberto Leal Lobo e Silva, 
anunciou a organização de um 
Centro Cultural no prédio, assim 
que ele for de fato reocupado pela 
Universidade. De qualquer mo
do, o clima era de festa entre to
dos aqueles a quem a notícia al
cançou e que tiveram alguma li
gação com o histórico prédio das 
paritárias * e das barricadas de 68.

Centro de M emória, o  hoje 
deputado federal José Dirceu, um

dos líderes estudantis da Maria 
Antonia, diz que no local deve 
se instalar um Centro de Memó
ria da USP, em especial do mo
vimento estudantil. Segundo ele, 
devem funcionar ali cursos pa
ralelos e sistemáticos dirigidos à 
população, e a administração do 
Centro deve ser compartilhada 
entre a USP e entidades da soci
edade civil. "O Brasil precisa de 
Mariantonias", diz ele, "de Cen
tros Culturais ativos para demo
cratizar o acesso à cultura". Di
ante da questão sobre que lem
branças o prédio lhe traz, Dirceu 
lembra os companheiros daquela 
época que morreram na luta con
tra a ditadura: "o José Arantes, 
que veio do Instituto Tecnológico 
da Aeronáutica, expurgado, e que 
comandou as primeiras resistên
cias à ditadura, a Iara Iavelberg, 
depois assassinada durante a per
seguição ao Lamarca, que são 
símbolos de todos os que mor
reram". Nesta linha da memória, 
o hoje professor do Instituto de 
Física e presidente da Associa
ção de Docentes da Universida
de de São Paulo, João Zanetic, 
lembra que foi preso no dia da 
invasão da Faculdade de Filoso
fia por tropas da polícia militar 
e investigadores à paisana nos 
começos de outubro de 1968. 
"Eles estavam estacionados den
tro do campus da Universidade 
Mackenzie, que fica em frente ao 
prédio da antiga Filosofia, e dali 
partiram para a invasão".

Ao falar do que ali se vivia, João 
diz que o clima da Maria Antonia

trazia a sensação de que "se cons
truía algo novo, uma nova na
ção". "A USP era uma caixa de 
ressonância dos movimentos no 
país, o movimento estudantil era 
pujante, organizado e tinha pe
netração. A própria vida acadê
mica refletia mais que hoje os pro
blemas diferenciados da vida na
cional". Hoje ele vê a USP mais 
ausente desses problemas. "A 
vida política, econômica, cultu
ral do país não marca tanto sua 
presença no cotidiano universi
tário" . Sobre o futuro Centro, João 
apóia a idéia, reivindicando tam
bém que ele não seja administra
do apenas institucionalmente, 
mas que as entidades de profes
sores, estudantes e funcionários 
tenham vez e voz nas atividades 
e programação. Lembra também 
que já existe um  movimento, 
dentro da USP, para dar-lhe o 
nome de Mário Schenberg, um 
dos professores "que sabia unir 
a ampliação das fronteiras do co
nhecimento a formas ousadas de 
militância naquela trincheira con
tra a barbárie que era a Maria 
Antonia".

Fim  DE UM  CICLO.De certa for
ma, a reintegração do prédio da 
rua Maria Antonia fecha um ci
clo na Universidade de São Pau
lo. Este ciclo começou na déca
da de 80 com a possiblidade de 
reintegração dos cassados e apo
sentados pela ditadura, embora 
alguns a tenham recusado, uma 
vez que ela não era automática, 
mas dependia de pedido explí

cito. Prosseguiu depois com a 
reintegração do Conjunto 
Residencial da USP ( o CRUSP) 
como moradia estudantil, em 83, 
ocupado que fora antes também 
por tropas da ditadura. Diante 
da questão sobre se há alguma 
cicatriz ainda a fechar na Univer
sidade, João lembra que "há algo 
que pode ser irreversível: a divi
são da antiga Faculdade de 
Filosfia, Ciências e Letras, que 
facilitava um intercâmbio hoje 
muito difícil. A Universidade hoje 
é mais uma aglomeração de es
colas do que antes, e a divisão 
da Faculdade, então, em Institu
tos isolados se deveu muito mais 
a motivações políticas do que aca
dêmicas".

A entrevista se encerra sem 
melancolia. Mas deixa no ar um 
travo de tristeza na boa notícia: 
a única cicatriz que não fecha é a 
do futuro que não houve.

FLÁVIO AGUIAR

(*) As paritárias eram comissões 
formadas por igual número de 
professores e estudantes, em menor 
número, por funcionários, para discutir 
a reestruturação da Universidade em 
1968. Tomada pelos protestos contra a 
ditadura, a Faculdade de Filosofia da 
USP tornou-se um foco nacional de 
agitação naquele tempo em que as 
utopias marchavam pelas ruas. Após 
inúmeros conflitos com a polícia e com 
estudantes direitistas, a Faculdade foi 
militarmente ocupada em outubro de 
68, completando-se assim, manu 
militari, a transferência de quase toda 
a USP para campus do Butantã.

RECUPERADO
Nove mil budistas de uma 

das organizações que partici
parão da Eco-92 ensaiaram, 
no último dia 20, na Praça da 
Apoteose do Sambódromo, os 
painéis humanos que apresen
tarão no dia 1 8 de janeiro, no 
Festival Ecocultural, um dos pri
meiros eventos da grande con
ferência do ano que vem no 
Rio. Em Nova Iorque, quase ao 
mesmo tempo, preocupadocom 
os turistas, o prefeito M arcelo 
Alencar assegurava que o Rio, 
por ocasião ao encontro, será 
um dos lugares mais seguros do 
mundo. E a O N U  escolhia a 
obra símbolo do evento: uma 
escultura de seis metros de altu
ra, lembrando a relação entre o 
homem e a natureza. Seu nome: 
Paraíso recuperado.

DÓLARES
FURADOS

Enquanto isso, cá na terra, o 
presidente Collor escrevia uma 
carta para os líderes dos sete 
países ricos. C adê o 1,5 bilhão 
prometido há quase dois anos, 
na reunião do G-7 em Houston, 
para a preservação da Am azô
nia? Eles viraram 2 5 0  milhões; 
depois, 50 ; e, destes 50 , até 
agora não se tem sinal -e há até 
os que acham que eles não 
virão como dinheiro novo, 
mas como conversão de dívida 
externa - emissão de cruzeiros 
pelo governo em troca dos fa
mosos "papéis podres" como 
os que compraram a Usiminas...

♦
O cólera caminha para 

o mar? Lentamente, a epide
mia do cólera vai descendo o 
Amazonas. N o  Peru, com 2 7 0  
mil casos e 2 .5 0 0  mortes, ornar 
e seus peixes foram os grandes 
veículos para a cam inhada trá
gica do vibrião colérico.

CIACS: PRÉDIOS
OU MESTRES

O  ministro da Educação se 
reuniu com os pedagogos para 
discutir o  que fazer dentro dos 
Ciacs, cujas obras os empreitei
ros e os governos estaduais já 
constróem a galope pelo Brasil 
afora. O  professor carioca 
Arnaldo Niskier, homem sem
pre moderado, disse que foi 
um erro o governo construir os 
primeiros Ciacs sem ter sequer 
o esboço de um projeto peda
gógico. "A luno não tem aula 
com professores de placa de 
argamassa", disse.

PT na luta pelo ensino
r

ASSINE JÁ
B R A S I L

/G O R A ASSINE JÁ
n

R
eforçando a campanha por 
uma educação decente e em 
favor do ensino público e 
gratuito em todos os níveis, o 

Partido dos Trabalhadores arti
culou uma manifestação sobre 
estes temas no dia 8 de novem
bro na Faculdade de Direito da 
USP, no largo de São Francisco, 
centro de São Paulo. Para a oca
sião, preparou-se um manifesto 
ressaltando a precariedade do 
sistema educacional brasileiro, o 
descaso oficial e a urgência de 
medidas de fundo para reverter 
a situação.

O manifesto registra que 
13,5% das crianças abandonam 
o ensino fundamental, 26% são 
reprovadas todos os anos e 21,5% 
abandonam o ensino médio. 30% 
da população economicamente 
ativa tem apenas dois anos de 
escolaridade, o que nos coloca 
entre os piores desempenhos do 
mundo. No campo das propos
tas, o manifesto pede a criação 
de 200 mil novas salas de aula 
através da recuperação da rede 
existente, com o estabelecimen
to progressivo de uma jornada 
de seis horas diárias, entre ou

tras medidas. O manifesto pede 
a aprovação imediata da nova Lei 
de Diretrizes e Bases da Educa
ção Nacional nos moldes propos
tos pelo Fórum Nacional em 
Defesa da Escola Pública, cujo 
projeto corre o risco de ser desfi
gurado e retalhado no Congres
so Nacional. Quanto ao ensino 
superior, pede-se política de re
cursos adequada para que as 
universidades estatais possam 
consolidar seu caráter público, de 
par com a melhoria das condi
ções de trabalho e estudo no en
sino privado.

PREENCHA EM LETRA DE FORMA. Envie cheque nominal e cruzado a 
João M achado Borges Neto.
Alameda Glete, 1049  - Sta Cecília - CEP 01215 - São Paulo/SP- Brasil - 
Fones (011 (2 2 0 .7 1 9 8  e 2 2 2 .6 3 1 8

N O M E __________________________________________________________

ENDEREÇO_____________________________________________________

_________________________________ N a______________APTO.________

I

M UNIC ÍPIO _____________________________________________________

FONE UF__________CEP_______________
PROFISSÃO_____________________________________________________

O Assinatura 12 edições Cr$ 8 .4 0 0 ,0 0
O Assinatura para o exterior US$ 4 0 ,0 0
O Assinatura de apoio Cr$ 14 .000 ,0 0
O Assinatura 25 edições (anual) Cr$ 16 .800 ,0 0
O Assinatura apo io  (anual) Cr$ 28.000,00
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A GRANDE ARTE

BRASIL: o fim doparaíso
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TU
TA

AFINAL, O  QUE 
É A  FAMÍLIA

O  casal g a y  é fam ília . A
Lotus, empresa de computadores 
mundialmente conhecida, com 
sede em Cambridge, EUA, esten
deu seus serviços de saúde aos 
parceiros de gays e lésbicas que 
são seus empregados.

♦
O  m arid o  es tup rado r é 

crim in o so . A Câm ara dos 
Lordes da Inglaterra decidiu, por 
unanimidade, que o marido que 
força a mulher a manter relações 
sexuais comete crime de estupro.

♦
O  esperm a sem dono  

conhecido pode ser usado por 
mais seis meses: a Justiça inglesa 
prorrogou a autorização para os 
bancos de esperma do país usa
rem esperma de doadores não 
identificados, que havia sido proi
bida em agosto.

GODZILA E A  
M Ã O  INVISÍVEL

No mês que vem sai a 189 
aventura do dinossauro mutante 
da Toho, Godzila, que já tem 73 
milhões de espectadores nos seus 
37 anos. Tema da nova façanha 
do gigantesco réptil: a luta contra 
um dragão de três cabeças - Rei 
Guidora - que quer forçar o Ja
pão a comprar computadores es
trangeiros e negar o destino his
tórico do país.

NO  PRIMEIRO  
M U N D O , PODE

Para muitos no Terceiro Mun
do, a energia nuclear, de qual
quer tipo, é um horror a ser evita
do. Para muitos, no Primeiro, não: 
Japão, França, Alemanha e In
glaterra assinaram, no final de 
outubro, um memorando para 
desenvolver conjuntamente , no 
século 21 , novos tipos de reato
res nucleares.

BASTAM 2  M IL  
MEGATONS

0
 enredo de A Grande Arte 

se apóia no mito do pa
raíso perdido. Os prota
gonistas - o fotógrafo que 
percorre o Rio com sua 

câmera, e a arqueóloga que per
corre o espaço e o tempo com sua 
pesquisa - têm, de certo modo, 
um olhar ingênuo e infantil para 
esta terra estranha - o Brasil, na 
América - que os recebe. Buscam 
um segredo, ambos, que não sa
bem onde encontrar. Não são eles 
que encontram o segredo; é este 
que os encontra, levando-os à 
descoberta de um outro mundo 
atrás deste "novo mundo". E o 
mundo além das leis e das apa
rências, das grandes vinganças, 
das enormes mesquinharias, da 
violência como medida.

Os EUA têm 20 mil ogivas 
nucleares. Precisam de apenas 
2.000, agora que o comunismo 
desmoronou, diz a Academia de 
Ciências americana.

♦
Cem bilhões de dólares é

quanto custará limpar a sujeira 
radioativa espalhada pelos 12 
centros de produção de armas 
nucleares dos EUA, entreos quais 
os três grandes laboratórios atô
micos de Los Alamos, Lawrence 
Livermore e Sandia.

B R A S I  L

MARCIÀ RAMALHO - D IVUIGAÇAQ

Peter Coyote e Amanda Pays em "A grande arte": o fim da inocência.

A raiz da violência

B
rasil Agora ouviu a profâ.
Lígia Chiappini Moraes Lei
te, da Universidade de São

Paulo, especialista na obra de Ru
bem Fonseca, sobre A Grande 
Arte.

Rubem E A  mídia: "Rubem Fon
seca se debate entre fazer a 'gran
de arte' e estar preso ao esque
ma da mídia e do best-seller. Um 
de seus personagens diz que a 
grande maldição do escritor é ter 
que ser fido e, pior, ter que ser 
comprado. Ele navega neste fio 
de navalha. E um escritor culto, 
que tem uma visão crítica sobre 
a transformação da arte em mer
cadoria, mas que tem consciên
cia de que não pode fugir disso.

Este não é um problema só 
dele, mas da atual geração de 
ficcionistas que querem viver do 
seu trabalho. E o problema cen
tral aí não é apenas uma ques
tão de renda; é também o de

I a quinzena de novembro

Aí vale a lei do poeta grego 
Arquíloco, que o filme cita em 
epígrafe: eu firo duramente aque
les que me ferem. Neste mundo, 
o amor permanece oculto, é um 
outro segredo, a ser protegido, 
quando possível. Entretanto, os 
dois que se despedem no final 
não são mais os mesmos: perde
ram a inocência, descobriram a 
violência, a selvageria e a volúpia.

M apa do Brasil, a  cena fi
nal é reveladora. O canteiro de 
pesquisas arqueológicas onde os 
dois se despedem tem, vagamen
te, o mesmo formato do mapa do 
Brasil, que, por sua vez, repro
duz o da América do Sul. E um 
Brasil irreal, desfocado, feito de 
algo que, de longe, lembra areia

ampliar o público, de ser mais 
lido, é também uma questão de 
sobrevivência literária. A busca 
da criação de detetives, do roman 
noir norte-americano, nasce, em 
parte, daí" .O Mandrake do livro 
é advogado e brasileiro; o do fil
me é fotógrafo e americano. Mas 
ambos, de certa forma, nascem 
de dentro da ficção de Rubem 
Fonseca e do Brasil.

A S  ORIGENS DO CRIME. Rubem 
Fonseca procura sempre apanhar 
a dimensão que a violência tem 
no Brasil, como fenômeno soci
al. No Brasil, a violência tem a 
força de uma epidemia, como 
dizia o psicanalista Hélio 
Pellegrini. Dizia ele que o crime 
aqui é social, que a multiplica
ção de crimes se dá, aqui, numa 
sociedade onde ninguém se sente 
protegido pelo Estado e, portanto, 
não se sente tampouco obrigado 
pela lei. A obra de Fonseca nos

branca: é o "nosso" paraíso per
dido. Este paraíso se reproduz, 
fantasmagoricamente, na consci
ência de cada uma das persona
gens.

E isso que faz o lutador pro
fissional de facas - Hermes - vi
ver pensando em retomar a seu 
país de origem; outro traficante, 
entre um crime e outro, cria ro
sas num sítio; um terceiro quer 
comprar um sítio para criar por
cos; outros entregam-se a refina
mentos desmedidos, assim por 
diante. O próprio fotógrafo, ao 
aprender a luta de armas bran
cas - o faz como se acompanhas
se um ritual de iniciação secreta. 
Termina engalfinhado com seu 
inimigo numa luta corpo a cor
po onde a "grande arte" sucum

leva à reflexão de que há uma 
guerra civil em curso, empurra
da pela modernização forçada da 
sociedade brasileira a partir da 
ditadura militar.

Os militares em purraram  
essa modernização de maneira 
bárbara, criando as condições 
para essa epidemia. Parece que 
o escritor tinha de gestar um 
detetive para decifrar os grandes 
crimes da sociedade brasileira, do 
desenvolvimento brasileiro".

Fracasso. "O Mandrake advo
gado e o fotógrafo fracassam - 
porque o projeto de decifrar uma 
sociedade, de vingar-se nessa 
dimensão, não cabe a um homem 
só. No livro, Mandrake abando-' 
na a vingança; no filme, o fotó
grafo vai até o fim, mas a orga
nização, o enigma desta socieda
de violenta continua de pé". 
FIÁVIO AGUIAR colaborou com 
Filomena H irata

be à sobrevivência selvagem. O 
filme, cuja fotografia é excelen
te, acompanha este focar/ 
desfocar contínuo entre sonho e 
realidade, em cujo movimento se 
desenha o espaço de um Brasil 
e América ocupados pela misé
ria e pela fragmentação social. O 
filme tem a direção de Walter 
Salles Júnior, bastante segura, e 
faz uma adaptação do romance 
de Rubem Fonseca que, se corta 
muitos aspectos - principalmente 
dos personagens secundários - 
elabora uma boa concentração no 
drama entre observação e ação 
por parte do protagonista - o fo
tógrafo de um Brasil desconhe
cido porque, às vezes, delibe- 
radamente oculto pelos que lucram 
com a violência.

com escrava, motivo pelo 
qual teve um casamento re
cusado. Escreveu tais coi
sas, diz a tradição, contra a 
ex-noiva e seu pai, que am 
bos acabaram se enforcan
do. Poeta-soldado, filho da 
fortuna, ganhava a vida cor
rendo de cidade em cidade, 
como mercenário, até en
contrar a morte em comba
te. Seu estilo era próximo 
da prosa e da fala cotidia
na; seu modo de fazer ver
sos acabou transposto para 
o palco, com adaptações.

Os versos que inspira
ram A  grande arte, romance e 
filme, ficaram consagrados 
com sua versão elevada, a 
partir da tradução francesa: 
"Tenho uma grande arte:/ 
eu firo duramente/aquele 
que me ferem".

Literalmente, o frag
mento de que dispomos diz 
mais ou menos assim: "Uma 
grande coisa eu sei:/Res- 
ponder com terríveis ma- 
les/àqueles que (te,me) faz 
mal. O texto é ambiguo, 
não ficando claro se é te, ou 
me, o objeto da ação do 2- 
verso.

F.H.



CRÔNICAA  rosa de Noe
N o  Brasil, Carnavais  

e m odas v ã o  e vêm . 
Noel Rosa continua.

M
irrado, feio, franzino.
Morreu jovem, de tu
berculose pulmonar, no 
dia 4 de maio de 1937, 
no mesmo chalé em que 

nascera, em 1910. Legenda e len
da, além da viúva deixou pouco 
mais de 220 composições, entre 
elas algumas obras primas.

A partir de seu nascimento,
Noel de Medeiros Rosa é um caso. 
Foi um parto dramático, a fór
ceps, pelo médico-assistente dr. 
José Rodrigues da Graça Mello, 
no chalé de na 130, Rua Teodoro 
da Silva, em Vila Isabel, Rio de 
Janeiro. O m omento difícil, 
inadiável, precipitou-se, e o obs
tetra não pode evitar a contingên
cia do afundamento do maxilar. 
Correram anos, o defeito se acen
tuou. O maxilar inferior afundado 
do lado direito deixava-lhe o rosto 
quase sem queixo. Tentou-se mais 
tarde uma operação, mas a orto
pedia precária da época não en
controu solução. Ele arrastaria o 
estigma por toda a vida.

M orro E ASFALTO. Já na in
fância, os companheiros de co
légio o apelidaram de "Queixi- 
nho". Desde cedo, conheceu o so
frimento: tinha horror de comer 
em público e se alimentava so
mente de líquidos, geléias, ovos 
quentes. No entanto, os dentes 
estragavam-se, e o tratamento era 
doloroso e ineficaz. Consumia 
muito álcool, era boêmio 
impemitente, amigo de mulhe
res da noite e de malandros. En
tendia a gíria carioca como pou
cos. Compunha muitos dos seus 
sambas nas mesas dos cabarés e 
dos botequins. Fazendo amizade 
nos morros e favelas, foi o pri
meiro a descobrir que o samba 
devia descer ao asfalto e, em suas 
composições ele se prestou como 
ponte entre essas duas lingua
gens. Era safo e talentoso, tinha 
gênio para atiçar coisas novas, 
reavivou até o espírito de certas 
palavras como bossa, prontidão... 
Peitou uma polêmica m usi
cal com Wilson Batista que mar
cou época, transformando-se 
em lenda. Sua produção, muito 
variada. Ironia, crítica social e li

Trajetória de um  crítico

C
rítico de arte, polemista e de
fensor da arte abstrata, en
tusiasta e crítico de Brasília, 
liderança na corrente trotskista 

dos anos 30, exilado diversas 
vezes, Mário Pedrosa (1900-1981) 
é das personalidades mais ricas 
de nossa história política e inte
lectual. Para ele, arte e política 
sempre andaram juntas, unidas 
na consciência de que numa pers
pectiva revolucionária promovi
am a construção da liberdade en
quanto aventura individual e ao 
mesmo tempo patrimônio cole

rismo são três facetas presen
tes em toda a produção de 
Noel. Ele, que compôs muito 
em pouco tempo, de 1929 a 
1937, mantinha em todos os 
momentos duas características: 
a picardia e a elegância.

Dois versos chaves. An-
tonio Nássara, velho caricatu
rista, oitentão, compositor de 
alguns clássicos do nosso 
populário, foi parceiro de Noel 
e seu vizinho em Vila Isabel. 
Nássara conta:

"Há uns 53 anos eu não di
ría o que digo dele hoje. Só co- 
nheci um  que o entendeu to
talmente, enquanto ele era vivo 
- o Orestes Barbosa. Hoje a gen
te repensa e vê que, na soma, 
ele empurra todos os outros e 
fica sozinho".

Nássara continua: "Ele era 
o mais introspectivo das rodas. 
Era mais ele, mais pessoal. 
Imagine que em 1933 a gente 
saía do centro, tantas noites, 
tocava de volta para Vila Isa
bel a pé, apreciando a noite. 
Vínhamos de papo. A gente, 
que eu digo, era o pessoal do 
jornal e do samba, como o Síl
vio Fonseca, o Orestes... Ele nos 
acompanhava atrás, quieto, 
mirrado, mas na escuta. Numa 
dessas noites, Orestes Barbo
sa desandou pelo caminho a 
descer o pau na adulteração 
das coisas brasileiras, na entra
da dos costumes estrangeiros, 
na desvalorização da nossa 
própria linguagem. E por aí, 
exaltado como Orestes era. 
Dias depois, ele me chama na 
rua: "Olhe aqui, ô Nássara, esse 
sujeitinho é um danado, ele é 
o maior poeta popular do Bra
sil. Ouve só estes dois versos: 
Tudo aquilo que o malandro 
pronuncia, com voz macia/E 
brasileiro, já passou de portu
guês. Mesmo que esse sujeito 
tivesse escrito só estes dois ver
sos, seria o maior poeta popu
lar do Brasil!". O sam-ba se cha
mava "Não tem tradução".

Poeta Filósofo. Muita len
da, m uita mistificação e

tivo, embora o fizessem às ve
zes por caminhos diversos. 
Mário era assim quando en
frentava os integralistas na 
Praça da Sé, em S.Paulo, em 34; 
era também assim quando es
crevia artigos a um  tempo 
apologéticos e angustiados so
bre os projetos de construção 
de Brasília, nos anos 50.

N O V O  LIVRO. O roteiro de for
mação e o perfil de atuação po
lítica e crítica de Mário Pedrosa 
se apresentam agora no livro 
Mário Pedrosa - itinerário crí
tico, de Otília Beatriz Fiori, pro
fessora de Estética da Univer
sidade de São Paulo. Um dos 
pontos principais do livro é a 
análise e o acompanhamento 
dos caminhos e perplexidade

'Sozmbcc 
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lüvtíidaae, muita inconseqüência 
correm em seu nome. Há quem diga 
que o Poeta da Vila ou o Filósofo 
do Samba, como o chamaram, dei
xou mais de 300 músicas, fora as 
composições que ele corrigiu para 
os outros. Provavelmente não te
nha ultrapassado 228 peças. Todas 
boas, algumas obras primas.

H umor, ELEGÂNCIA. Para ele, en
quanto vivo, foi uma vida ruim. 
Para o futuro, foi a chave escondi
da da sua atualidade. A personali
dade rica e pungente de Noel só 
viría inteiramente a reconhecimento 
mais tarde, mais de dez anos de sua 
morte. Pode-se dizer que ele tem, 
salientes, três momentos ou fases 
como artista. A sua primeira den- 
tição é humorística, de um peralta 
provocador, irreverente. O segun
do momento é o social, cheio de um 
olhar atrevido sobre a inconveni

do crítico diante da nova capital. Em 
seus artigos, revistos pela autora, 
se confundem e tensionam sua pai
xão pelas aventuras da vanguarda, 
sua herança dos modernistas de 22, 
como Mário de Andrade, sua cons
ciência anti-imperialista e sua crí
tica dos nacionalismos, numa visão 
extraordinariamente complexa e 
instigante daqueles hoje quase bons 
tempos do populismo desenvo- 
lvimentista...

A visão comparativa das discus
sões de então, e a década de 30, e 
nossa situação de hoje põem-nos di
ante da seguinte questão: pode tudo 
andar para trás?

MÁRIO PEDROSA: ITINERÁRIO CRÍTICO, 
DE OTÍLIA BEATRIZ FIORI ARANTES. 

S.PAULO, EDITORIAL SCRITTA, 1991.
177 PÁGS.
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ente gente das ruas. Na terceira 
fase, espécie de cerco especial e 
intransferível, Noel é amargo, lí
rico e trágico, cheio de 
rebuscamento e exaltando a an
gústia da metafísica amorosa. 
Sempre elegante, houve momen
tos em que reuniu todas essas ca
racterísticas e fez versos inesque
cíveis, como em "Fita Amarela": 
"Quando eu m orrer/ Não que
ro choro nem vela/ Quero uma 
fita am arela/ gravada com o 
nome dela. /Se existe alma/Se 
há outra encarnação/Eu queria 
que a mulata/Sapateasse no meu 
caixão"(...) "Meus inimigos/Que 
hoje falam mal de mim,/Vão di
zer que nunca viram /Um a pes
soa tão boa assim". Incrível, mas 
é um samba para carnaval. Noel 
era Noel. E se garantia.

JOÃO ANTONIO, DO RIO

ROYALTIESPOR
NOSSOS

INSETOS?
N a Eco-92 o Brasil deve 

defender a tese de que deve
mos proteger nossa incrível 
biodiversidade - digamos, nos
sa colossal variedade de inse
tos da Am azônia - com paten
tes. O  debate da
questão agitou a Conferência 
In te rn a c io n a l de  D ire ito  
Arrib ien ta l, p rom ovida pela 
O N U .

♦
A  privatização como uma 

política de conservação: uma 
solução de mercado para a 
crise da extinção em massa. 
Este é o título do livro do profes
sor americano Joseph Vogei, 
um dos defensores da proteção 
da informação genética natu
ral. Ele propõe que o Brasil 
defenda o patenteamento de 
seus bichos, plantas e até pai
sagens. E se candidate a rece
ber percentuais das receitas 
brutas das firmas que explorem 
esses recursos.

♦
Um oncorrato foi pa

tenteado por Harvarc J. O
oncorrato não é um rato natu
ral. E um rato cuja informação 
genética foi a lterada pela intro
dução de um gene que o torna 
sistematicamente canceroso-e, 
portanto, um animal útil em 
pesquisa. N o  início de outubro, 
após meses de polêmica, o Es
critório Europeu de Patentes 
ace ito u  p a g a r a H a rv a rd  
royalties sempre que usar a 
criatura.

♦
O Instituto Nacional de 

Saúde dos EUA tinha pedido 
ao Escritório de Patentes, em 
junho, proteção autoral para 
3 5 0  fragmentos do cód igo ge
nético humano; e, em meados 
de outubro, as revistas Nature 
e Science anunciaram que o 
INS está ultimando o pedido 
para patentear mais 2 .0 0 0  
pedaços do cód igo que contêm 
as instruções da vida

.♦
A Systemix patenteou 

a célula mãe do sangue
N o último d ia  de outubro, 
outra empresa am ericana de 
b iotecnologia fez o  anúncio 
espetacular: acabara  de re
ceber do  governo a patente 
pela purificação da célula 
da medula, que é conside
rada a mãe de todas as 
células sanguíneas, da qual 
se orig inam  os glóbulos ver
melhos, brancos e outras 
c é lu la s  d o  s is tem a  
im unológico humano como 
as T, B e os plateletes.

O  Brasil está sendo pressi
onado para reconhecer pa
tentes médicas e farma
cêuticas.
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JACOB GORENDER

A Perestroika decepcionou
" A  Perestroika 

fracassou". E o  que  
diz o  pensador 
m arxista Jacob 
Gorender, que  

estava em  Moscou 
no d ia do golpe, 
tam bém  fracassa
do. "Em vez de  
reform a do socialis
m o, o  Leste volta ao  
capitalism o". M as  
em  entrevista a  
Flávio Aguiar, Hugo  

Scotte e M o u za r  
Benedito, ele reafir
m a sua conviccão 
de que o  m arxism o  

não  m orreu e tem  
a inda as chaves do  
futuro.

O
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SWROĈ CIA ra-çe, 
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G olpe INESPERADO. Eu estava 
há vinte dias em Moscou, quan
do o golpe se iniciou, na madru
gada de 19 de agosto. Em minhas 
entrevistas com acadêmicos, in
telectuais, convivendo com jor
nalistas brasileiros, tendo conta
tos com pessoas da embaixada 
do Brasil em Moscou, lendo a 
imprensa soviética... o ambiente 
que existia, as informações que 
procediam de toda parte, não 
indicavam absolutamente qual
quer preocupação com um pos
sível golpe, ao menos num pra
zo imediato. Ao contrário, as pes
soas diziam que havia uma cer
ta distensão política, em virtude 
do acordo entre Gorbatchev e 
Ieltsin. E depois tinham chega
do a um acordo a respeito das 
armas nucleares. O Tratado da 
União, que seria assinado no dia 
20, estabelecendo novas relações 
entre o centro soviético e as re
públicas, estava aceito de maneira 
positiva. O golpe foi uma surpre
sa total.

Surpresas da história. Há
muito tempo eu já me conside
rava desvinculado da obrigação 
de apoiar os regimes do Leste Eu
ropeu. Considerava que eram re
gimes repressivos, policialescos, 
que não condiziam com um ver
dadeiro regime socialista. O que 
eu não esperava, como tantos ou
tros que também criticavam es
ses regimes - os trotskistas, por 
exemplo -, é que no momento da

. derrubada desses regimes antide
mocráticos as populações se vol- 
tasserifhão para a esquerda, mas 
para a direita.

O FRACASSO DA PERESTROIKA.
No início da Férestroika, eu ti
nha a confiança de que ela de fato 

iria ré^onstruir o so
cialismo renovado, 
colocar o socialismo 

’ no caminho da de
m ocrata e da efici
ência Heconômica, 
mas já n |  início des
te ano e» a  perspec- 
tiva sé ftrrnou pou
co plausível para 
mim, é eu passei a 
éncarar a Perestroi- 

’ muito ceti- 
! lá na União

hica eu pude 
itatar que a Pe- 

troika fracassou.

SORGANIZAÇÃO
DA URSS. Havia 
um planejamento 
central extrema
mente rígido, que se 
mostrou incapaz de 
absorver a revolu
ção científico-tecno- 
lógica. Este atraso 
alarmou os dirigen
tes soviéticos mais 
jovens, mais abertos, 
menos comprometi
dos com o passado 
stalinista, como é o 
caso do próprio 
Gorbatchev, e daí a 
idéia da reconstru
ção. Em princípio,

uma reconstrução do socialismo, não 
se pensava em voltar ao capitalis
mo, introduzindo relações mercan
tis, restringindo o planejamento cen
tral a certos setores e dando ampla 
margem de iniciativa às empresas, 
para que elas pudessem tomar ini
ciativas e se entenderem com o ca
pital estrangeiro e absorverem uma 
tecnologia mais moderna. Mas en
quanto o sistema de planejamento 
central ia sendo desmantelado, o 
novo sistema não começou a funci
onar, inclusive por sabotagem do 
aparelho do PC, viciado em 70 anos 
de privilégios.

Privatização capitalista. Como 
privatizar as grandes empresas que 
são propriedades do Estado? Não 
há capital dentro que possa comprar 
estas empresas. Passá-las aos ope
rários não é a intenção do governo. 
Há quem proponha que os operá
rios sejam arrendatários destas em
presas, em sistema de leasing. E 
possível que isso aconteça onde os 
operários são fortes, combativos e 
bem organizados, como na minera
ção da União Soviética. Mas na mi
nha opinião, na maioria dos casos 
as empresas serão privatizadas atra
vés da venda a acionistas privados, 
particulares, capitalistas que estão 
se formando e, algumas vezes, com 
a participação do capital estrangei
ro. Os representantes de partidos no 
governo desses países do Leste di
zem: "O Ocidente não vai nos aban
donar". Mas isso é uma grande ilu
são, não há dinheiro para tudo isso 
e nem o Ocidente quer comprar um 
bagulho, empresas obsoletas. Quan
do compra uma empresa, na verda
de, o que ele está comprando é o 
mercado dessa empresa.

O  Paraguai do Leste. Na Polô
nia, a desgraça foi a aplicação de um 
plano de contenção inflacionária e 
de ajustamento da economia do tipo 
dos planos clássicos do FMI. Então, 
são 2 milhões de desempregados, a 
inflação não está contida e a econo
mia está em baixa. Eu estive em Var- 
sóvia e a cidade é hoje uma espécie 
de Paraguai do Leste. Eles tinham 
2 bilhões de dólares de saldo da 
balança comercial e torraram isto na 
compra de tudo. O centro de Var-

uma pessoa como eu. 
M endigos e prostituição.
A União Soviética está com 
uma inflação acelerada, o ru
blo se desvalorizando rapida
mente. A produção já caiu 15% 
este ano; a produção agrícola 
também caiu; há muita carên
cia, escassez; o abastecimen
to é muito precário nas gran
des cidades como Moscou. Eu 
vi quando estava lá e, pelo que 
leio, está pior. E difícil adqui
rir açúcar, leite, cigarros, man
teiga, roupas e sapatos. Isto é 
muito caro, é desviado do Es
tado para o comércio priva
do. A vida na União Soviéti
ca é muito dura! Há mendi
gos - não tantos quanto no Bra
sil, mas muito parecidos: alei
jados com criancinhas, para 
despertar piedade -, há pros
tituição ao redor dos hotéis de 
turistas...
Da direita...

Há muitos partidos, mo
vimentos, os nomes são vari
ados. Há o Partido Social De
mocrata, um Partido Comu
nista Democrático, um movi
mento pelas reformas demo
cráticas, e há movimentos de 
tipo fascistóide, chauvinista, 
ultranacionalista, movimentos 
francamente fascistas, que têm 
simpatia pelo Le Pen, da Fran
ça, e pelos movimentos neo
nazistas da Alemanha, decla
radamente anti-semitas. O le
que é muito variado. Não creio 
que haja um que possa ter a 
maioria da opini|gpública so
viética.

Na Rússia de ho; 
grande fragmeni 
confusão ideoló; 
partidos de todas as tendên- 

liriaaue. .

Estamos num  

m om ento difícil. 

M as não somos 

m arxistas só p ara

horas boas.

sóvia são centenas e centenas de bar
racas, camelôs que vendem de tudo 
fabricado na Coréia, Taiwan... 1 mi
lhão de russos vão e vêm fazendo 
barganhas e ganhando com diferen
ças de câmbio, numa viagem, o que 
um operário não ganha num ano in
teiro.

E um ambiente de desagrega
ção, não tem nada de socialista. E 
vergonhoso e entristecedor para

saber que as estátuas de Lênin 
estão sendo derrubadas na pró
pria União Soviética. Mas o con
tato com pessoas que se mantêm 
em posições marxistas, na União 
Soviética e em outros países, além 
das minhas próprias reflexões, 
não me levam a pensar que o mar
xismo está na sua hora final, que 
ele é um capítulo que se encer
rou, na história das idéias. Eu 
penso que ele ainda vai escrever 
outros capítulos, porque a natu
reza do capitalismo, de regime 
explorador, não mudou.

V aleu a pena lutar? Eu acho 
que sim, não creio que tenha sido 
em vão, nem para mim nem para 
tantos outros, inclusive os que 
deram mais do que eu, porque 
deram a própria vida. Não creio 
que isso tenha sido em benefício 
de uma ilusão e de uma utopia 
irrealizável e que isso nada re
presentou para o povo brasilei
ro e para a humanidade. Não se 
trata aqui de colocar as coisas nos 
planos de sonhos e ideais, mas 
de examinar as questões com re
alismo. E eu, com realismo, re
conheço que estamos num mo
mento difícil, de refluxo, num 
momento em que o capitalismo 
recupera novamente o domínio 
sobre o mundo inteiro. Mas afi
nal de contas, nós não somos mar
xistas só para as boas horas.

O h

cias; eu diriã que 
só não existe a ex- . 
trema esquerda.squercta. í 
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HUGO SCOTTE

SaS:

A
trotskista^ 
exemplo, é,
nificante; _____
sores do
mo, do markis-’ -
mo, são w ou- ' 
quíssim osftnào 
têm prestí 
máximo qu 
de haver à‘ 
querda, pele 
sei,éoPartid 
Trabalho, 
do por sindica 
tas e anarco-si 
dicalistas, m. 
que não tem u 
programa que e 
possa dizer revo-' 
lucionário; é um 
programa de de
fesa dos interes
ses dos trabalha
dores.

A fução e con
fiança. Eu não
posso deixar de 
me sentir, às ve
zes, até mesmo 
aflito diante dis
so. Não é uma 
alegria para mim
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