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(17/f/15" A encíclica e a pena de morte 
=o-:.J=os=,r=FE=::R::-::N-:-A:-::N-::0::-::E=s-=-v=-=E-:-LO=-so-::-·-----....!'-- ''-IA Encíclica refOnh~.~ pancipiot a_jsgitimidade \l aumenta nossa estranh~pois ~iV~!l-ºY!LO r_-

N ão é de estranhar que a Encíclica Evange/ium ~~na Ee mort~. de5_5ie que ~al~belecida f~nto fii tal.rladoutri I a. Um católico . 1 
_. f.i.!~ tenha ~~rJªdo vasta polêmTcãõOs- e!_ra ~e_!trem~s, "_não se deven_ do ctqar à medida ,.;r~-º--~ntra~Hierarquia" -A. ·~de \lli\J 

meios de comunicaçao. A condenação do aborto pro- e!!_~J!!a ~ex~o _do réu ~ão ~_çasosne absoJu- Deus" - C<l._ncei~ so inteligíveis na estrutura da u.q 
vocado e da eutanásia já era esperada e obteve 0 ~ necessid.ad~ •. ~-seJ~· g~n~o-~ defesa da. sociedade lgrej~_4ç_ Cristo guandQJ!eJieitamente in~dos. E a 

::1 co~t~n_g__üi!_o_ ~<?S_ Ç!ljóijcos bem forma99S. mas n~o f~~vel de .Q.U~ modo. Mas hoje, graças à =1 partir de se..J~:.fDlw musuoosto ele chega a afirmar que 
:.:.:1 d~ou n~ meios a~rtistas acifiád8~ntra~ita orgaruzaçao cada ~ez. !'léUs . adequada da _instit~o ~ ~lica é "expressã~ da biera!quia ~tólica,_ cujo 

também facilmente preVIsta). A confirmada rejeição I penal ~~s.,.....c_a~s sao Ja multo !iiros, ~na<!_ pra~- "j... ap!CI: o pa..,e~UP3. e nao ~Ja, gue._t~~DJYD19X 
dos meios contraceptivos artificiais e antinaturais au- mente ID~XJ~!~To (no 56~. ~ n~ ~-e ~~de. f>eus"; exE_ I~.,-,PQrta_!!lO-t._ª · ~~~a.. do 
mentou o campo dos descontentes com a Encíclica. ~67 Qo_ Catecismo..da ~-.Católica. ·1 con~tto de J»o"o de Deus . 
envolvendo pessoas que se dizem católicas. mas ou já _Depois de e~nQ_i~ objetivas ~Q_graves, que ·/\ - ~~~n!!_~~· a Constituição Dogmática úr r 
se acham comprometidas com práticas que a Igreja -~ h~uzem. prati_c_ament~ a 7ero a aplicabilidade >i men Gentium ensma com m~lj!i.i~_l!l!- çl~ que a r 

~ ~pre~-~mo cont~_!l).O.@l cri~. ou f ~n,cre~ da ~_de mof!e cont~ wn agressor injusto. l_!!i~guia _é el~nto essencjal d~ "Povo de Deus", 
nao entenderam o Evan~lho a I . . J en~.wa a papa que nã() ~. absolutam~nte, q~lquer na~~endo entend~r este sem aqueJa. Nessa figura 
!am~ a questão da ~~a d~ morte prQyQCou m_otivo qu~ .p.ossa }UStifJCar a aplica~o da pena de k biblica a ~lavra "po~o" ~?é sinõ~o de "m_assas 

;f f'!OQ!O~tgo ~ Folha de S. Paulo de 30 de abril. mas ~orl<Ul uuu~nte; sobretudo "quando ~trnta. de \po~ mas de :.naçao_ ; e destgna a IgreJa de 
de q~em ce~te entendeu ao revés algumas afir- ) ~- ser_frágil;-e)nenn_e. q~e _en~ontra. a sua .de~ Cri~to na sua totali. _·dade, _H_.~erarqllia_ e~-· to..ou..seja flU. 
maçoes da Enetclica. #t radtcal d~tlf!<l.. e ga pte~tef!_eta aJh~ta, u!}icamente ~9-01l-1JQV.O hi.erarqwcam.ent~_ conslltuido. A essa k! 

11

1 O ~~!<!_de_ apli~~~-~m-~~ _e~pcionalmerue l ~1~~ do_~_~ndamento d.el>eus" (n° 57). , , hle~nt~ . .so.U~o, !CU á~_ce _e~· N~~ , .. . 
i ~ves:W:VI~os em lej, J)9Lautonda(le_C9mpetentet &li Pasme agora o lenor ao ver como o articulista,~\Sef!lt~ co~ou a i\Wda e tOOlSDU~O do._ depóSltoMJ~J 

, i aposngoroso. pr~ •. faz parte da ~o.utrioa ~r~dicio- . * !..esku os t_extos or~- ci~dos. écreve~: "J~ Ul~~Jé (I T_tm 6.20; cfr. ~~en genllum, 59-61).; e_ a Y' 
1
;; nal _~nto ~,_lgreJ~ qua~!~--~ SOCledad~_cytl.~_Q_ l _ IJ,!.@..rma gue a_VId~ ~~0Ql?9tio <J.Qti~" (!) ~9Jl!1Qalmente a __ JIU.~Q ~' e:nnfirmar ~us . ~r-
~ ~!lli?· segw_ndo uma tendencta geral muttas nações ~ E ~c_!!sç_e~.._ Illlj~,tl!t~rp~ ~~~. ~ fi_~ (~ 22.32_). Mas. o a~ta..Jpv~rt~ os_ papets; ~ 

estào restnngmdo ou mesmo abolindo totalmente a que o papa "traz ao nível da discussão uma questão de pots rettra da Hterarquta a finalidade propna que Jesus 
aplicação da pena de morte. No Brasil, a ~na de tal subjetividade que. segundo um dado momento e wn Cristo lhe deu, e pontifi~ Cl!!.e "a linha de raciocínio ""' 
~~rva na CoDífÍtuição (ta~~ dado lugar. segundo wna dada sociedade, ~~ c::i abe~ pela Encíclica ... ~o se ~tibiliza com a ~ 
~Jl rJl!5 ~me_f!t~ ~- caso -º~-u~_rra_;.e •. sal v~ engano ~a~º-lllC.~2 d_~~ ~C!~, . seg_ul!_do _'!_qt!_ º~ doutnna da Igreja enquanto põvõàe J?eus". . 

1 
lf nosso_ . •. d~ o. caso àe""-Mota CoguetJ~ w~~o '1 . ~Lrç~~eta~ nª() ~J~ ~.rad.o ~l!(e." . ~de prete~~e e~QD_!r g~al ~Ja a doutnna da 

.I l_m~J'()i"~da apeQii..lUDI ~na ultima guer.-~ j Co~-:'1-ue..o. au~~-alligo .já el([CeU f ~~?De suas ~DCI]!l~JJS? 
r~. ..,.. "f fc~o~~unportancta DO laJcarn .da.Jsreja - o que 
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O principal compromisw dare- mas. "' relacão pastores-fiéis. A~ PobliéOO. demonstra a impOitâÍtt-....-dro a·e· seu tfãfico, da_E_orno_gra-
centíssima 33a Assembléia da c~. ~r cia dessa segunda face da evange- ._ Ia.l da viOlência desenfreada. 

CQ!l[eti:óda Nãêíona.Ldos Bispos e~ ta ~erte~ ~~angelização, lização e da própria Igreja. A CNBB como tal _ a vasta 
..t óo Brasil-(CNRB), ~ nm~uem a realizara no lugar da Quando um teólogo ou uml Conferência de _guªse 300 ..Q!spos 

última de um ciclo quadrienal, era IgreJa. ~ pastor aponta, co~tri- dis~rs.os..._9elo Brasil - sempre f'-

~
. 0 d~ uma n~rsão das~ _ A outra ye!tente da evangeliza- l ~1, a ~r!- pensou e agiu nos termos que aca- t:C 

71 
Diretrizes para a ação da Igreja no çao, necessana sempre e por toda meira vertente, n~. s nf1- bamos de colocar. Eles encontra-

/' Brasil para o próximo quadriênio. parte, m~un- C:<t..!..millLillil~~I.Ulda. Não · rão, neste novo quadriênio, sob a 
Ü UabufhO fOI fei~O d~ d~ po_pre~, d.a fo.!I;U=-e d~mar- é pe~O _so~h? OU saudade de uma inspi.·ração das "diretrizes", da~r 

~ texto elaborad~pr_yrna ~ssão gi~o so- I re I h st ;}da cart~ apostólica '{!rtio Mil]gtio 
~ <ti}eólogo:C~~listas e já ~ c10poht1ca. econômJca e 01ltural _J?-ª~S~~es, in- A~ d~ge- 1 

~ e~endado co~aros' e ~rva- .~angelho_. Se~undo essa ~e_r~ ~~Q_SI":~~s.ingen.tes__pro.lemas ~. à)uz d~ocum.en.to de 
ço~s apresenta os_ pel?s bispos. tente, e'f!!...ngeh~ar ~tomar pOSI.ÇaO &Q.Çjais. Minha _s:erteza é esta: r- Santo Domingo mais e mais estí- ,_ 
Feitoemgr!!JlOSre_gwnaiseeroreu- em favoraa di Id de a a -~rlnr .. ;., nr"o"r"" .-:...----:-- '-~ F-
·- 1 · "-" d bl'" humana u · ha qua~~ e m~e sentmo. :suscitar no (/ 

1 m~ a ass.em eta em - · t'- ·fi~Â~ 1 · · d · 
contacto com a cmnissão redatora, Em favor dos ·r~itos _h\lma- ~ . us;;:~~p e- Bras~l uma lgreJ_a ca ~a~s 

-.!·e tão be~to gue a ap_~ção ~:~a. Da .)a; quaJ!!O mai~_I}'.§l.Oqd-" a de·r fiel a sua ocaçao e Issao rei~-
~ final foi à soutamenteuua~ ~ Ju.&..t~l.~. Essa con- -~~~vo, _quanto ~osas e, por Isso me.~mo, mais 
··· _ ~ presidênciae a Comis- _cepção da ~s- ~~ts P?d~- capaz de ~alar e de agi~ em defesa~ 

sao Episcopal de Pastoral (CEP) ~levam à ..Q. atuar...sobrus holm'DS...Jlubh- dos excluidos, dos mais carentes, 
têm, pois, a sorte de C<?meçar o ~u clara opção evangélica pelos po-~iz.. ~ sobre .cgtas instituiç~es .. ~o- dos que estão à margem. 
ma~dato tendo nas m~os? pr~IO- bres e às suas conseqüências. João t : re problemas tam mteuas . 
so mstrumento de taiS diretnzes, P~I d t • ' ;~· nonula~ÕP~ o::.nhrP no fi flallaf' el)no ., da • Cardeal-primaz do Brasil e presidente da 

as me ores que se po enam o · . -Ih d . b- auo , escreven o res enctc1-~~~~ cNBB 

t::1 te~, malgra2g seus inevitáveis de- f"-
1 

. ~ 
feitos humanos. ------~-~- ---- ----------

Entre as diferenças que as 
os:::t atuais diretrizes aprese..!ltam, SP! 

ÇQQ_frontg_çom as antenores, uma 
aparece no próprio título. "Dire-

_..d trizes para~/ da 
'\ Igreja no Brasil" rezava o texto 

precedente; "para a ~eli-
?.@.ora da_jgreja propõe o atual. 

-4 Uma ~~ª-bastante significa-
. tiva. 

llíi[ "~ão pastora.[:.J.. me!lo.!....do 
UI qye a "aç~vangelizadora"~' 

p~t!_ des~a. Evan&=up§e 
X uqía boi" astorãí s stLes
)1- go~a, vai além, exige também 

outras atividades. 
Feliz. pela mudança, ejisp~o, 

e~nto me cabe. a p~ati
.5\ c_a~g, não me furtoJlo 

prazer de recordar o mais recente 
ensinamento aa lgrejasõbre o que 

,àseja a evangelização: ~ Evaf!Ke.l.fl 
"q"{ NJ1!J!.iE!!di dej>aulo VI. 

· · Nos anos 50 e 60, alguns auto-
res es_creve~am: "A 
funçãõdãTgreja não é~n
tal!zar mas e~izar." Concei
to usto mas f la o · a.!:it!.q.ua-

:::f ~te: os referidos autores 

1 
tomavam evangelização como i- ~ 
nommo e pre a ao o c te-
!.llJ.f}.e e quenam izer que antes de 
mJ.nistrar os saçramentõs, e para i· 
b~l.os, .t .m:e.çi.sQ.J lt§: 
tr~:v.angelho nas mãos, 
sobre eles. 

Coube a Paulo VI explicar que 
a e~~ é um prolTeso 1 ... 
coi!!lJlexo e g,lgbal, n.Q._QJla em 
IÚgãijt pr~çã..Q.. ~ a ooeq.uese 
mas também QS sacramentos, o 
te~ a formação 
das~~e~i-
~· ·· ll1 

Este é - creio - o !,ujj_ar cg!o 1 
M para um esclarêcimento de~

..:::-y m~tal impQI.tância. 
-9 ~stribado na E.'lllngelü...Nun- l 

tiar.uli, est911 co~ncido de que o 
"processo g!.QMI~o" da 
evailgeiízãÇão- eStá, antes de tudo, 
nQ.. fato de...elateLduas.. v.erten~ : 
·u~e-~al 

porque corresponde~ri-
d mordia da I re· n · o · 
- l CoJl.Cili~an~dium 

~
ioso. É 

. ~ ~ çllo-seu 
}V" amor à humanidade. Do seu Pla

n~ãlVa-ção. ~.Q.roinjs~io. dos 
~- A,.jid.a .de_ora.çjQe.a J 
Iitw:gia. E.J..formafiiã Me &OmUDi-
~~ d~de,j.e set)'i-
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Nldevicz, 111111111 foto da expediçio 
........., (à..,.,,. c.tio: ................................... 
plfl ...... , ..... vont.de de~ 

pamento, situado a 8 300 metros. Meia hora 
depois, ainda no início da derradeira escala
da, Niclevicz se desequilibrou e sofreu urna 
queda de 2 metros. "Acho que fraturei uma 
costela", disse o paranaense ao companhei
ro. As.~tado e dolorido. JTW com a adre
nalina fervendo pelo corpo, o alpinista se 
levantou e seguiu em frente. Sete horas e 
meia mais tarde, depois de vencer duas 
paredes rochosas bem inclinadas, os brasi
leiros, com auxílio de oxigênio artificial. 
conseguiram chegar ao cume do Everest 

QuEDA NA Duc:IDA- A idéia original de 
C'.-atão era dançar um sambinha no topo do 
mundo. Desistiu porque, ao chegar lá, tinha 
dois dedos da mão esquerda e um do pé 
esquerdo semicongelados. Qualquer peque
no esforço o obrigava a recorrer ao equipa
mento de oxigênio. Descer da montanha foi 
quase tão complicado quanto subir. Calão 
sofreu uma queda logo no início da descida 
e ficou pendurado, de cabeça para baixo, 
apenas por uma corda "Não foi nada de 
grave", diz ele. "Apenas uma videocasseta
da. •• Na sexta-feira, depois de cinco dias 
montanha abaixo, eles conseguiram condu
ção para atravessar a fronteira e retomar a 
Katmandu, ma-; um bloqueio na estrada os 
obrigou a caminhar mais 18 quilômetros a 
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pé. Ao chegar ao hotel. 
às I O e meia da noite, 
horário locaJ, já tinham 
programa para o sába
do: visitar um médico 
para avaliar a real si
tuação da costela de 
Niclevicz e dos dedos 
de Calão. 

Membros de uma 
expedição de treze al
pinistas, chefiada pelo 
escocês Henry Todd, 
Niclevicz e Calão sem
pre foram os homens 
de frente de sua equi
pe. Freqüentemente, 
abriram caminho para 
os companheiros de es
calada, entre os quais 
dois alpinistas que já 
tinham chegado ao to
po do Everest. E tam
bém foram os únicos 

~ da expedição a atingir 
~ o cume da montanha. 
i A conquista quase foi 
! ofuscada por outra, 
~ mais espetacular. No 
~ dia anterior, sábado 

13 de maio, a escoce
sa Alison Hargreaves, 34 anos, mãe de 
um menino e uma menina. tornou-se a 
primeira mulher a atingir o topo do Eve
rest sem a ajuda de ninguém e sem 
máscaras de oxigênio. 

CoNIAGRAÇAo - Niclevicz e Calão já 
tinham um bom currículo de aventuras 
antes da consagração da semana passada. 
Em outubro de 1991, Niclevicz chegou a 
apenas 344 metros do cume do Everest 
Teve de desistir porque o equipamento de 
oxigênio falhou. Catão aparecia duas vezes 
no livro dos recordes mundiais. Uma. co
mo o homem que subiu e desceu mais 
rápido o Monte Kilimanjaro, na Tanzânia. 
de 5 895 metros. A outra. como recordista 
de ciclismo em altitude por ter subido de 

bicicleta o Monte Aconcágua, de 6 960 
metros, na Cordilheira dos Andes, em 
1993. Para chegar ao topo do Everest eles 
tiveram. desta vez. gordos patrocúüos: 
44 <XX> reais das empresas Paulista Segu
ros, Boticário e Livraria Saraiva para Ni
clevicz e 30 <XX> reais da Petrobrás para 
Catão. "Não economizei I centavo", diz 
Niclevicz. "Tive tudo o que eu queria." 

FACE Nolm: - Com o formato de uma 
pirâmide, o Everest oferece três grandes 
faces para os alpinistas que ousam desafiá
lo. Duas delas, a norte e a leste, estão do 
lado tibetano. A terceira face, a sudoeste, 
encontra-se do lado nepalês e é considera
da a mais fácil pelos alpinistas. Foi justa
mente através desse caminho que o neoze
landês Edmund Hillary e o sherpa 
(habitante das montanhas do Himalaia) 
Tenzing Norkay, membros de uma expe
dição inglesa, tomaram-se, em 29 de maio 
de 1953, os primeiros homens a pisar no 
topo do mundo. Dessa data até o final do 
ano passado, outros 520 alpinistas tinham 
repetido a façanha das mais variadas for
mas - com ou sem auxílio de oxigênio, 
sozinhos ou em grupo. E pelo menos 130 
montanhistas e 41 guias sherpac; morre
ram em outras tentativas. Ou seja, para 
cada três alpinistas que chegaram ao topo 
nesse período, morreu outro alpinista fa
zendo a mesma tentativa. No início de 
maio, havia doze expedições tentando 
alcançar o cume da montanha. 

Na semana passada, a dupla brasileira 
chegou ao topo do Everest pela face norte, 
no Tibete. "Das três, é a segunda mais 
difícil", diz o alpinista paulista Thomaz 
Brandolin, chefe da expedição brasileira 
que fracassou ao tentar a escalada por esse 
caminho no final de 1991. "Essa via é 
muito pior que pelo Nepal", assegura Ni
clevicz. O maior obstáculo, depois dos 
7 600 metros, é o gelo misturado às rochas, 
que cria uma super[teie Lisa e se parte 
facilmente. Nada disso foi capaz de parar 
os brasileiros. "Formamos uma dupla per
feita", diz Calão. • 

Everest: para c-. 
três que chepram ao 
topo, há um morto 

IOI 



RELIGIÃO 

O Homem do Vaticano 
Amigo do papa e defensor da 

tradição, dom Lucas põe fim a 24 anos de 
hegemonia da esquerda na CNBB 

ERNESTO BERNARDES 

V inte e quatro anos depois, o Vaticano 
retomou na semana passada o con

trole sobre a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil, CNBB. O novo presi
dente da entidade, o arcebispo de Salva
dor, dom Lucas Moreira Neves, de 69 
anos, é um fervoroso defensor do catoli-

,~ cismo à moda antiga, de hóstia, incenso, 
' coroinliãS, baunas e oraç~. E o homem 

de confiança do papa João Paulo Il no 
~ Brasil. É ~sso à p~~ão da I~eja 

em sindicatos e. paJttdos. Sua eletção 
pêlõs""bisj)õS reunidos em ltaici, no inte-

1 
rior de São Paulo, põe fim à duas décadas 
de hegemonia dos progressistas, como são 
chamados os bispos adeptos da Teologia 

~ da Libertação, doutrina que prega o ali
nhamento da Igreja do lado dos pobres. 

O conservador dom Lucas derrotou o 
candidato dos progressistas, o g_aúcho 
Jaymili Chemello, J:!2r 33....YQtos,Õepois de 
uma tsputa eleitoral como nunca antes se 
tinha visto na entidade. Além dele, os 
conservadores também conquistaram o 
segundo cargo mais importante, o de 

l
se~o-geral, '!!!e ficou com o· bisRQ 
a~ia, Raymundo Damass.!t 
no. Numa entrevista logo depois da elei
ção, dom Lucas deu o tom das mudanças 

l
Prin:tQS distantes, Tancredo e dom Lucas 
niSCê1'àm em São João del-Rey, no interior 
de Minas Gerais, e fo@ll amigos na infân-

~ Co~o. o cardeal se dá~m\} CO..!!!Jodos...os poderosos e ~osta de escrever 
artigos elogiando I:OYemadores, pn:;_sidentes 
da República e, em especial. seus superiores 

(l na__hi~ica. Como era ~rar. 
!hem horror ao PT, quer distância dos sindi

câfõS, não se envolveemronflitosCle terra 
~~om esse perfil, ele é um ~? 
nome sempre lembrado nas listas dos candi- f · 
datos à sucessão de João Paulo ll. 

. MoviMENTos LEIGos - A mudança ocorri
da na CNBB é produto de duas fQCÇas, uma 
in~ A interna 1ôí exerci
da por João Paulo Il desdê o primeiro dia do 
seu papado, há dezesseis anos. Nomeando\ 
bispos, arcebispos e cardeais fiéis à sua 
orientação, dividindo dioceses, afastando e fi 

humilhando clérigos ligad_gs à I~ da ' 
L~ão, o ~ montou no Brasil urna 
cupula católica à sua imagem e semelhança 
A assembléia dos bispos em Itaici parecia o 
colégio eleitoral da época da ditadura: quase 
só havia como votantes gente da confiança 

o ............... que pretende fazer na CNBB. "Se ser) 
conservador é querer conservar a fé da 
sociedade e os valores éticQS.. e lllQ[aiS, 
não me incomodo deser chamado assim", 
afmnou. " A missão_rujncjpal da lgreja.~. a 
evangelização. ·• Na sexta-feira, ele rece
tiéu um telegrarn]. de João PaulQ Il dese-

Há mte ~ a esq&l8llla CCJfriBIIdMfa ,... doia ~ dss ptlnclpaltJ 
dioceses elllqUidloceMs no Btaall. HoJe, o podei est1 nas mãos de 

jando-lhe ~boa sorte no cargo. 
? / Dõm LUêãS é xiita da ortõdox.ia~ca. '/l i Acha ª-;ffilevjgo um ins~rvtço \ 

do mal, cons~ra as religiões afro-brasilei-
TãS"CõtSà dôdemônio, cÕtica o uso da 

\~
~\ éamisíiiliâ no combate à Aids, abomina o 

divófêio, o ãbõííõ, o ~forá do é_iiiíien
~ ~os~c_ontrole 
~não~stinên
cia sexual. Diz que a d~ do século é o 

----*hedonismo - a busca ào Qrazer .a ~quer 
l custo - e acha que o remédio para ela são 

~e modenldo8 - Teolollli da IJbertllçio 
- ............ 001_ ...... 

'-· • • 

61% 3~ 

25% ;s 
1 a~ o ~ e a penitência ~ \ 
~ é um Tancredo N"eves dê batina U Jll-----------------------------1, 
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A imitação da fé 
Os movimentos leigos da Igreja 

tentam recuperar o terreno perdido usando 
as mesmas armas dos evangélicos 

EDuARDO JUNQUEIRA, de Belo Horizonte 

O velha desgarrada, a pernambucana erguem as mãos para o céu, dão depoimen
Jyssara Veloso Xavier, de 32 anos, tos emocionados, em voz ai~ sobre como 

=I aca~e voltar ao aprisco católico. Quan- 1 descobriram Jesus. Há duas semanas. em 
do criança, Jussara ia à missa aos domin- Belo Horizonte, houve até sorteio de um 

~ gos com os pais, confessava e comungava automóvel imponado depois da missa. 
{com regularidade. Com o tempo, se can-

sou da monotonia dos rituais, d! ~~ão f: PREJutzo- Na-; últimas ~ 
oca d~ras e largou tudo. Ficou~ÕO cator · · ;;;;1~-rl 
entanto, com um vazio espiritual. Tentou como~-
então o ~· Depois, vári_M seitas e o~ eSQíritas. E os que pennanece-
ev~as. Ag~ fez o caminho de ram perderam muito da_.sua ligação com_a 
volta rumo ao seio da Santa Madre. Quem f ~a. Uma pesquisa recente mostra 
tangeu Jussara rumo ao rebanho foi a que três em cada quatro brasileiros ainda se 
Renov~o Carismá..!!f_a. um movimento declaram católicos, mas, entre eles, só 13c;f 

\ll leigo católico com 4 milhões de seguido- freqüentam missas e cultos com alguma 
~res. "Eu saio leve do culto porque a paz :t assiduidade. §!I compens,-1Cão, quase todos 

toma conta do meu interior", afirma. Jus- os que se declaram protestantes e evangéli
sara se diz. abençoada por um milagre que cos praticam a religião (veja quadro abai
salvou seu filho de uma gastroenterite efxoJ. É atrclS desse prejuízo que a Igreja 
aguda. "Enquanto estava rezando, eu vi I Católica ~ Floje. Como conseqüência 
Jesus. Ele tocou em mim e disse que meu das mudanças, tem aumentado a freqüência 
garoto estava curado", conta. ~ssas domin19ilie o nümero de alunos atendem pelos nomes de ~enovação Ça-) 

~ A história de Jussara ~o nos cursos dê catecismo preparatórios para rismática, Focolares. ~i. Encontro 
para a~ mudanças que, nos úJtimo ano , a primeira comunhão. AJém disso. depois êie Ca~is com Cristo, ~sa 
aconteceram na Igreja do maior país católi- de duas década<; de ~ ordenações U ~ra e congregam cerca de 14 milhões 

I) 
co do mun~~~~~ rk aguerrida. que l sacecgotais, os seminários estao novamente ~ de católicos. Há três semanas. um encon-

1 se met~ t e rra, participava lotados de candidatos a padres e freiras. O tro promovido pelo movimento Focolares 
de sindicatos e ~recia a~ seus .Jiéis a número de novos padres no Brasil cresceu em V alinhos. no inteí10r'aé sifu Pauio. 
espada para lutar na Te~ e não a paz no 50% nos últimos dez anos (1•eja quadro à reuniu 3 000 adolescentes de vários Esta-
ceU, aquela Igreja pág. 106). "Depois dos num domingo de orações pela união 

::;t quase se esvaneceu. de um período de dos povos e pela paz mundial. Um outro 
;:f Deu J~ãf a uma lJd.ança estlenteelda perda de credibili- encontro, há duas semanas, levou ao está-

(

QY_tra, ma~onfor- ~.,. ~ e dade, a Igreja Cató- dio do Mineirinho. em Belo Horizonte, 
mada, adepta da proteetsntea, o. Clft6llcDI f!!!!18 =tlica está retomando I O 000 segui~ da Renovação_ Cl!!!3ná-

'f submis~po- Moa....,IJB 711" ~',diz, na ti a, o maior e o m~ses 
deres de~ndo !íif'• ,.,;., enfie 0 condição de obser- movimentos_)eigos. Criaaa nos Estados 
cOmo etapa para a s6 ,., · vador imparcial, o Umdos no finaJ da década de 60~o-
redenção eterna e minoria pnJtlcll reverendo Jaime vaça-o Carismática tem no Bras1l metade 
com o Evangelho. É • ~ Wrigh" da Igreja ãõ"êoiitíngente do mov1mentÕ no mundo. 
uma Igreja mais es- - NiD ~ Presbiteriana Unida todo - cerca de 8 rniJhões de pessoac;. 
petaculosa, ma i - ,....._ do Brasil. Seus cultos incluem sessões de curas miJa-
atenta à coreo~a ( Os m~ntos rosas. Os carismá~ a ~ 
~s. Suas l~os são o JllQlor Bíblia deba1xo do bra cantam ~dan-
missa-; são anima- ~esse..-.ç_atol~mo çam ao som de mú icas que embram 
j;ís. parece!il-se ~r- celebrações dos templos de Edir Macedo. 
muito c~os 13% J!9. Eles estão em da Igreja Universal do Reino de Deus. 
dós evangé.fu:os e toda parte, ~: 
pentecostais. os I adeyocãode EMoctotw.-É esse tipo de religiosida-
grandes concom:n- ~ii®Le_~ r- de que está atraindo os fiéis de volta para 
tes do catolicismo Cat611cos viêncja absolyta a Igreja Católica. "A ~enov~ão é forte-rr' 
no país. Os fiéis se j ãos ditames papais. mente emocional, perm1te um contãtdi-
abraçam, cantam e I. US movimentos re!..o do leigo com o spírito anto", diz o 
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Dom Lucas: ....,.... "[ Na sua cruzada contra ~visão e o 
poiHica e boas rel8ç6es ~o. escreveu um artigo repulsi~ sobre o ? 
com todos os sovemos assassinato da atriz Daniela Perez. em 

1993. Na opinião do cardeal, o motivo do 

tos~ que se apegam à) cri~ teria sido a novela De Corpo ~~r 
~· à _devoçjo ae Nos- AJow na qual a atriz e o assassino traba-
sa Senhori e às _prien~ lhavam e cujo enredo era escrito por 
do~ (veja reporta- Glória Perez, mãe de Daniela O artigo. 
gem à pág. 104). publicado pouco depois do crime, quando 

Glma Perez estava no auge do cJese~;pero. q 

I 
HIERARQUIA - Neto de afirmava que a mãe era co-autora do J 

negros, filho de u~- assassinato da filha. Poucas ve1..es um 
telrõé uma profe~ri- ~ p~do católico mostrou tanta~obtrba ~ 
mária, nascido numa famí- quanto dom Lucas no episódio. Glória 
lia~ ~~-irm~.Ciõm Pérez até hoje não perdoa o comportamen
GiCas ~ o semi- to do arcebispo. "Nunca se ouviu a vo~'b 
nário de ~ana em 1939. poderosa do cardeal na defesa dac; vítimas {I 

( 
EdiJ~ várias punljcações da violência e da impunidade", diz el 
c~ttohcas nas décadas de 50 \' 'Talvez ele esteja mais interessado nos 
e 6õ e coordenou o Movi- canais de televisão que na vida real." 
mento Familiar Cristão, O eP.isódio mais obscuro da carreira. de\ 

? li.!!L.®5 í)ilâfêS:oo iolpe dom Lucas ocorreu em rxwembro de..l~. 
, mili~tro_ da qüãíido era bispo auxiliar de São Paulo. 

de São Paulo, yiveu ~ ~ ~domizycanos. foram presos e ~ 
anos no Vaticano e asses- torturados pelos militares, acusados de dar ~ 
~ três J?!!E!!S: ~o YJ, cobertura ao guerrilheiro Carlos Marighel- ~ 

=\ João Paulo I. e o atual. Foi la, chefe da or~ terrorjsta Ação 

(
éonsullor da c~ ~~ N~N. Um de]es.!!sj. ~ 
~Doutrina da Féjex- "to tentou suicídio cortando os pulsos e 
sã"oto Oficio), da qual é oi transferido para o Hospital Militar. 
conselheiro-memoro -Ãté Dom Lucas foi visitá-lo. ems ornpanhia do 
bQi. Também é membro P!!>vincial dQS dominicanos e..!_ll São Paulo. j 

~
<!2... Conselho PontiffCIOPã- frei Domingos, ~. qi@JlQQ lhe ~iram 1 
ra a Cultura, da_.....Çon~ga- que e~revesse _um ~lato sobre o que vira, 
çãQ para os Bispns e do ele se recüSõu. "Ninguém lhe pediu uma 111 
Cõnselho da SecreWia do denúncia pública, mas um simples relato". I 

~ SÍJ}OdO dos Bi~. conta lves do Amaral L&b;mspiQ, o frei Ivo. 
~ Njl ru:guidiocese de Sal- um dos quatro padres torturados e~ Jl 
~ vador, revelou habilidade está fora da Igreja "Dom Lucas testemu-
1! ao tratar de temas deJica- ííiiOu â existência da totlJ.![a. ma.s JãVõii:ãs 
~ ldos, como q_ sincretiswo ~ ~~ mim, ficou a i~m de uma 
~ ~o - a mistura de pessoa aue nao ~gu~ Isso está 

ntos católjcos e africanos engac;ga o na miíiha garganta até hoje." ( 
Ü do Vaticano. "Antes de João Paulo D, os} no candomblé. Embora critique o sincre- 111 ~ito, que mais tarde seria libenado em 

1

1 progressistas sempre foram um rolo com- ífsmo nos sermões e artigos de imprensa, \V troca do embaixador suíço Gi~~co 
. pressor sobre nós", diz o bispo conservador dom Lucas é amigo da mãe~e-santo S~l- ,Bu~r. suicidou-se na fl'l!DÇ_a em 1974. 

de Novo Hamburgo, dom Boa.viêntUra KI9J>- ~· do OxósSl, aponlada como Sll-de A mesma hisló!iA é ron•W ""'A f 
~- "Não havia iiãda que pudéssemos rViãe Meni!!!!!_l!a entre as ialorixás da . Ba- ~ outro dos dominicanos presos na 
fazer. mas agora tudo mudou." A força b}ã. Em 1988 abriu as portas de seu ~ livro Batismo dtt. Sangue. Sêgun
ex~ que se ~-a~ diz aláciÕ ~quje~isçqpal para um_!! .delega- do frei ~o. no julgamento do eadre Tito 
respeito - como diriam os teólogos da ç'âo dê adeptos de uma seita afrigma de pela Jusbça Militar, a defesa convidou dom 

~ libertação- à luta de classes. O Muro del fuag"ia negra. O arcebispo serviu cafezi- , Lucas a ser testemunha para provar que o 
·( §aiiul caiu, ~é um ~tro nho e presenteou Adé Tutu, o rei da nação · i'éu bnha sido torturado. Mas o cardeal, 

que ronda somente Cuba mas ~ína do ~. com o pf'õprio msário. As grandes uma vez mais. se recusou a colaborar. 
i marxismo ~também a noção de r brigas de dom Lucas estão relacionadas à I alegando que o depoimento poderia~ 
" utopia e senbmentos como a solidari~ e moral sexual. No último Carnaval, ele n dicar suas atividades fr:torais''. Na semana 

o ~irismo. E utopia, solidâiíedade e~ ãiãcou Caetano VeloSõ porque. do alto de~pa~ na SuéC1a, . 1 Bepo limitou-se a ,.. 
") companheirismo formavam o coração da üffi trio elétrico, cantou a Ave Maria de confrrmar o que escreveu no livro. "O livro r 
• Teologia da Libertação. Diante dessa crise Gounod e. pol!fO de~s. o Me/6 ãã câ- é público. Quem quiser que leia e tire suas 

alguns de seus teóricos simplesmente desis- mtsinha, de Carlinhos Bro~n. "Ã camisi- conclusões. Prefuo não falar sobre isso e 
~mo .t o caso de fi'êi Leonardo Boff., ima mce ·v~ illiD.>JIÜSC~de. quãiiaõa torcer para que Lucas faça uma boa gestão 
que abandonou a Igreja ~ou a 1m. at1tude cristã seria pregar a castidade", à frente da CNBB." Dom Lucas, por sua ! 

'f ~dos conservadores, representados'j)õr /afirmou. Como se fosse possível pregar a vez. não quis responder a nenhuma pergun-
dom Lucas e pelo crescimento de movirnen- ~astidade no Carnaval. ta de VEJA sobre o ac;sunto. • 

VEJA. 24 DE MAIO, 1995 103 



Af .... Sebokem 
Marijpols Aracel: 

ev.npllo c:omunlürio 

ecologia. "A política ficou 
só na história dos nossos 
pais". diz a estudante Cris
tiane Matos Leffe. 16 anos, 
uma das lideranças atuais 
da CEB gaúcha. 

SAansTIA - A nova ten
dência. mais voltada para a 
sacristia. pode ser observa
da dentro dos seminários. 
Uma pesquisa feita pelo 
Centro de Estatística Reli
giosa e Investigações So
ciais, Ceris, do Rio de Ja
neiro, mostra como mudou 
a mentalidade entre os can
didatos a padre. Em 1982. 
época em que a Teologia da Libertação 
atingia seu auge. oito em cada dez novos 
seminaristas diziam que. depois de virar 
padre. gostariam de trabalhar com as co
munidades eclesiais de base, em áreas de 
favelas ou com os sem-terra. Hoje, é o 
contrário: nove em cada dez querem ser 
vigários de paróquia. orientar os jovens ou 
estimular os fiéis a ir à missa e participar 
de grupos de oração (veja quadro abaixo). 
"O bom padre é aquele que vive pelo 
bem-estar de sua comunidade. preocupado 
com os problemas espirituais". diz Adel
son Marcelino Pereira, de 23 anos, aluno 
do Seminário Filosófico Bom Pastor. da 
arquidiocese de Curitiba. Adelson sonha 
ser padre desde os 7 anos. chegou a 
freqüentar o seminário na adolescência e 
desistiu. Há cinco anos, retomou os estu
dos. "O padre que se mete em política não 
está vivendo seu sacerdócio", afirma. "De
vemos preservar os valores da Igreja." 

A nova geração de padres tem persona
gens atentos aos modismos. Em Brusque. 

Santa Catarina, quinta-feira é um dia 
especial para os adolescentes. É dia de 
paquerar. dançar e se divertir até de 
madrugada - e também rezar. Às lO da 
noite, a garotada Jota a igreja para acom
panhar a missa do padre Léo Tarcisio 
Gonçalves Pereira. É uma missa diferente 
em tudo. O padre usou drogas na juventu
de e foi noivo até os 22 anos, quando 
largou tudo para seguir a vocação religio
sa. Na sua missa noturna para os jovens 
de Brusque. adulto não entra e toda a 
celebração é acompanhada pelas músicas 
de uma banda de rock. No altar, Léo 
Tarcisio imita personagens da TV para 
interpretar trechos da Btblia, conta piadas 
e usa um vocabulário repleto de gírias. 
Depois tira a batina e termina a noite na 
boate local. onde toma pelo menos uma 
dose de uísque e fuma alguns cigarros. 
''Acabar com a caretice foi a melhor 
forma que encontrei para motivar os jo
vens e injetar uma nova energia na Igre
ja", diz o padre garotão. 

Esse é um exemplo do esforço que a 
Igreja tem feito para se tomar mais maleá
vel e tentar recuperar seu rebanho perdi
do. Ainda assim, ela enfrenta dois grandes 
obstáculos. O primeiro é a sua própria 
doutrina. incapaz de se adaptar às mudan
ças de comportamento da sociedade, es
pecialmente em relação à moral sexual. O 
Vaticano se opõe à maioria dos métodos 
de controle da natalidade e ao uso da 
camisinha como defesa contra a Aids. 
considera pecado o sexo fora do casamen
to e é contra o divórcio e o aborto. O 
segundo obstáculo é a agilidade dos con
correntes. Em apenas seis meses é possí
vel treinar um novo pastor protestante, 
enquanto que a formação de um padre 
demora cerca de dez anos. Um pastor 
pode casar e ter filhos. enquanto os padres 
são obrigados a fazer votos de castidade e 
manter o celibato. Com esse conjunto de 
leis do século XIX. é cada vez mais difícil 
atrair novos fiéis e padres às vésperas do 
século XXl. • 

.... ONÇio, ...... politlca I 
I 

. ~::..,. . ~~~- 11 : ===- ::.:::::. i 

o que-..... ,...,.,.,.,,..,,. cMc8da de 
8D. o que,...,. ... (pot Mfem de ptlotldadeJ 

..................... • IEatlmular oe ft6la a I 
• Orientar oe joNne rezar e Ir i miMa 
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Gerlllaeo...-_..ta 
Pereira, de CurttiiNI: em 

vez de poiHica, onçlo 

~~ e teólogo Al~rto Aoto
ruazzi. "Por isso, tomou-se 
Umã opção para os católicos 
das grandes cidades, há muitoJ 
tempo afastados da Igreja." 
Outro movimento em ascensão 

~ é o Focolares (expressão que, 
em l'ãii'iU,Significa fogo no 
~ Criado na ltátià, tem_.2 
milhões de seguidores e 700 
bispos em todo o mundo. Parte 
dessa legião vive em dezoito 
pequenas cidades em vários 
países, que funcionam como 

-..llfceleiros i@Q!~ovi
~eSsàS cidades~ seus -· 1 moradores f~m tudo ~ acordq__çom J>S 

· ~mas tarefas domésticas 
e os próprios salários. 

Uma dessas cidadezinhas é Mariápolis 
Araceli, uma comunidade de 350 habitan
tes no município de..Yar&em Guw..de, a 60 
quilômetros de São Paulo. Mariápolis é 
um típico condomínio de classe média, 
com quadras de vôlei e futebol, gramados 
ao redor das casas e uma capela discreta. 
Lá moram há dez anos o engenheiro 
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&lbGrlo _'[homaz Sebok, mulher e sete 
nlhos . ..-EstãinOslõ'iige da violência e da 

m
luição das grandes cidades", orgulha-se 

engenheiro. "A religião é parte de tudo o 
e fazemos, inclusive as compras no 
permercado." Nas horas vagas, o casal 

se dedica a divulgar métodos naturais de 
controle de natalidade e ajuda uma comu-
nidade carente nas vizinhanças. Os adep
tos do Focolares afmnam que querem 
acabar com a pobreza, mas não têm nada 

contra os ricos e remediados, ~ ~ 
menos pregam algum tipo de açãó COletiva 
-cbmo faziam padres e bispos ligados à ~ 
Teolo~Libert!lÇão. "Nosso compro- 1,7 
nlisso e com Jesus", diz Sebok. "Se fizer-
mos bem aos outros, estaremos praticando 
a lição mais profunda do Evangelho." 

RELIGIAo EM ALTA- As mudanças na 
Igreja coincidem com um outro fenômeno. 
As pesquisas mostram que a religião e o 
misticismo estão em alta no mundo intei- v 
ro. "Deus e tudo que é sagrado está na 
moda novamente", di~e!@. "As 
pessoas ficaram frustradas' ue desco- )'= 
briram que Õão podem ter tudo. Elas 
buscam um novo sentido para suas vidas 
através das religiões." No Brasil. foram 
vendidos no ano passado 34 milhões de 
~ e esotensmo, <los 
relatos transcendentais da atriz Shirtey 
Maclaine aos anjos cabalísticos de Moni-
ca Buonfiglio. O ecumenismo entre católi
cos, budistas, protestantes e esotéricos ga
nha força cada vez maior. 
Es~ novas ten@ncjgs. dentro e fora do ~ 

catoficismo, se contrapõem a um outro 
tipo de Igreja que teve ~ aooseu_o.o \e 
B:il na ~ada d( 70. Era a I&W& dos. '5 
6o;miaô~ue funcionou como um &Jjlll-
de guarda-chuy_a pro~tor para os opo,ilO-
res do regime militar. Eles se abrigavam 
ãtrás de bisQOS respeiladQ.s. como dom J 
PãuiQ.Eyaristo~s. de São Paulo, e dom 
~r Câmara; de Olinjla e do Recife, 

'I que marcaram sua atu~ ~a defesa dos a direitosnwnanos e ~juSfiÇã Sõêial. Era 
também uma Igreja profundamente conta
minada pelo embate ideológico que divi
dia o .m..undo ~ dois grandes blocos - o 
comunista e o c~italista As comunidades 
êéiê'S1ãiS de Sã~- :ãS" CEBs mov1mentos 'f 

_..~ lêigõS com forte atuação política, ~a- ' 
-,v~afs, fermen ·v1ndi s 
~ re10rma a, S!lári.QS ~. 
rruuT"Sãjj& e~cação. Hoje, o mundo 
está mudado - e a Igreja mudou junto. 

As CEBs es@o çntre as perdedoras~ 
~ssa ~a. Com quase 2 milhões de ,P: 
1éis, elas reúnem hoje apenas metade do 

contingente sfê Renov!ÇãO Carismática. 
"~Bs tinham muita ressonância no 
passaâo p<>rque se confundiam com os 
sindicatos "Ç ãS"Sõêiacões oopular;s", aiz~ 
o professor Pedro Rjbejro, pesquisador j 
do Instituto ae Estudos Religiosos. "Ho
je(-atinsem um número cada vez me.oor 
de pessoas." ~ CEªs. também ti~~ 
~ m~ara sobreviver. Na) 
~metropolitana de Pono Alegre, as 
tradicionais reuniões di~ para falarl 
s~~.IL~S 
semana1s, com uma pauta mu1to mws 
arejada,quemctui ensaiosdeumabª"da 
de~ock e pales~obre drogas, sexo e 
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Mas o estudo num campo muito~ializ~o traz 
coo~rigo de desinteressar-se pelos ~ut~os seto-



't>r-c-s · \ ) 

TV do 'Des Oiseaux' ao deboche 
ê'ÁRLOS ALBERTO DI FRANCO• delinqüentes. Trata-se de uma equação simples. É só 



~ , 

~ c 
Conhecimento verdadeiro· ~ .. ~,~~,~ 

pausio de Roma. Ao surgirem as Os adeptos dessas doutrinas sal po • · etária das doa • t-" 
. doutriaas evangéücas, apareceu um biam estar em contraste com a tra] A atuação dia tca é exa-

N o momento atual, sincretismo que pretendia ser supe- dição da Igreja. Para se justiftcar cerbad~re~. Hª uma Jilta temunb~s de grao rior ao aistianismo, reservando um diante dos fiéis, alegavam uns ocul- e§:o e ii com os tnicia- ' 
trastes na soctedade. E conhecimento misterioso a poucos tos ensinamentos apostólicos, inau- dos, seguidores da .. gnose". Os mé- , 
dias, convive do eleitos, aos iluminados (gnósticos). tênticos, acessíveis somente aos que todos de combate são bastante es- , 
grande~~~ ac:en Para a Igreja dos tempos apos- tinham "conhecimento" (gnose) tranhos à mentalid~de moderna, · 
breza. IDl~ de aulhões. . 0 tólicos, guardar sua identidade era verdadeiro. Modificavam as Sagra- l que. tende a respettar a crgtça 
analfabebsmo .em alguns~~· fundamental. Essas crenças consti- das Escrituras, criavam uma rica ~ Este e outros gru~s. que 
no entanto •. bá. um extra~no tuíam um perigo à Fé. Mais que a t literatura e escreviam ,.vano,.lhos surgem e.!1l todo ? l!lu~do, vmcul~-
pro~ ~tü100. Mulnplicam- brutaüdade das perseguições do Es- a . ti~. Uma~~ a dos ou nao a? CnstJa~smo, con~tt-
se essas dtsparidades. tado romano elas prPiudicaram a ~d. . . . . . - . tuem um fenomeno UDJversal e tem 

• • . .' ~-J ten enCJa a mtenonzaçao, ao esp1- 1 · · 
Entre elas, está o contíiHIO afas- nascente Igreja do Cnsto. As tenta- . . - (d 

1
. a gum parentesco com o gnosttcts-

de De . l' od . - - nto em opostçao ao corpo oce ts- mo dos tempos . ntt'gos tamento us ou o eaqueamen- bvas contra a ort oxta nao _ji)O, . . . . . i1 • 

to de seus mandamentos. Há tam- ~iô. dêros&O& dies. 11 ~s). Destrutam asstm a vtda histo- •f Entre os que: ~ticas 
bém o florescer de diferentes Já no fmal do primeiro século ~ nca de J~us e sua Obra. ~eles, orientais, estão pessoas cristãs ape-
formas de espirituaüdade que re- Sio João 1 tar con~ a sa~va~o estava no conhecimento nas de nome ou simplesmente sem 
percutem na vida individual e mes- lque ~ ~ ver- dos tiUtDJnados (gnose). religião. Levadas pela fome do reli-
mo comunitária. Existe uma ~arie- tia: JêSsâOdo mundo; Pc>r isso . A Igreja ~ceu es:ses .graY~ pe- gioso e desconhecendo a riqueza de 
dade: ora testemunha a santidade falam segundo 0 mundo e 0 mundo ngos pela fidelidade a Fe pnnuttva Cristo, tomam concacto com ,gran-
de vida, o sacriftcio em favor do os ouve" (I Jo 4 5) Na primeira fase e à obediência ao sucessor de Pedro des religiões da antiguidade. As ve-
próximo, ora o mesquinho egoís- eram os ~ Fundamentad~ e dos Apóstolos. zes, adotam apenas certas praxes M 
mo, que se satisfaz .com VIDtaps no mundo grego, em Platão, prega- --( Hoje, ~essas doutrinas, \ ~ voga. O fascínio de saber ante-'fl. 
meramente pessoaiS. Trata-se de emn dualismo: a carne é obra do como aconteceu no início da ·~ Clpadamente o futwo obscurece a 
um f~ ~- Vai desde · 'to mau. saciifiamdo assim o e em outras épocas da Historia. , luz da ~o. O ocultismo é uma 
os paCifJCOS aos VIO~tos, como o d<Jm!s :!i ~o, pois Cristo j Brolê!Jl do mqmo .tr~ ou se J- das modaladades ~ corre~tC:S 
recent~ caso no Japao, passando asSüJDlu um \X)fJ)(F umano. Por isso c assemelham de algum mOdo. São de pensamento. As formulas magt-
po~ dtverso~ outros, como nas ~ .. São João insiste .. Todo espírito que ~os católicos que buscam_ nas reli- I cas e as intemreta~ falacigsas 
Gwanas e Swça. confessa que Jesus Cristo veio na ~ oi'R!ntãís o que nao souberam l dos problerifa{, a ap~ntação de 
. Neste surgimento de JM:áticas reli- ~ é de Deus e t~. espírito ~ue aprender~ ~ópria _Igreja; ~s indi- soluções, mesmo seQLfundamento 
gt~ enco~tramos ~tnnas ~- nao confessa Jesus, nao e de Deus (I ferentes, cnstaos nao p~ttcantes, ! sólido, são valorizadas t.4ffiqutrem , 
deiras_ que~ suas ram:s ~IgreJa e Jo 4,2). que se en_cantam com en~mos . fun- alto conceito. f em-se a tmpresSão , 
lhe sao fiets; outras, onundas de De Marcion veio a maior ameaça damentahstas, crenças onentats ou d h ~ . d d C . t-~. 
crenças orientais ou ainda resultado · surgia no in .0 1 . ~ !outras; _!1$i~ que copservam 0 . e ~~e o ~~em, .ugtn o e nsto. ,-. 
da elaboração meramente in~- ire os ;!ôSO •=<t na~@: título de ~idoras do Evan~ell!o. e _vtuma, fa~l presa de ar~um~nta-
ra em ~ de va~.P adviDdas dmtê orpa, fOI por esta expulso mas, na ~· delê se dtstanCJa- çoes e doutnnas pouco ractonaas. 
de expio~~ pro~. liÕ ano 144:-&tão fundOUJUil8 igreja ram por metodos e alv~ a a~- As idéias, aqui apresentcadas sob 

. N_os pnmea~os seculos d~ .~ra ~_ralda,.. cQn~m NõVo ~- Es~ sempre a seryJço ~ obje- ~ariadas roupagens, expé!ndem-se. 
cns~. a mentalidade e as reüP?e5 T'êStamento, co somente as J ovos so confusamen~ ~dos em nossos dias. ComÕ~ristõ e Süa 
da Asta exerceram forte asc:eodên- idéias ue se · conciliar com a com a pufS' e amplitude da prega- . - . • . 
· undo helê · 0 r-~ q ~ . çro ~ Jesus Cristo Algumas são doutnna sao verdadetros e autentl-CJa no m mco. IU&It"' .. o Gnose Possuía a_..os atrativos, e · - pod d · · 

Romano foi prQfundamente mao;a- · · ~.· . . caracterizadas pelo uso de meios ~· nao emos a ~nr a tats con-
do ~las çuttum=a:Gfêcl8 e do"" seus seguidores se distingwam mwtas eletrônicos. Há os que transfor- ~ celtos e permanecer mtegrantes da 
oôente e nelas essas idéias se difun- vezes por gran<Jc: ascese. Ao lado de ~i:n' W::f' instrymel!!o de Obra do Senhor Jesus. Esses tàtos 
diram. Lembro o culto de Mitra. 1 gra~ ~ havta ~ altamen- ' . são · · . A~ do di- que ocorrem com certa freqüência 
Com as expedições de Alexandre te poslbvos, o que atraía almas gene- nheuo assume uma proporção J merecem maior reflexão ~e. 
Magno esses ensinamenlgl pene- rosas, mas não suftcientemente fir- mw:çaptc na_ya!orjzação das mâti- Voltaremosã o assunto. 

'~ ~dente ê aúiiíêDtaram mes em sua adesão ao verdadeiro ~ de salvação. e a !"htenção. de 
sua mfluência. Cresceu com a ex- ensino do Mestre. __ ajuda dê Deus e mr<hda pela •m-

D. EUGENIO DE ARAUJO 

• Cardeal .. rceblapo do Rio ele Janeiro 

~ 
' :3 
()) -
g-

~ 
I 
<Y 
\}\ 

-'-

~ 

~ , 
0\ 
~ 
_o 
_o 
lJI 



E os direitos 

• _ ...... ,.,. JaneirO 

G1 o 
' j 
()) --
.9---
0 

tP 
\ 
Q> 
V\ ,.., . -' 
v 
9---P 

\ 

<:J\ 

~ 

_s:; 
,...0 

cf! 



) 

• Cardeal-arcebtsoo de Salvador • primaz do ~ 



~ 

~ 
\) 

~~\-1~ ~~\'i Os excluídos: UJDa fatalidade? 
_ ___.. 

DOM LUCASMOREIRA NEVES • guém é e permanece excluído porque ~ na verQ.ade. são mundiai~ Pode ternacionais com influência nas 
quer e escolhe. Uma força externa, gerar, eiU.-O_u_tros termos, a...ihüi<~jn·r políticas nacioaai~ e locais; 

T enho sustentado, com base emr mais ou menos complexa, anônima e gtpua de que os problemas graves da - a convicçio, nos. vários países. 
lrill!!!s e a_l!áfues. que ãeXpfeS- inelutável ~ra exclusão e excluiW f exclusão se resolvem com golpes de de ~rmos na mesma ~e de so- <::--1 

são oUM!JE__dQ.s. no sentido peculiar como produto noniiaiCiõSeuTuíício- voluntarismo ou de boas intenções. ~perecermos jun-
que hoje tem, vem do norte do mun- ' namento. Que essa f o~ se chatne Como se os e~cludçntes fossem só e' I tos nesta~urora do Terceiro Milênio. 1::: 
do e não do Terceiro Mundo e tem e!Q_eco_!lôrrnCo:'Sístema - lítico sempre indivi uos ou pequenos gru- P 1)êPõ~nívellocal: a globaliza-r 

-::1 SJbor _mais francês do que anglo-sa- ~logia do J:tºder. neoti'\Jeratis- pose não ~s coP.tple,.os inter· çào do problema não quer dizer que 
xão. Reconheço, porém. que a afir- mo ou globaliz,a~. estat1rnçio ..o.u DJI.Ciona!_s, multina"Ciõnais, transna· 1 exclusão e ex~dos nã__Q_jcnham 

;::;) mação tJnais_provocatória do que pn_vatização, se nao existem cenas CÍODai$- c, ~~os, globais. tãiiiQCiD rã1iêS is. 
absoluta e irreformável. ·~ oPSOCSlUõ<íame~ - éliw. JD2:{~ Em tal contexto, a exclusão rureli:sel No nível de cada país é absoluta· 

:=. 1 Em~. é numa revista fran· ra1s, espirity_ais. humanís~s • ..JD.liQ·r iQCYÍlÍYel norvãriõs-:segmcntos....da mente necessário: 
cesa que leio a pergunta lançada no ~s - inspirando os sistemas c SQÇiedade. E o prQhkma não se rC!ol- - idcntifJCar os ~~ 
titulo: A exclusão é uma fatalidade? monitorando o seu funcionamento. ve. só com iniciãtivaSlõéals e par- cos_. ~nô~o; , 

Quak]uer qli:C seja a resposta. ~ in- acontece sempre a fatalidade. Ou se- cíãis.. . _ _ - ide~tifjcar as pessoas e institui· 
terrogaçao admi~ '\~ um fato SOCial e ja: categorias mais OU menoS variadas ::.1. ~to ISto,_que pa~ ~m reconh~- f Ç0CS exclumtes; , 
u~. momento h1~onco podem estar e numerosas de pessoas tomam-se a CJme~~gao~ a ~o. daJatah- -.~vestir-se cada qual de von~a- . 
~u.JCitos, de ma~ra maJS ou. ~enos ;;::\ e~óri~eita~~-~ siste_ma, massas- ~· opmo q~e o pd~~e~~a exdu-~ de poht1ca e v~. ~~ 
!mportan~ e ~ecJSIVa, a detemumsmQS so rantes, castas inferiores, senão pá· ~ ~º e~ QlS.lllVeJS. ~~grar os~xclutdos, . • 

=t !DCOntomavets, a m~nJSmos ~os .e i== rias de determinada sociedade. . ~ . ~L.no n~Ye~ ~o~al. Nessa . ~ tta~!_!tl!O~ em rn,utlraO, r 
ã]ã5SiWWõij!- a verdâQêiras fatah· . . . . 11- mstanCJa sao 1mprescmdíve1s algumas l!_fCJaS, ass()Ç!_a~ .de~ªsse, smaJCa-
dades. Na parte oposta está o princí- ~ ,q rea~o md1spensavel ~ !_oda atitudes interiores que se encarnam to,t ~~artíóOUlQlitiças_nQ_g>Jllli~ a lfl 
pio, segundo o qual aco~ue an~_!Of.Jafaco~selha a r~g1stra~ o em instâncias operativas eficazes. A t~onnadc._cx_çlusio; 01 

:::1 a~r, de um modo _ou de outro •. ~ . tãto da ext_!"CW.a mte~-rclaçào ~u m- título de exemplo: - cria~m-se ~ aplicar~~-se ~s 

e, po~!!to, a _ do homem mun(io !D~emo •• d~ modo partl~ula~ problema da exclusão; 1 _ . déloda eX&lusao. 
soo~e.quaisquer imperatiYQ1ou ilcter- no domm10 econom1co- mas nao so • ~ I' f ~ • • • 

· mi~hist6tiços. · ~fn em todos os outros ._ -: Uf!la_QpÇlao, -h- 9-..N!! lco_le A exclusa .. ·o social· uma fatalidade? 
- • e • • • · , ,- ~tç_o, ~ umana, pe a ,. . ~ . . e e exclusao e de exclutdos se am~ltOS da CO~VIv.encJa h~f!lana. ~s- . . t' ~. pe . I . .ld d . d d' ·• _, SIM se as políticas internacional · · · sa nterd ndcnc1a relat1v1 1to JUS 1~ SOCial, pe_ a 1gu~ a e e 1rc1 , . . . . 

fale, com evtdente mq.utet~~o. ~~ UL cpe ~ . . -.. - ~ ~~_nw lf tos pelos valor~rais e não pelo ( e nac1onal ag1rem como mccamsmo 1 
França, Eurona e Bah1a, so tsso Ja ~er d~s estados, sao ma1s ~e- ~ __J - • ' • d ·v 1- · a1 t: . I 
· d' t: ~:- · 1 d d . roo:.no:. certos ho/djng.s comerctalo:. e luc!o COID(I va or ~-----...__i/~go, ~n oma e c~m'! ~a~ ac ..l tn JCa um aenomeno soc1a na a es c: ..........,__ -. . . ~ - . .. . HU~~ roz dtixaao aos propnounstmtos; 

.., ~na análise de um--ª . 5<!9êCiaãer ~li~ Por!~· ~n- • - U!D~ ~~!lva de . C. v NAO se essas titicas local e 
e de-lm13 CIVI~O. Mesmo se o te de~urso..Jl.a~ ou na eco· ~1l · como pedi 1 b 1 • 1 po h 1'

1
1 

Ciillogo e -aquali:ção dos exclui- . óõiiiia em Cingapura provóca sobres- ~111 na Pac.e!!f)n Jerris. e Mater et g 0 a se .~ tamn para.~~ ~- h 
dos são bastante diversos num e no ~saltos na V.enezue .. la dal.l!Q~. de agisrrü Paulo. 'li oa Popu/orum maoa e 0 m-eotar 50<1 • 

1 !q. ~ ~-. . . ..~.... .. . .....,.d. d d' Pr·norPrrin Co d J - p I I' nrem uma oiJrll nova nmll q(t'(.l ,óJí-outro contexto geq~olitiçQ .e-&~K>- !llç_rça~n~vas servt oes e _ynen- ~ ~· .. mo pe .e..,.-º-aQ. au o. .. e 
11 
~E 

1 ÇPmoõmico: sàQjn~mac•on~l e cósmica. Não te- SUélS enc1chcas 1a1s; cCaf 
95

m ' A&dçJedDtl~ 0 que Ir 
- · ~ ~ • r ... • -~ . . • preten e ar Para · verdade, parte da v~l!Ã-nº~~n_os_ co~es -. Uf!la v o . ad I· · 

f. própria ~de excl~ lá.' e cá, P.O.'k~a~ . U~~ Vl~p Jl[Q.~P .. ~~~ ~o_ m_t~rn~~O_!!~ll4Q_ .. ~ ~o- • Cardeal-arcebiapo de SaiYHor e prima do 
:\uma e5pecie ~~4~: nin- ~ra nao dg~LªIdea . de problema:_ Vl~~~.º-~r~J!I~m~~ e mst~tu1çoes m- ..... 
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A ·ALMA -DO HOMEM · 
· A sociedade cultural de Ni

terói acaba de ser brindada com · 
mais um livro de Geraldo~
.mJk Menezes. Desta vez, em · 
poesias que estão alvoroçando 
poetas c escritores. Contudo, 
não constitue nenhuma surpre
sa para os homens de letras, an
tes~ a afirmação do escritor ver
sátil. do polfgrafo privilegiado 1 

que conseguiu abrigar, em sua I 
bagagem literária, assuntos di; 
ferentes, conciliando magistra
tura, jornalismo, magistério e 
poesia. Mestre no escrever, di
versifica-se na heterogeneidade 
de matérias. 

Quando a pena se cansa num 
trabalho de doutrina social, en- · 
volvendo a polftica sindical e o 1 
direito do trabalho, ou ainda, 
num estudo de moral e cfvica, a 
mente do escritor de a A 
ALMA po HOMEM" refrige
ra-se na pesquisa literáQa e na 
magia de versejar. Com o mes
mo humanismo que escreve 
"HOMENS g_ IDÉIAS Á LUZ 

Herval de Souà Tavera_ (") Das Academias Fluminense e 
Nitcroiense de Letras 

o cercam. sot)airanSparência de , poeta. A poesia ~ espontâneá. 
uma vida de lutas, honradez e Brota, com à naturalidade da 
ideais sadios. pla.D.ta que cresce e dá flores que · 

Não fosse a convicção de sua se abrem para enfeitar a vida. E ·• 
fé, talvez falseasse o comporta- as poesias de a :â~J2Q 
mento em caminhadas infaustas. HOMEM", presas à métrica e às 
que nos surpreendem. Mas. . rimas, ou livres de peias conven-
Geraldo Bezerra de Menezes, cionais,' são primorosas, porque 
fraterno e sensivel aos anseios de trazem a mensagem do belo e do 
amigos e familiares, só tem fei- ' romântico e, sobretudo, porque 
to reunir admiradores em toda a · afinadas com a alma pu.qt e cris- 1 
sua vida de mestre de várias ge- talina do autor. Eis a afinnaÇão 
rações. . · desse último texto: · 1 

Meu caro Dr. Geraldo, com 1 ~ , • /:,S: 
essa leveza de espirito e scnsibi- ~ von~ amigos de mfâncla, , 
lidade de amor ao próximo, não nDo sei, meu Deus, onde esiDo, .; 
era para se lhe negar o reconhe- pensar neles me remoça, . 
cimento de wna alma de poeta ' me faz bem ao coraçllo ". 
E a verdade ai está em a "À ~ ~e sutileza de pensamen~ol 
ALMAQQ HOMEM", regi; l Depoas de chegar ao cume da 
trando uma vida de poesias acri- , montanha, olhe para ~ v~es em 
soladas perfumando gavetas à 

1 
b~ do~ mundo antenor: 

espera de liberdade para alçar ~ notte, peso o meu dia, 
vôos ao seu destino. Trovador lamento 0 bem que nDo fiz 
espontâneo, canta com a simpli- meu velho pai me dizia: 
cidade dos .grandes, evocando 0 bem nos lornafeliz". 

pássaros, a roça, 0 rio, a 1uã1' Co~tando a consciência, 

.~.!:§." (41 edição), preocupa
se com o destino de povos 
comboiados pela doutrina de 
Karl Marx. através de sua Crí
tica Doutrinária ao comwlis
mo, numa época ein que nosso 
Pafs vivia urna quadra de inqui
etaç-Jo por perturbaçê'ics dirigi
das. 

·Escreveu Shotwell que "a for
ça do átomo ~ menor do que a 
alma humana" e, escudado nes
sa verdade, o autor de a "A 
~QQHOMEM"vempã';;" 1 

tando toda sua vida na singele
za de homem preocupado em es-

cheia, "o morro de minha inlàn- faz, á noate, o balanço dos seus 
cia", o Gragoatá, 0 velho solar atos, se negativos, estorna-os llQ 

com flores, hortas c pomar, for- dia seguinte: É um livro de to
mando com estes artificios dos os ~empos, para todos os 
abóbodas que se apoiam nas ri: tempos. Nlo é apenas o autor 
mas caras, na métrica intransi- que está de parabéns, somos ,to
gente, ou ainda, na força de ver- dos nós ·.a cultura fluminense, 
sos livres. Machado de Assis, em espectal. 
disse que "Da poesia 0 essencial • Aguardemos, certos de que 
~ a alma do homem". E a sua · penas brilhantes formarlo moi
alma nJo est4 apenas, nestas / duru 'exigê~ia dessa tela rica 
poesias, mas em todos os seus em cores e VIva na expressão 
escritos que sao lavrados na hon- I hwnana -do autor. • 

. · pargir .~o r e confiança aos que 

radez e na dignidade das expo- · 
sições de suas idéias. (*) Carta Aberta :10 Minis-

i tro Geraldo Bezerra de Menezes, 
, , dotada de Niterói, 7 de dezem- · 

O homem não se faz, nasce i bro de 1993 . 
-- I 



A ALMA DO HOMEM 
A sociedade cultmal de Ni

terói acaba de ser brindada com 
mais 1DD livro de Geraldo Bezer
ra de Menezes. Della w:z, em 
poesias que estio alwroçando 
poetas e esc:ritores. Contudo, 
Dlo constitue nenhuma surpre
sa para os homeas de lcUu, an
tes 6 a afirmaçlo do eaitarwr
átil, do poUpafo priYilepldo 
que CODSeguiu lbripr, em IUI 

bapgem literária, -ndol di
ferentes, conciliando J1181ÍS(ra
tura, jornalismo, maJiatáio e 
poesia. Mestre DO e~CRVU, cli
ftl'lifica-sc na~ 
de mat6rias. 

Quando a pena 1t c:aasa num 
trabalho de doutriDa IOCial. ea
volveudo a poUtica sindical e -o 
direito do trabalho, ou ainda, 
num estudo de moral e dvica, a 
mente do escritor de a "A 
ALMA DO HOMEM" rdiige
ra-sc na pesquisa litcrúia e na 
magia de versejar. Com o mes
mo humanismo que escreve 
"HOMENS E IDÉIAS Á LUZ 
DA FÉ" (4' ediçlo), preocupa
se com o destino de povos 
comboiados pela doutrina de 
Karl Marx, através de sua Cri
tica Doutrin,ria ao comunis
mo, numa época em que nosso 
País vivia wna quadra de inqui
etação por perturbaçl'les dirigi
das. 

Escreveu Shotwell que "a for
ça do átomo 6 menor do que a 
alma humana" e, escndadn nes
sa verdade, o autor de a "A 
ALMA DO HOMEM" \'CID pau
tando toda sua vida na singele
za de homem prcoc:upado em es
pargir amor e confiaDça aos que 

llerYal c1e s-T....-. (•) Das Academiu Phnnincme e 

o cercam, sob a transpadDcia de 
uma vida de lutas, honradez e 
ideais sadios. 

Nlo fosse a convic:çlo de IUI 

f6, talvez falseasse o comporta
mento em caminhadas infaUSIII 
que DOI surpreendem. Mas, 
Geraldo Bezerra de Menezes, 
fraterno e scnsfvel aos anseios de 
amigos e familiares, só tem fei
to reunir admiradores em toda a 
sua vida de mestre de várias ge
rações. 

Meu caro Dr. Geraldo, com 
essa leveza de espfrito e sensibi
lidade de amor ao próximo, nlo 
era para se lhe negar o rcc::onhe
cimento de uma alma de poeta. 
E a verdade ai está em a "A 
ALMA DO HOMEM", regis
trando wna vida de poesias acri
soladas perfumando gavetas i 
espera de liberdade para alçar 
vôos ao seu destino. Trovador 
espontâneo, canta com a simpli
cidade dos grandes, evocando 

pássaros, a roça, o rio, a lua 
cheia, "o morro de minha infln
cia", o Grapt.i, o vdbo solar 
com flora. bortu e pomar, for
mando com eatea artificioa, 
abóbodas que ae apoiam nas ri
mas c:aru, na m6trica intraui
gente, ou ainda, Da força de ftl'-
101 livrei. Machado de Aaia. 
disse que ""Da poesia o CIICDCial 
6 a alma do homem". B a IUI 

alma do eatj apcnu, Deitai 
poeliaa, IDII em todol 01 ICUI 

CICI'itos que lllo lavradOI Da hoo

Niteroieue de LeUal 

poeta. A poesia 6 apwttleo 

Brota, com a naturalidlde da 
planla que cn:sce e d6 flolel que 
IC abrem para enfci1ar a Yida. E 
as poesias de a •A ALMA DO 
HOMEM", pn:sasi .-me. eu 
rimas, ou livres de peial conven
cionais, do p~ porque 
truem a mcnsaaem do belo e do 
rom4ntico e, sobretudo, porque 
afinadas com a alma pura e ais
talina do autor. Eis a afirmaçlo 
desse último texto: 

.. Os bons amlgo8 • 111fi1ncia, 
n/lo lei, "'" Deu, OIU:k ui/Jo, 

JJeMill' ne/u ,. NIIIOÇG, 

1M faz Hlll ao COI'tiÇIJo ". 
Que IUtileza de pensamento! 

Depoil de chepr ao cume da 
moatanba, olbepara 01 vala em 
bulca do aeu muodo interior: 

"Á nolt., puo o """ dia, 
lmrwnto o bat IJIIe nllo jlz 
,., w/llo ptli ,. dizia.: 
o b•lll no.r tom~~ follz ". 

CoDIUltaDdo a conscibcia, 
1àz, ' noite, o ha1anço dOIICUI 
atol, IC ueptivol. atorna4 DO 

dia ICgUÚIIe. É UID livro de to
doa OI telllpol. para tod01 OI 

tcmpol. Nlo 6 apenas o autor 

que - de puabála, 1011101 to
dOI DÓI - a cultura flumiDenae, 
em eapecial. 

Apardemc.. certol de que 
peuu brilhantea formarlo mol-dura' exigbcia dessa tela rica 
em cores e viva na exprealo 
humana do autor. 

radez e na dignidade du expo- -----
lições de IU8I id6ias. (•) Carta Abena ao Minis-

tro Geraldo Bezena de Menezea, 
dotada de Niterói, 7 de dezem
bro de•l993. 
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DOM LUCAS MOREIRA NEVES •. 

-1 s e eu procurar h decerto encontro nos apop~
tos dos meus velhos tempos romanos o eco de 

uma inesquecível experiência. Fazem dez anos, a li 
de fevereiro de 1984, sem que ninguém soubesse ou 

~ 
esperasse, J - I · ou uma "ca t · ~ 
lica" sob " · · ;- -
o . documento é conhecido, desde então, las 

áuãs primeiras palavras do texto: "Salvi tci oris" 
(..\_dor que W:íjl). 
.rf Ora, nove =~tes (9 de maio de 1915), J'"aulõ 
}!havia pu6r3tra "carta aoostólica" jntítüiã-~ 

ll~tm..dete in Domi.nfl." (Afegrem-se no Senhor) e o 
8( tema era "~ ale&ia cris~". ~ -+ 

lado dos doentes 
dar a "tribulações humanamente devastadoras um 
sentido cristão. 

1- I 

• C.rdeal-arceblapo de Salvador e primaz do Brull 
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Brasil e suas vulnerabilidades 
ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 

EMB. APOSENT. E MEMBRO DO CENTRO BRAS DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS 

Há pessoas que nasceram num Brasil independente 
mas que se comportam como se fossem habitantes de um 
protetorado. Nada as demove, por exemplo, de. que. te
mos de pagar a dívida porque senão ficaremos madim
plentes e caloteiros perante a comunidade internacional. 
Mesmo admitindo esse contestável raciocínio é evidente 
que só temos saldo para pagar uns poucos juros e nun~ o 
principal. E, ainda que paguemos integralmente esses JU
ros nos prazos estipulados por nossos implacáveis credo
res (serão mesmo credores?) continuaremos dançando in
terminavelmente a ciranda desta dívida macabra. E de 
onde vatn sobras para tais pagos de juros? De exportações 
sempre maiores em quantidade e sempre menores em va
lor/dólar. 

Dizem os que querem pagar, sempre e mais, que com a 
privatização das estatais e com a ~da ~e investime~tos 
estrangeiros, em poucos anos o Brasil se livrará da dívtda. 
fingem não saber que todo o investimento estrangeiro 
(quando é de fato feito; quando traz dólar vivo - o que 
foi e é raríssimo) retoma ao país de origem sempre em 
quantidade muito maior que aquela investida nesta repú-

"blica semicolônia. Por isso já somos considerados "urbi 
et orbi" como exportadores de capitais via dólar e ouro. 

Servi-me desse intróito já explicado e reexplicado por 
t "QJIJCIPtrilQI-'Omo S.bosa Lima Sobrinho ou He

lldes para chegar • seguinte armnação: se que
unuar pqando esta divida (de há muito já pap 

doi juros flutuantes a que a submeteram unila
medo de um "casus belli" advindo de 

uma confrcíC,Im COla os doaol do FMJ e do Banco 
Mundial eu, a contrqosto, aind81dmito-puaknimi
dade. Mas, por favor, nlo me venha com essas pompo~a 
palavras de "honrar a divida", "de nlo nos tornarmos 
caloteiros", "de preservarmos o nosso bom nome". Isso 
tresanda a hipocrisia, e da máxima, quase igual à usada 
pelos anglo-saxões em toda sua existmcia no palco inter
nacional. Quando isto menciono penso na primeir4l Eliza
beth nobilitando o pirata Drake; penso na severa e virtuo
sa época vitoriana em que os chineses eram forçados, não 
a parar de vender, como é o caso hoje com a cocaína, mas 
a comprar ópio; e penso ainda em Nixon renegando o pa
drão ouro ao qual o dólar foi sacratíssimamente ligado 
desde os idos de 194S em Bretton Woods. 

Tudo isto eu já havia pensado e escrito antes da Guer
ra do Golfo, quando a ponta do 'iceberg" de um " cas':'s 
belli" oriundo da ambição do G7 sobre a nossa Amazõma 
era visualizada por pouquíssimas pessoas. Agora, feliz
mente, uma parte da opinião nacional começa a 
mobilizar-se pelo menos mentalmente. 

Portanto, não será pelo fato de darmos um enfoque 
menos servil ao problema da dívida que vamos mudar a 
estratégia deles quanto a querer subjugar aberta ou su
brepticiamente parte do nosso território. Evidente que 
não faltárá mídia externa e interna para adotar a tática do 
morcego de sugar e soprar dizendo que tais idéias são in
verrossímeis. 

Isto posto, mandemos às urtigas, jomalisticamente 
falando, o pagamento ou não dos juros da dívida e as pro
teções ambientais e ecológicas, e tratemos de pinçar e o 
mais rapidamente possível, quais são as vulnerabilidades 
da Nação e do povo do Brasil. 

São elas a meu ver: a) táticas para impedir ou retardar 
nosso desenvolvimento científico e tecnológico; b) a ma
nipulação anestesiante da vontade nacional feita em con
junto pela mídia externa e interna; c) a facilidade com 9ue 
permitimos a entrada, a saída e a fLXação de estrangeuos 
em território brasileiro; e d) a mais lmportute: o abaste
cimento de petróleo. 

Sem dúvida, a curto prazo, o abastecimento do petró
leo e seus derivados são a maior fraqueza e vulnerabilida
de do Brasil e de seu povo. Nossos 60'1o de cru de origem 
nacional são produzidos quase totalmente a mar aberto e 
longe da costa. Nossas plataformas pode~ão ser d~tf';'i
das facilmente, de um só golpe, por míssil de médta dis
tância atirado de um avião, de um navio de guerra ou de 
um submarino. O cru importado do Oriente Médio seria 
facilmente vítima de um bloqueio naval. Onde se situaria 
a resistancia? No interior evidentemente, no mais profun
do interior; qual? A Amazônia. Mas, até essa precisará de 
petróleo. Onde arranjar? Furar poços na Amazônia leva 
tempo e é dispendioso. Onde então obter por compra ou 
por troca? Na Venezuela através da adaptação do canal 
do Cassiquiare que liga a bacia do rio Orenoco à do Ama
zonas através dos rios Branco e Negro. Dinamitar alguns 
rochedos e aprofundar o leito dessa passagem natural pa
ra o uso de barcaças de fundo chato (como as usadas no 
Reno) para transportar o petróleo venezuelano. Quais os · 
óbices a este projeto? a) Aquiesc!nc:ia do governo de ca
racas; b) Afastar as ameaçai que scdo feitas 110 pais vizi. 
nbo; c) Vencer os obstblos loafaticos, mandando aen~ 
.WW e civü f)em papem c:ruzlliiros, nlo em dólares, Pt· 
ft ...... Df- vaJa .. WIKiorlL 

Quais u vantq1111't 
deio das barcaças poluiria ao 
amazônica e desmascararia assim a liDCII'IIIIIIII 

quemas de preservações ecolóaicas~~~:.:::: valem os países ricos para se imiscuírem 
sileira na área; b) Permitiria a continuaçlo.~ 
e o reabastecimento de nossos defensores CIVIl e millitiiR!& 
caso nos forçassem a encetar uma guerra de~ 
Manteria vivo o elo psicológico da luta com os babitantea 
do Brasil Meridional. 

Durante a 11 Guerra Mundial, quando a campanba 
submarina nazista estava impedindo o trAnsito dos~ 
boios navais que traziam petróleo e lev~v!UD de volta cnt': 
tal de rocha e outros produtos essencuus ao esforço dé 
guerra, Washington imaginou esta ligação fluvial ~tre a 
Venezuela e o Brasil. Foram elaborados trb modalidades 
no que respeita custos: máximo, médio e mínimo para o 
aprofundamento do canal natural. ~or~ ~tados .trb 
consideráveis volumes que coube e mtm smtetízar em tdos 
de 1943. Esses excelentes projetos ainda devem estar con
servados no Arquivo Histórico do ltamaraty. É só 
desenterrá-los, atualizá-los, se necessário for e, ODde ef!· 
contrarmos cifras em dólares, transformá-las em cruza
ros, em mão-de-obra, em suor e em esforço nossos. 

J7-,P~o~------------------------------------------------------------------------------



Camilo - ''Sacerdos Magnos'' 
Artur de Castro Borges 

Carnilo Castelo Branco foi uma fi
gura excessivamente polêmica e seu 
próprio nascimento dá motivo para 
isso. 

Nascido em Lisboa, que o saudou 
com entusiasmo febril , quando a vi
sitou quase no fim da vida, entre
tanto -pensam - no minhoto por
que tendo vivido muitos anos em S. 
Miguel de Seide e sobre ela escrito, 
dando-lhe fama, pensam - nascido 
ali. 

Veio ao mundo a J 6 de março de 
1826, mas, com pouca sone, pois, 

tes dos onze anos, ficou órlão e 
r esse motivo foi parar em Vila 

eal dos Trás-os-Montes, que muito 
orgulha desse filho de criação, 
sando. em seguida, ao Porto em 

UJ cidade ou cercanias viveu mui
os anos, e , onde- segundo Silva 
· to que privou da amizade do Mes-

re - em belo trabalho intitulado • 
~ v·Camilo Castelo Branco" na Re
~ista da Literatura Portuguesa", 

apareceu literariamente pela pri
meira vez. 

Dali se mudou para o Valo dos 
Lobos, Freguesia de S . M. de Seide, 
Conselho de Famalicaão, que elevou 
ao máximo como atração turística, 
até hoje, em que pese ter ali morado 
o famoso escritor e cultor da História 
que foi Alexandre Herculano, autor 
de "Eurico, o Presbítero". 

Como morava no Vale dos Lobos 
e. teve acirradas discussões literá
rias, há quem o chame · ~Lobo Solitá
rio" . 

Seu primeiro trabalho literário, 
pelo menos de monta e que ficou, foi 
AGOSTINHO DE CEUTA", de 
1847, obra de teatro que o completa 
com "CONDENADO" E 
"ABENÇOADAS LÁGRI 
como teatrólogo. 

Poeta, deixou _"AO ANOITE
CERDA VIDA" ·· ' DUAS ÉPO
CAS DA VIDA" "INSPIRA-· 
ÇÕES", "UM LIVRO ... ' ', etc. 

Culto, educado por um "tio" Pa
dre, na realidade cunhado da tia pa
terna, tornou-se uma das maiores 
culturas lusas de seu tempo e inclu
sive traduziu do francês , entre ou-' 
tras , asfamosasobras " GÊNIO DO 
CRISTIANISMO", de Chateu
briand e " ROMANCE DE UM 
RAPAZPOBRE " ,de Otávio Fouil
let, além de outras. 

Critico, mordaz, com origens ju
dáicas, como comentou ANTÔNIO 
SARDINHA, é pr9prio dessa raça, 
deixou-nos "SEROES DE S. MI
GUEL DE SEIPE", "CANCIO
NEIRO ALEGRE" "CAVALA
RIA DA SEBENTA". 

Foi de tal modo prolixo que sua 
imensa obra talvez nunca tenha tido, 
até hoje, quem a arrolasse toda, em 
que pese os esforços, por exemplo 
do seu particular amigo Silva Pinto, 
citado, que ·tentou na revista men
cionada, após o artigo que estampou 
em nome do mestre e amigo. 

F .T.D. assinala que talvez úm 
único escritor tenha se assemelhado 
em poder de elaboração, no mundo, 
a caminho e este seria Goetbe, o ge
nial escritor alemão. 

Como romancista, componente da 
' Escola Romântica, às vezes pare

cente a Balzac, deixou obra inesque
cível como "AMOR DE PERDI
ÇÃO", com não sei quantas edições 
-e traduções, outro com nome pareci
do, mas, ao revés - "AMOR DE 
SAL V AÇÃO", como que mos
trando as duas facetas do amor, "OS 
BRILHANTES DO BRASILEI
RO" . " EUSÉBIO MACÁRIO" e 
a "BRASILEIRA , DE PRA
ZINS" , além de outros. Sua faceta 
maior e melhor é , sem d~vjda algu-

a d ci . f 

José Agostinho resumiu em poú
cas palavras o que era esse gênio da 
Literatura Portuguesa - "Lingua
gem opulenta, inexcedível de cor, pu
reza e vida. Precisão e relevo na pin
tura dos aspectos. Verbalista e res
plandescente de ironias leoninas que 
ora disfarçam ora repintam a amar
gura· de consciência em tumulto, 
consciência sempre rebelde contra 
os infortúnios, mais ou menos mere
cidos". 

Ficou famosa a verdadeira peleja 
que se travou dos admiradores de 
Eça de Queiroz contra os camilia
nos. Camilo respondeu com o "Eu
zébio Macário" e " A CORJA", 
onde ironiza e se defende. 

Sua melhor obra certamente é " A 
BRASILEIRA DE PRAZINS" , 
que Silva Pinto considera o mais bem 
traçado e vigoroso quadro da litera
tura lusa do tempo e de todos os tem
pos. 

Famoso é tam~ a correspon
dência entre Camilo e 'Vieira de Cas
tro. 

Triste com a morte do filb'o, sem- · 
pre infeliz, acabou seus dias como ' 
suicida, suicídio que muitos de seus 
críticos ou amigos previam, face do 
destino cruel para o cérebro imonal 
de CAMILO CASTELO BRAN
CO, imortal para a Literatura luso-
brasileira que muito lhe deve e tam- _ 
bém para a Literatura Universal, · 
pois, há tanto vai sua obra. ; 

Cesário Verde, o grande poeta do 
"jardim da Europa" chamou-o de 
"SACERDOS MAGNUS", por 
considerá-lo o mais literato de todos, 
o mais completo do estudo severo e, 
da erudição beneditina, apoiado no. 
bom se.nso profundo. ' . 

Assim era CAMILO CASTELO • 
BRANCO o infeliz, mas, um dos 
mais felizes dos escritores na Língua 

que escre -
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DOM LUCAS MOREIRA NEVES• . rigir. de il~nar. Texto do seu I aria, a Eedml)!1grjs .Maw (a ge/iJun.fl!.flf,__de25 de março de 

C elebrando. amanhã. seus 75 magistério é o · o 1 r ;a KJ Mãe do Redentor), a 25 de março de 1995: costumo chamá-. la a _el)çíçij_ca~r 
anos de idadt, o suto~f- (gJiílial. , , ~ 1987. ds..bo.a~JlQYa óa vi~a. em face daf/ 

J<Ji,o Paulo .JI atinge, pela idade e ;r . · - 'sta ;!JPewlo Oll!9 ~i.e..fl~Jr.ês_ ~ncíclicas cultura da morte. E uma forte de- f.?' 
pela intensidade da sua obra de v IJmjar . t.i.DlJlW,rO }:- aborda a t_çmática di'ttamepte so- rrf!.n~üt.. sem dúvida. denúooa de 

~ ~tor universal da Jgrejã,Umdu- ~umerosas ~açórs cial. Uma trata o delicado proble- uma cultura de morte imperante na 
pio apogeu. "'Para o bem da sua ~Jicas,entreasquaisaspós-si~ 1!!ª--d~ trablllh_o, a whoremex;;. sociedade. Mas é também um 
Igreja e da sociedade, nest~ quase nodais Catechesi Tradendae. Poeni- ç~ e 14 d.e _setembrÕ de 1..984; anúncio: anúncio de umã'iiíudança X 

'J aurora do século UI e do III te: ten~i~ et Reconciliatio, C!~ristif!de!e -f ou~ ret.clQ!a, sob um enfoque de d~ .m~ntal~d~de. a !irriTe q. u~ ?. 

Mj1ênip cristão. queira Deus que 1 !A_•c•. Past~res daho vobts. U~~da~ a a~ualida~e, t~ a. compl~~ miie~IO ~rox~mo co~b_ a egi· J<-
esse apogeu se estenda por muitos mumeros discursos. nas Audiencias tél.O SOCJoec<?nom~ca, e e a --soli- 9~ ~!nsp1raçao da '1da. 
anos. Gerais e no correr das viagens, for- citudJJ...!ii SD(ja/is, de 30 de dezem- Duas são também a!> encíclicas 

O!> grandes si. nais ~e. vi_da ~ ~m~ um ca,!1Q_~L de !?~ioaJ?le~t~s J b r o d e 1 9 8 7 ; a t. e _r c e i r a . consag. radas à_ missã<?_~a _e às ~ 
-t(<!~~te an.~~ 11lln~t~nQ ~10 rdiaiosi>~I!l~IS e kSPJflt~IS uteiS comemorando o centenano da ~~~- ~i~!_l~eja. A pnmeira_s/Q- rr 

grn&Jsteno de Joao Paulo 11 sao a toda a IgreJa. "!!!l Nol'arum, percorre todo o 1t1- l'orum _Âl?.Q§toli. de 2 de novembro 
-tmúbiplos e vár.iQs. Os jornalistas, .J Jal magistério encontra sua ex- ner_ário dãaoutrtna o ensinamento áe 1985. falà dos grandes missioná-

hoje. e os historiadores, amanhã, , pressão maior na~ onze .1:ncicfu:as soei~. confrontando-o. de rios CirilQ ~ Méto{iio e. a propósito 
A assinalam e assin'!!ill:ào, cQ.mJlo.Ds _ - doc~ntos doutrinai_s que, por ~odo pa~ic~l~r. com as interpela- · deles: da lg!~ja no Le~~~Europe~ e 
~s. a parte preponoerame, , I seu conteu<!Q ~_sua au1oridade, em- çoes da h1stona e cultura de hoJe. n9-Qr@lle~n i eral. A outra e a 
que teve o papa na extraordinária peíiliam seriamente as consciências Ce..!JleJimu.s AnmLf, de 12 de maiO Redemptoris M issio (A missão do 'I 
vir~da bistóri&a de 1989· na JWOlu- dos fiéis- publicadas desde o ini- de 1991. Redentor), de 7 de dezembro de J' 
çào. de Solidarnosc e-u-queda do cio do Pontificado. Duas encíclicas, as ma1s recentes 1985. extraordigá.ria re{le~bíbli-
Muro ~e Berl~ .. no çsf~ento y. Tfê.Ldelas.. fala114: ensin~m ~- "'e das m~ntes, enquan:o de- CQ:teQlóg!co-antropológico-pasto-
~ Umao So~JetJça~ =~o plesme~ ~~ ':'Ui e sao_hcil- safiad~ras. ~a cultura atual. ~o de ral S?bre a l&reja missi<:mária e_ a 

UÕÍ j OC1ãJ1smo I do aç ~mentemtdjcayeas pelo seu ~o co~~IC(U_Jporal. A pnme1ra ~ m1ssao essencial da IgreJa - nus-
muito ~ue. M~s outros sinai~ ~.a L Com gran~e de~s. de cunho mais geral, é a Ver i- são evangelizadora~ ~Ym~~:Dizadora,~;:.-
~enos vistosos nao foram menos ;:i~. cada umas!;~~ tatiSsp/endor(Oesplendorda rm/a- promotõrãõe_ espmtuabdade, de ::::::= 
mci~Ivos. fggliza uma das 1i!S""Pis d1v1- de), de 6 de agosto de 1993, verda- paz, de justiça. de solidariedade. 

_.:... E. porém. no mawstêiio de J2!o nas: o Pai. contemplado na encícli- deiro convite à inteligência. à ~ No 75o aniversário natalício do ,.... 
f!y!o U - no se11 iiUii"''llJflltO ca Di1·es in misericordia (Rico de consciência e ao coração do homem bom e corajoso pastor, líder incon- )-

~_çopiQso, I~IDiD,Q.so. p,ontual, ~o. Misericórdi~), de 30 de ~ov~bro . !llodemo para que não se _deixem teste destes nossos tempos, che-
P~ .. estjmylante- que ma1s se de l~O:_o Fllh~.~oquale~.da~m~r CQm s/qganst..~~~mos e , guem a ele a admiraçioJ_a estima e·_ 

• CVJd~n~a o apoge~. Num tempo ?e a pnmeua eDCJchca, programauca reto~~ maSõusquem mfaligavel- 0 afetQ de todos os que percebem 0 f ~ rel!Unllsmo dnulcnal, d~~o' pela sua natureza, Redemptor H o- mente a Verdade: a revelada por qüC 1- f: 1 . 
lllC.IUill. de l!le.Ías-verdDdes (que minis(4demarçode 1979):aDomi- Deus ao que o mesmo Deus colo- ee az, ,0 . que e e~ para 0 

acabam sendo meios-erros e meias- num et vMfic:amem (Senhor e fome cou na ordem natural das coisas. A mu~do. Catohcos ou 0~~· pau-
mentiras). de s.ue_er.fu:ialidade. de de vida), de 18 de maio de 1986. ver~da vida. A ver<!ade ãÕ c~ Importa_. Todos, catohcos ou 

'
CQnfljt~ uma ciência a&Q.ÓSti- discorre sobre o Espírito Santo e m_uodo. A verdade do ser. Do ser I nao, pouco lDlpona. 
Cl e t.fe. João Paulo 11 n~ . ~~mr nalmi,a. --:--------" humano, eni Particular. A segunda ~. . . . 

' · ~ .de_: · A.. U ~ -~ -cícl. • -...:..1:~ de b I , Cardeal-promaz do Brasil e prese~ da 
~ om1te na m1ssao ensmar . .,.. cor- npa en Jca e consagrada a ÇJ~ cun o mora e a E••an- CNBB 
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Ca1nilo Castelo Branco e o Brasil 
Artur df Castro Rorge~ 

O Brasil do tempo em que Camilo escrev1a em Ponu
gal fo1, quase sempre. de adm1ração pelo Mestre do te
atro. do romance. da poesm. e d1sso vários escritores de
ram prova não só escrevendo sobre ele. seus livros. seus 
trabalhos. como tentando dele aprox1mar-se. em que 
pese as críucas por vezes fennas que faz1a aos • 'brasilei
ros" entre aspas ... 

Entre os grandes admiradores do infeliz literato luso. 
contava-se o inolvidável poeta brasileiro Gonçalves 
Crespo. autor de poesias mesquecíve1s como o soneto 
"Mater" - Quando se fez ao largo a nave escura .I na 
pra1a essa mulher ficou chorando/no doloroso aspecto fi. 
gurando/ a lacrimosa estátua da amargura./ etc .. etc. 

Gonçalves Crespo que era mestiço, foi estudar em 
Ponugal e lá se casou com uma ponuguesa que se apai
xonara por seus Trabalhos. especialmente por seus ver
sos e foram fehcíss1mos. absorvendo ele. em grande par
te. a cultura lusa. a ponto de passar a nmar " alguem" 
com ' 'mãe". cousa Impossível para um brasileiro que 
não uvesse sido aculturado. mas. conunuava brasiletro e 
lá vivendo no "jardtm da Europa". admirava Camilo 
Castelo Branco. 

Como seu umbigo estava aqui -como se diz no inte
or- não se esquecia do Brasil e além de escrever e c ar
ar-se com colegas brasiletros, colaborava permanen
mente na "Revtsta de Lmgua Ponuguesa' ·. editada 

btmestralmente. pelas alturas dos anos 20. no R10 e um 
de seus trabalhos mats mteressantes é, exatamente . so
bn- Camilo 

Conta ele que viu o Mestre. pela J& . vez. no Pono. na 
Casa Moré. que. cenamente. não extste mrus e ele se 
apresentara muno elegante com capa a espanhola . · ·rano 
e eieganúss1mo ··. calçando botas floreadas que ascen
diam ac1ma dOS Joelhos. chapeu preto allo e sem lustro. 
de abas d1re1tas e largas. demonsrranoo uma cabeça in
quieta e nervosa. 

Chamando-o "atleta do romance" despenou-lhe a 
atenção o olho observador do Mestre Romancista. 

Uma segunda vez. encontra-se o poeta brasileiro com 
o luso ilustre,já em Braga e o descreve: "rosto vivo. mo
reno. gracioso. em que pesem as marcas de bexiga (va
ríola). boca benevolente e risonha. entretanto. quando 
falava. Camilo entremostrava uma vaga expressão de do
loroso cansaço e de "incoercível melancolia". 

Os cabelos seriam de azeviche e. po1s, pretos. mas Já 
empobrecidos pelos anos. mas sem se desnudarem de to
do. 

O b1gode era negro. semelhante ao do literato Soares 
de Passos. negro e transparente. caindo-lhe sobre o lábio 
infenor. em arqueamento e disphcente. 

As mãos seriam mimosas. delgadas e aristocráticas. 
quase femmmas. embora delas tivessem saído destas 
cnações tmonrus como - lembra o poeta me1o luso e 

meio brasileiro - "a figura obesa, vermelha. obesa, 
quadrangular e grotesca do Chatim da Aménca. 

E termina Crespo- "diante da qual as gerações futu
ras soltarão uma risada colossal e enonne como a dos deu- • 
ses à vista do Sátiro hed1ondo. hirsuto e deslumbrado dos • 
esplendores do Olimpo. 

Gonçalves Crespo era também um grande retratista e 
embora uma pessoa não tenha visto sequer a foto de Ca
milo Castelo Branco. sem dúvida alguma. a parttr do re
trato que tentamos debuxar acima já não o desconhecerá 
de todo. 

Camilo. por sinal. continua presente através de seus 
personagens e com o desenho perfeito de Crespo. então. 
quem o não reconhecerá? 
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Camilo e a ''Questão Coimbrã'' 

Artur de Castro Borges 

A passagem deste centenário li
gado ao grande, ao inolvidável Ca
milo Castelo Branco, como é eviden
te, desperta, em todos nós,lembrao
ças não só das admiráveis obras que 
nos legou a nós lusladas e em espe
cial aos lusos, como lembranças e r e· 
lembranças de sua triste vida, desde 
meoioo,quando,aos lOanos,ficaór
fão e cooieça a mudar, a p!Udar edu· 
cado por parentes. 

De tudo que aconteceu, porém, na 
vida de tão forte personagem, até seu 
trágido desaparecimento pelo &uicí

io, certamente, nada foi mais forte 
que a denooúnada "Questão de 
· bra" . 

Mas. que foi tal questão - dirão 
os não literatos ou pouco atentos à 
faceta singular (?) da Literatura de 
Portugal. 

Não houve jornalista, não houve 
literato quer de Portugal e países li
gados à área lusa como os do Brasil e 
de Espanha, bem como os de Portu
gal Africano que não tentasse des
crever e .. . tomar partido em tal ques
tão. 

Como sabem. talvez fundado em 
bases de Rousseau, muito embora 
não fosse ele propriamente um escri
tor, mas, mais um filósofo, um politi
cólogo, logo, nasceu o movimento 
romáotico que despertou, realmen-_ 
te, com Scbelegel, Sbcellint e es· 
pleode com Goetbe e Schiller, pas
sando, rapidamente à França com V 
Victor Hugo, etc, etc. 

século XVlll, início do XIX e que 
tiveram seus momentos de glória. 

Acontece que Coimbra, capital 
cultural do "jardim da Europa" e 
tida e havida, por ser dos moços, 
como cidade jovem e moderna e 
apresentava alguns escritores que 
subiam vertiginosamente, mas, por 
serem bem independentes, teima
vam em ascender, mas, sem o apoio 
e sem o "benedicenre" dos meda
lhões acima e do Camilo. 

Como é fácil de ver em quase to
das as literaturas, os mais antigos 
como que abençoam os mais jovens, 
os mais novos com suas "benesses" 
fazendo apresentações. introduções 
de livros .novos, comentários em 
roda-pé críticas .. que são elogios li
terários·, rapapés e "confetis" para 
os que lhe· .são admiradores, amigos 
ou pa parentes. 

Este grupo de medalhões era tido 
como "de .Lisboa" , da capital onde 
viviam em sua maior parte ou publi
cavam livros e artigos. Um g{Upo jo
vem apareCia em Coimbra, a velha 
capital, mas, sempre moça e reno
vada cidade de Santa Isabel e com tal 
força que seus nomes hoje, fazem 
parte, sem dúvida alguma, capital da 
Literatura Lusa como Antero de 
Quental e Teófilo Braga. O primeiro, 
certamente o maior poeta luso de seu 
tempo com sonetos imortais como o 
dedicado à N. Sra e também "talen
toso filósofo", no dizer de F.T.D. 
e Braga. em que pese ter adotado o 
sectarismo positivista. um ·grande 
escritor com uma bagagem literária 
de J . a ordem. Ambos escreviam, ~ 
rém, adotando outros caminhos, ou
tros. estilos, o -que contrariou bas-

Em Portugal o Romant1smo foi en- tante aos românticos, com uma fone 
feixado principalmente nas mãos.JJ ... reação de Castilho, o qual, escre-
trio constituido de Almeida Garrett , vendo a introdução do livro de Ma-
Alexandre Herculano e Feliciano de nuel Pinheiro Chagas- ''Poema da 
Castilho, nascidos, todos, no final do Mocidade". azucrinava os " no-

vos" , criticando-os de forma azeda e 
contundente, como sabia e ·costuma 
fazer quando adotava um. partido . .. 

Como é lógico e evidente, a reação 
dos que ascendiam foi também tem~ 
vel e a esta discussão literária. que 
enveredou para o despique pessoal, 
etc chamou-se a "Que.stão Coim· 
brã • •. simplificada em que os antigos 
entendiam dever-se continuar a es
crever à romântica forma e os novos 
os criticavam não só por querer re
novar como entender que os "velhos 
literatos" só pretendiam cerrar de 
cima, só admitindo quem quisessem, 
quem adotassem, quem elogias-
sem ... 

Formaram-se assim duas "Esco
las'' -a moderna foi denominada -
"Realista" e a . "antip ". 
"Romântica", tendo ficado vito
riosa a de Coimbra, pois, evidente
mente, a Literatura Portuguesa não 
ficaria nunca parada no tempo. 

São considecados como membros 
da Escola Coimbrã também os notá
veis escritores - João de Deus, lí
rico e singelo; Guerra Junqueiro, sa
tirico como Castelo Branco, mas, 
também lírico, e outros e outros. 

No Brasil a "Questão Coimbrã" 
repercutiu não só ao tempo do deba
te, como posteriormente, sendo de 
vez em quando levantado o pro
blema como aconteceu com o grande 
escritor Viana Mou, autor de .. Pio· 
neiros e Bandeirantes", quando,.de 
.modo ()riginal e completo, estudou 
terna no ljvro ''Eça de Queiroz e o 
Século XIX", pois, Eça também es
teve envolvido na famosa questão 
onde, por vezes, não sabia como fi
car, tendo amigos de ambos os lados, 
em ambas as "Escolas". 

Há a lastimar-se os ataques pesso
ais como chamar Camilo de "ve
lho", de " cego", só admissíveis pelo 
calor da discussão e pelo vibrar novo 
da temática que defendiam. 
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Bispos fazem em São Paulo 
um desagravo a Casaldáliga 

SÃO PAULO-

I 
!'lada menos de~ 

.J!QS brasileiros - en
tre eles DQI!:l Maw:o 
.Morel!i, de Duque de 
Caxias (RJ); Dom 
Yaldir Calheiros, de 
Volta Redonda (RJ); 
Dom José Maria Pi
~DOãi Pêfé. da 
Paraíba (nome da ar
quidiocese com sede 
em Jão Pessoa (PB); e Pl'flto c-~.., 
qgm Antônio Fragoso, de Cratells (CE). 

~ tõdos figuras exponcncj~ da.. chamada .ala 
~ p.r.Qiressista da Iareja- estiveram presentes 

na noite de quarta-feira à pa.Jmra de Dom 
Pedro CasaW!!lga. bispo de São Félix do 

l
Krãgüaia (MT), a mais concorrida do encon
trYJie teololgia "Vinte anos após ~. 
promovido pela Pontificia Universidade Cató
lica (PUC) e pelo Centro Ecumênico de Servi
ços à Evangelização e Educação Popular (Ce
~~). com o ap01o de 50 entidades religioss e 
CIVIS. 

Foi o ma1or desagravo que o bispo de São 
Félix do Araguaia recebeu. desde que. há 
algumas semanas, uma carta do Vaticano 

' 

solicitou-lhe um "silêncio obsequioso" sobre 
temas como a teolog@ da libertação_ u 
cõiffiiinaÇão de suas viijêns à N!Ca~Dom 
Pédro falou por quase uma hora, na Igreja de 
São Domingos, no bairro das Perdizes, Zona 
Oeste da capital, para uma atenta platéia de 

f 
1.500 pessoas, desenvolvendo o tema ~ 
n.ho....dQ Aop 2000 Passando pnr São Domingos 

i'1992). Nesse~serio com_e.morad95 os 500, 
anos daJiesco~ da A~..rh@ão 
~· que aportou onde hoje é o país São 
L.!YWU•gos. O bispo foi precedido por iõier
venções rápidas do reitor da PUC, Luíz 
~derlei, do chefe do Dêpartamen-~ 
~a dã _!!!esma universidade, Sílvio 
Jmt Pilon .... e doo~uel 
lWiz, um r~progr.es

- ~· Quando começou, sob uma chuva de 
-l~usos. Dom Pedro mostrou, definitivamen-

t~, que d.e~e ~ing~'!' deve csm:ru qualqll!:r ? 
tQ?O de sllenciQ.....mutto l!lCJlOS o obsegu~. , 
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~~\110 Quem cala, consente 

Dom Marco& Barbo&a 
testemunho dos presentes, entre os quais sacerdotes da PUC· 
RIO." 
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•'-s'?l\\~\o..< Homem de Deus '" 
~ · - - · :::::/ o q1lor ferve~te de _sua ~nsa.grnç,ão dessa atitude, CQm~er tudo .Q..9U~} co a i o~ instintos e a men~ali-::~ 

, . , a Deus. Assim fm ate morrer. O o.fende a Qeus na pessoa do proXI- d~. mtosJI 

T o?o este pe~odo do ano htur- ~~rill_de G:uadal_!pe, imponen- ~~íd~ a inj~s.tiça social. ~J~ra ~s M.an~amell'- ~ 
_g~co -: a Pascoa :- nos fala te, cuja construção promoveu e ~ ex~taçao ...... Apo~tohca E)!.gnge/u tosaõ'Seiihor. Entao, UQJ!!Qldo.! I 

da Vtda. Cns~o ressuscttou e, com inaugurou em Campinas, no ano de ,1:::. JYuntian@ ela'citrVa, ~o 1~r i · a d co serva r, os \le 
Ele, seus se~mdores. ~o entanto, ~ .!:: J..9Q.1, já gravemente doente, é bem r qlre"*tem esta, a evangelização nao ~; ou-
M?rt~ contmu~ a ceifa _que lhe e um atestado desta afinnativa. seria completa" (n° 29). , . tros escolhem..J da Obra fundad~ I 
propna. Os d01s fatos nao se con- A nh . d t . t' tk Ele exerceu o sacerdoc10 sem sef por Cristo, R q!!e lhes agrada. 
t d. po·s a VI· to' n·a final cabe = compa et e perto a ra1e o- .,- d~"b""" o.· nni ·"; ·;;· .... n•' ',hJ; ·"" O 1 A · · ra tzem, I -.~ . d h d D =L d ~· s ap au- nunctam ser progresststg quem 

R d P · d. t d CID esse ornem e eus antes e . . • • _ .._, ~~;.,o;.;.;;~ 
ao e entor. or tsso, tan e o ';:::;!' 1 1 d E . d E ~ sos nos meios de comumcaçao so- nao se lhes opoe, favorecendo, as-

') 

falecimento do al A nela -t e.J?__dsg e e~la_ 0 ..@. Q~SCh<Q.Qa~. m f cial ficaram muito aquém dos seus J sim, a esse~ho 9! \'e'ikh Cha- ~ 
ossi1 domingo passado, vejQ:_o t? 0 esse onf:got. cdamm 0fi'd1m1.Pdreds- merecimentos. Aliás, ele nunca os mam de c~s aqueles que ' 

mll ; PrPr PntrP nA<: nPio<: py SIOnou-me o a o e sua I e I a e -
pe~~.em- , • [I be procurou. . tuam com seus erros. 

:Y p!Qli o e~as·. As- asconsagr~ça~ bed ez a~ rece r 0 1 Recordo suas declarações sobre~~ Chega!ll..até...Q...eX.tremo.ile reagirem 
sim, substitui com vantagem a pró- l dacrametndo a r em.t _tradumEp~- p -----eclesiais em o so e'o, quando algun~em nomeAa Igrejà: 

. fi . . , - d b"l" d re em o as as sua.s. a 1 u es. VI- . . """~"""n-~ " "h" .. t" , . -pna presença tstcaJa tao e 11ta a d- . t • :----:-----fi fettas dtversas vezes ao retornar ~. o dtvorcto_, o 
.d d , 1 . entemente ts o nao stgm 1ca para d "'' . B .1 Do . . ::T' • u pela enfermi a e nos u timos anos. 1 ' d" t . t anualmente e .enas ao ras1. u~s, a hberauza-

Após o seu desaparecimento, algu- ~( q1 . ua qtuer ~1 ID: e~- cardeal Agnelo Rossi_, em toda sua @o ~x~l, o controle da ííãiãiiãâde 
. • 1 en ma r ocu c usiva 1 [I ·d d rt da m · d - ·fi · · 0 --......-- d · mas_de suas posiçoesbemerdecem

1 
s~r ~1. Ser sacerdottt , ong~ ~n e

1
rmi ~- e,_su~ a. co . por. meto os arh ICI~s. u~ am_,a., ~~ 

sublinhadas para O m a greja : , ,..,J; 7 ,,..;;-;._ ,...,,. !n....l n " ~admtrave pactencta, JamaiS OUVI C~ue se 1aZ pre-
. 1 • se~~Ia ~ ..nm;:o}e~ ,.. 'dd C no BrasiL Entre e as estao a a~ten- romo ã humana. e~llos co~Lal:LOS -~ -~ sença re Igiosa _na s~cie a e. o~ 

ticidade de uma consagraçao, a P~~LO. . ~ ~@tlve_uma so reclam~çao aos so- essa classificaçao, onunda do cam-
coerência com os princípios evan.:. ~ Ha, , tanto profund~ _dtfl frimentos. Reclamava, sr ~a po sociopolítico, indevidamente 
gélicos. Para nós, a morte daquele rença, 9ue da ugar a uma sene . (r veemência gue lhe era ~cul~ar aplicada à Igreja, -~ confu~() 
que assim viveu é, ao mesmo tem- acu~çoes por_ parte de~~ auns s- l~çoes ~~ . nas mentes m .. enos a~s. 1 
.po, motivo de tristeza e alepi~. I~ ar - ~greja,_es~almente. ~ Dom Agne~o Rossi, embora fos::. 

,..1 pois partiu para receJleJ o pre~ :ara estes,~ ~ aZia-o _c~ que o~ se ~e! ao_s ensma~entos do Senholil 
r~ servidores fiets : OmiCo . -~-estar matenal.l l ·car~ctenzaya..: Seu..penwneotQ.Je-/ - mclustve no social-, e,ra ~ot~~-
"Lembrai-vos da palavra que vos O va~or. d_a relig~ao se I?~de pela \ Jktia a no~o do santo..~mdre. . , ~. Sem duvtda~ 
disse: o servo não é maior do que contnbmçao que sua pratica ve~ Aaoutnna que devemos segwr e os que !êm bom senso ~êem a legíti ... V:: 
seu senhor. Se eles me perseguiram, traze~ ao progresso terreno. E ha c~ara. O que ~~ ma .,!Ç'!O de Jesus Cnsto em sua 1 
também vos perseguirão; se guar- :=-1 cnsta~s que, ma_r~t~ v ..§aO e c~ é ~ C9._m seu exe!!Pio, deixQ~ 
daram minha palavra também -~J ~· ~estnng~m s~ao a l\ o desapreço as onenta _ no§J!.m roteiro a trilliar. Ele viveu 
guardarão a vossa" (Jo 15,20). I~ pela..J!~St!Ça social. ~sta, sem ~· Comparemos a açao . fielmente o que diz o papa Paulo 

;:/ T d . . , . T "' . f~ dúvida, faz parte do ensmamento de dom Agnelo com os atos de ai- : VI, na Evangelii Nuntiandi (n° 341: 
o o seu ttmerano na erra 101 ~ . · • b. · 1 1 · · · "' 'd J - · "A 1 · • d · · -

:-f """'"" 1"~~f d de Cnsto, nau como onJetlvo excm- . guns ec estasttcos, re.en os por oao greJa nao a mite circunscrever 
., ~ por um pr~- ~'r;:. P ui 11 N tal 13 de outubro . • r . o" 
.:::-} neroso .afeto à Igrejà e ao Brasil. rsivo..m~d~eus. r da lo991· eTF a '~ con.l a sga rrussao ~o campo rde ~~ ' 

-- f d · Como o homem é criado à imagem e · tcou 0 .cQlllQ se se desmteressasse os p Ele amava pro un amente sua anti- ciência da verdadeira identidade- · · ·• · · · 
ga Arquidiocese de São Paulo e do Senhor, e este outorgou os bens cerdotal ( ... ) As manif~ 
nela desenvolvera uma obra real- da Terra a todos os seus filhos, o tendência são r~;<'""""~ 
mente notável. Em tudo o que fazia fiel deve esfor~ar-se pa~rue esta 

·-=/ deixava~smo. (:=:: exigência seja cump~da. ~~ ~Jição política 
Essa maneira de agir se manifestou Oõ:'/.9 ~ c 1 PQllC.O 

( fi)des~~d..Q. )rrÔcuram, em primeiro lugar, ensi- mente sarer.Q_otais.:· . 
Jll ~lta....Redonda. Não era nar às comuni ades o caminho Como a doutnna católica, 

um "morno", mas punha em tudo céu e, com~ec_orrência necessária cialmente no refctf1 
~ 
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-JOAO XXIII 
DEPUTADO IGNAaiO 

BEZERRA DE MENEZES 

"Sr. Presidente: Subo à tri
buna, sob a emoção da morte 
do Soberano Pontífice J o :r o 
XXIII. Li, pela manhã, o no
ticiário nacional e 
acerca do acontecimento tris
te, e sua repercussão. Detive
me, atentamente na extraor
dinária influência do reinado 
espiritual de Sua Santidade, 
sem embargo do limitado pe
ríodo em que pontificou. E le
vei em conta a avançada idade 
do Santo Padre. 

Foi um digno sucessor de 
Pedro. Fez chegar a todos os 
povos, apreensivos e angustia
dos, a mensagem divina de . 
Cristo, mensagem de paz, de 
compreensão e amor. Conti
nuou a obra gigantesca de seus 
predecessores Leão XXIII, Pio 
XI e Pio XII, oferecendo con
tribuição inestimável à soluça-o 
dos árduos problemas que de
safiam a argúcia dos estadistas 
do nosso tempo. 

Ficarão como verdadeiros 
marcos, não só da história re
ligiosa, mas da história econô
mica e social, Mater et Magis
tra e a Pacem in Terris. Esses 
dois documentos pontifícios 
tiveram repercussão universal 
e sensibilizaram o coraç:ro dos 
homens, inclusive dos que vi
vem em países onde imperam 
extremadas ideologias políticas 
e sociais. 

.A solidariedade cristã, a 
mais genuína e o respeito, o 
mais absoluto, à pessoa huma
na caracterizam as duas me
moráveis encíclicas. É o que 
tem assinalado o glorioso epis
copado brasileiro; em particu
lar, os egrégios prelados da ter
ra fluminense, entre eles o be
nemérito Arcebispo Metropo
litano de Niterói, Dom An
tônio de Almeida Morais Jú
nior, que já conquistou, por 
suas realizaçOes, sua inteli
gência seus dotes de coraç:ro, 
o povo da Velfta Província. 

João XXIII pugnou, sem 
desfalecimento 'pela paz entre 
os homens. Pela paz na terra, 
Pacem in Terris. O empenho 
que pôs na realizaç:ro e no 
êxito do ConcílioEcumênico 
traduz, em termos edificantes, 
sua preocupação com a unida
de da Igreja e a conquista da 
harmonia e união dos cristãos. 

Digna de realce a traduzir o 
seu esforço ecumênico a manei
ra por que recebeu Sua Majes
tade a Rainha da Inglaterra, 
chefe da igreja anglicana, e ou
tros inúmeros dirigentes de sei- · 
tas as mais diversas. Consolidou 
sua posiç:ro inconfundível de 
chefe espiritual da humanida
de, de Pastor universal. 

De toda a parte, mesmo de 
setores não cat ólicos, ergue
ram-se preces fervorosas pc::. 
preservação da saúde de João 
XXIII. 

Era filho de família modes
t a, mas admiráveL De seus pais 
e irmãos ficou o exemolo, im-

pressionante e fecundo, da dig
nidade do trabalho humano e 
de como é possível a conquista 
da paz e da felicidade sem aJtl-
bicões desmedidas. , 

, Por tudo, e' justo que . exal
temos neste recinto, a sagrada 
memória de João XXIII". 

NOTA DA REDAÇÃO: -
O saudoso deputado Ignácio 
Montedônio Bezerra de ·Me
nezes representou 6 nosso po
vo, em três mandatos, na As
sembléia Legislativa Fluminen
se, sendo presidente de inÚme
ras Comissões e, por último, vi
ce-residente da Assembléia. 
Formou-se pelo Colégio Sale
siano Santa Rosa e bacharelou
se em Direto, tendo exercido 
a advogada. Católico pratican
te, integrou a Congregaç:ro Ma
riana de S.Domingos, desde a 
fundação. Por muitos anos, di
retor dos Correios e Telégra
fos do Estado do Rio de J anei
ro, promoveu, sem interrup
ça-o e com o maior êxito, a Pás
coa dos seus servidores, com 
tríduos preparatórios. Chefe de 
famt1ia exemplar, casado com 
D. Amy Salles Pinheiro, deixou 
três filhos: dr. Sérgio, engenhei
ro, Selma professora e Solange, 
médica veterinária, todos casa
dos e com dignÍssima descen
dência. Por sua marcante atua
ção na vida pública, pautada 
pela honradez, defes,a da famí
lia e dos princÍpios cristãos e 
pelo devotamento ao bem co
mum, mereceu, após o faleci
mento, ocorrido em 6 de ja
neiro de 1970, significativas 
homenagens na terra fluminen
se. Em Niterói, no bairro de 
Santa Rosa, há uma rua com o 
seu nome; em Volta Redonda, 
igualmente. Em Caxias 1 é pa
trono de um dos maiores esta
belecimentos estaduais de ensi
no. "UNIDADE" presta-lhe 
um tributo com a publicação 
do seu discurso promunciado 
na Assembléia Fluminense no 
dia imediato à morte de João 
XXIII. 

Paulo Emílio. 

....... ""'~ 
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Relação completa dos candidatos de Niterói 
PDS 

ANTONIO PEREIRA DA SILVA 
MANOEL LOPES PEREIRA DO LAGO 
EXPEDITO JORGE RANGEL 
ANTONIO CARLOS BRAZ 
REINALDO CARLOS DE OLIVEIRA 
CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS 
JORCILENE DE SANT ANNA MUNIZ 

PDT 
SATIE MIZUBUTI e 
PEDRO CEZAR GENN DE SOUZA e 
EDGAR FOLLY e 
VALMIR GARCIA DA SILVA• 
OANILO ARNALDO F 'eTTIPALDI FILHO e 
ARMANDO BARCELLOS~ 
LUIZ FERNANDO FELIPPE GUIDA• 
JOAO CARLOS DE ALMEIDA SAMPAIO 
AD YR FERREIRA DA MOTTA FILHO 
JORGE ALBERTO PINTO RODRIGUES FILHO 
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 
LEOPOLDO SILVEIRA FROES DA CRUZ 
NELSON DOS SANTOS CRUZ 
OTACILIO MAURICIO MAIA 
CARLOS ALBERTO LUCIO BITTENCOURT 
MARLENE SANTOS BARROZO 
EDISON PERLINGEIRO LEMGRUBER 
OSVALDO PERES MANESCHY 
NEWTON GUERRA 
JOACIR AUGUSTO DOS SANTOS 
JOAO BATISTA DE ANDRADE 
RUI DE SOUZA MARIANO 
MARCO ANTONIO BARROS BOTELHO 
EZIO GOMES CARNEIRO 
CEZARINA MESQUITA DA FRANCA 
JOSE CARLOS GOMES DE SOUZA 
HERMOGENES SIQUEIRA FRANCO 

ERGIO CHACON DE ASSIS 
INEU JOSE DE SOUZA 

ELY CARDOSO ARMOND 
DITH THOMPSON HOMEM DE MELLO 
AULO ROBERTO MATTOS BAGUEIRA LEAL 

IEL SALLES CAPETINI 
LDO BATISTA DOS SANTOS 

CISCO CARLOS SANTOS 
DERLEI SIQUEIRA DE MELO 
LOS ALBERTO DIAS PARIZZI 
O BATISTA SIQUEIRA DA SILVA 
!NMO CESAR CORREA MONTEIRO 

SE AUGUSTO DE MOURA 
IZA PINHEIRO DE MENDONCA 
NOEL AUGUSTO REZENDE FILHO 

RIMO ROBERTO TATAGIBA 
DEMIR CARLOS PEREIRA 

FRANCISCO MARIZ DE MIRANDA 
CEZAR EDUARDO MARCH FARIAS 
MAURICIO DE ALMEIDA NEVES 
PEDRINA PEREIRA DA SILVA 
ANTONIO FELIPE DA CUNHA LOPES 
CELIA DA CRUZ A~VES ARAUJO 
CELIO ALVES PéREIRA 
LEDIR PINHO 
NORIVAL SOBRAL ORNELLAS 
WALMIR ONOFRE 
JOSE GUEDES PINTO 
ALMIR DIAS DA COSTA 
OSCAR AMARAL CABRAL 
PEDRO PAULO DE ANDRADE 
CYRO BERNARDO DA ~ILVA JUNIOR 
LUIS CLAUDIO COUTINHO BOM 
JOFRE TEIXEIRA 
SOLANGE DUARTE DE SOUZA 
ROBERTO CARLOS SUOUZA ALVES 
PAULO ROBERTO LOPES DA SILVEIRA 
WALTER DOURADO JUNIOR 
CESAR FERRAZ DE ARAUJO 
vOAO PINTO DE MACEDÔ 
JOSE GERALDO COSTA 
JOSE BONIFACIO DOS SANTOS 
ARIDIO DIAS DE OLIVEIRA 
SONIA REGINA DO NASCIMENTO 
SAVIO MACHADO BARBOSA 
LUCIANO DE OLIVEIRA PINTO 
JAIR MONTEIRO DE SOUZA 
FRANCISCO JO S E DE BRITO IGNACIO 
JOSE VALERIO DA SILVA 
ANDEE LUIZ SIQUEIRA DE SOUZA 
JOSt FRANCISCO DA CRUZ . 
MARY SANCTOS SANCHEZ 
NASARE CRISTINA DA COSTA SILVA 
ALVARO MARCELO MESQUITA SOUZA 
SAMUEL FARIAS DAS CHAGAS 
ROBERTO COSTA 
DJALMA RAYMUNDO ALVES 
LUIZ PAULO DE OLIVEIRA DIAS 
REINALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

PT 
ENOC JOAQUIM DE OLIVEIRA e 
MENANDRO SANDES LIMA 
TANIA REGINA PEREIRA RODRIGUES 
RALO~RES BONIFACIO COSTA 
LEA RODRIGUES MARINS 
ELISABETE NASCENTES DOS SANTOS 
WILSON ROBERTO PRUDENTE 

204 
75 
60 
59 
48 
24 
23 

2. 1 6 9 
. 922 
. 896 
. 785 
. 678 
. 3 51 

1 2 o 
. or-:s 
. 0 43 

9 1 9 
9 1 2 
912 
892 
887 

{H 
8 1 3 
776 
775 
745 
727 
719 
693 
690 
687 
666 
664 
630 
56 2 
558 
550 
545 
520 
51 5 
499 
493 
481 
478 
475 
466 
464 
430 
4 1 8 
393 

39 
389 
388 
368 
360 
3 4 5 
328 
3 2 4 
306 
790 
290 
278 
277 
2 7 4 
270 
264 
263 
255 
215 
2 1 2 
207 
202 
1 9 3 
1 9 3 
189 
179 
16 6 
1 6 5 
16 5 
1 57 
152 
148 
1 2 5 
107 
1 o 1 

8 9 
7 6 
65 
49 
34 
28 

6 

FERNANDO JOSE DIAS 
OTHON ALEXANDRE MAIA GOUVEA 
AFFONSO SANCHEZ 
HENRIQUE GOMES FILHO 
EDISON DE SOUZA 
CLAUDIO GOULART DE SOUZA 
CARLOS ALBERTO PINTO MOTTA 
RINALDO JARDIM DA CUNHA 
NEWTON CARLOS DE OLIVEIRA 
ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS ALVES 
LUIZ CARLOS COSTA 
MARCIO JOSE MUNIZ TEIXEIRA 
ADILSON JOSE SILVA 
JOAQUIM PERY ANTONIO 
OLIVIO MESQUITA 
ERNANI ARAUJO MATTOS 
PAULO CESAR VILAS BOAS 
ANTONIO ORESTES QUEIROZ DE OLIVEIRA 
LUCIANO DE OLIVEIRA 
CESAR DA ROCHA SOARES 
qARLOS GOMES FIGUEIREDO DA SILVA 
JANIR BUSTAMANTE FORTES 
ERNANI AUGUSTO PONCE DE LEO~ 
ODAIR MACHADO BARCELLOS 
OLINTO NEIVA VIEIRA 
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA 

PDC 

481 
458 
392 
342 
278 
237 
233 
232 
229 
221 
220 
2 1 6 
195 
1 7 6 
16 9 
155 
148 
147 
122 
1 1 2 

97 
86 

80 
72 
59 
2 3 

RICARDO ROBERTO PEREIRA DA COSTA 541 
SALVADOR COSTA 448 

UY MATTOS DOS SANTOS 4 0 8 
WILSON MATHIAS TEIXEIRA 346 
VANIA GLORIA CALVO VEIGA 281 
EDMIR ANTONIO SOARES 262 
JAIME TEOTONIO DA ROCHA 253 
WILTON BOTELHO PIRES 240 
JORGE VIEIRA 210 
ROGERIO DA COSTA PASSOS 175 
MARA RIBEIRO CARNEIRO 173 
JOSE MARCOS PEREIRA 173 
FERNANDO JOSE FACANHA GASPAR 173 
DALMO ALVAR IM . 166 
WILSON MARQUES SOARES 152 
ARTUR PEREIRA TEIXEIRA 147 
JOSE LUIZ ALVES DOS SANTOS 123 
EDERTO VICENCIO SOARES 109 
KLEBER DE MELLO E ALVIM 105 
FRANCISCO FIUZA 82 
PAULO VIEIRA CAVALCANTI 74 
CARLOS AUGUSTO SILVA ARAUJO 73 
ROBERTO GIMENEZ DE SOUZA 62 
LIDIO MENDONCA DE ALMEIDA 52 
MILTON CARNEIRO DA SILVA 49 
JOSE HERMINIO GONCALVES DA CUNHA 44 
PAULO LUIZ DE CAL 19 
ROSICLETO PIMENTEL DE OLIVEIRA 12 
ALIPIO JOSE DE SOUZA 7 
DANIEL ALMENDRA CARNEIRO 5 
ARMANDO MASCARENHAS DE MACEDO 5 

PH 
RICARDO AUGUSTO VAZ PORTO 
LUIS CARLOS GOULART 
PAULO ANTONIO DA SILVA 
GILMAR PEREIRA DA SILVA 
RENATO MOREIRA 
MARCO ANTONIO SILVA LEBRE 
MARCO AURELIO REIS GARCIA 
ANGELA MARIA ALBRECHT 
JOAO EVANGELISTA CARVALHO FILHO 

União Popular. 
MARCO ANTONIO DA SILVA 
JOSE ROBERTO DE LIMA GIL 
EDUARDO FABIO VIANNA 
INDIO VILLAS BOAS 
JORGE TEIXEIRA DA SILVA 
OLINOA ROSA RIBEIRO TOME 
PEDRO PESTANA 
ALVARO DA COSTA VENTURA FILHO 
JOSE FELIX DA FLORES 
C ARLOS ALBERTO FERREIRA RODRIGUES 
FLORENCIO DE BRI TO 
SIONEY FERR~'RA COSTA 
DIOGO MONTEIRO DA ROCHA E SILVA 
SALVADOR DE CARVALHO TAVORA 
NEUZA ALVES DA MOTA 
FANNY BERTA IZECkSOHN 
OSVALMI CARVALHO DE ALMEIDA 
JOSE RENATO FERREIRA 

23 0 
87 
6 1 
60 
39 
3 1 
1 7 

9 
9 

306 
235 
207 
166 . 
165 
1 3 2 
1 3 2 
1 2 2 
1 2 1 
1 2 1 
1 o 1 

95 
92 
90 
87 
81 
79 
76 

LUIZ IGUARACY GU!MARAES NASCIMENTO 
CARLOS JOSE CORREA 

73 
63 
6 1 
58 
54 
54 
50 

!TALO AFONSO BARONI VIANNA 
CLAUDIO JORGE NOGUEIRA DE SOUZA 
JORGE AILTON PEREIRA 
FRANCISCO CESAR CARIAS ANTUNES 
OLINDA GUERRA PESSOA 
ANASTACIO GUARANIS DE OLIVEIRA E 
ERIBALDO ALVES DA MOTA 
PAULO ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA 
CARLOS ALBERTO COSTA BASTOS 
AOSANOELA OA S1LVA OUI-A"AeS 
OERMEVAL DA CONCEICAO 
JORGE WANDERLEY GODINHO 

SILVA42 
37 
35 
3: 
24 
23 

FRANCISC HORACIO DE MATTOS LOUREIRO 
, 7 
, 4 

CORDELITO OLIVEIRA SALES 85 
VLADIMIR DE LIMA GUEDES 82 
SEBASTIAO MARCOS FERREIRA COLLARES 68 
J ONALO FARIA DE MENEZES 63 
GUILHE"ME GONCALVES CAMPOS 60 
JOEME GUIMARAES DE BARROS 56 
RENATO BARBERAM DE MOURA 51 
JORGE CINESIO QUINTANILHA 26 

PTR 
RAUL FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES 
FERNANDO NERY DE SA e 
vOAO RAMANOS 
REINALDO JOSE OE ALMEIDA 
NEY ALVES PEREIRA 
JOSIAS MARTINS DOS SANTOS 
GEOA!L BAPTISTA 
WILLIAM WANDERLEY PEDROSA PORTES 
ROBERTO GALLART DE MENEZES 
ANTONIO RIBAMAR MARINS DE ' CARVALHO 
VALMIR VIEIRA CHAVES 
NELSON PRADO FILHO 
VITAL FERNANDES SILVA 
OSWALDO ELIAS ALVES DA SILVA 
JOFRE ABRAHAO SAUD 
NATALINO LUIZ ROTONDARO 
PAULQ HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS 
ELSON SOUZA E SILVA 
JOSE CAMPOS ABBADE 
PAULO MAURICIO MONTEIRO SAYAO 
MARCOS SANTAREM DE MEDEIROS 
ORBILIO JOSE DAS CHAGAS 
ALVARO LUIZ ALVIM DE ABREU 
CELSO ALVES CORREA 
LUIZ CARLOS FERNANDES AREIAS 
REGINALDO GOMES CAMPAGNAC 
REJANE QUILZA GONCALVES ORNELLAS 
SYGISMUNDO EDUARDO PENNO 
OICEU SILVEIRA SANTOS 
LEDIR SILVA SANTOS 
GILSON MAURO AVERSA MOLL 
FRANCISCO RODRIGUES 
ELCIO DA CRUZ MONDEGO 
DAVID DE OLIVEIRA 
PAULO ROBERTO ROMITO 
ROBERTO SIQUEIRA DE SOUZA 
ALUIZIO GAMA MACHADO 
JAYME VALE FILHO 
IRIJOE OUTRA DA SILVA 
GETULIO CO~EA VOOOPIVES 
ANTONIO ALVES GOUVEIA 
ROMUALDO DOS SANTOS VELHO 
SIDNEI MACHADO FERNANDES 
ADALBERTO MOSSO BEIRUTH 
AMAURY DA ROCHA MOREIRA REIS 
WILSON MUNIZ DE CARVALHO 
DILMA SALLY DE OLIVEIRA 
JOSE GABRIEL LIMA BARBOSA 
CARLOS LEANDRO DA SILV A 
MARIO CEZAR GROSSI 
ELISABETH BARROS 
GLORIA NAZARETH DE OLIVEIRA 
WANDERLEY SANCHES MOREIRA 
MOEMA BARBOSA LOPES 
ALMANIR SOARES 
STEINER THIMOTHEO DE ALMEIDA CO UTO 

Pasart 
JAILTON SANTANA SANTOS 
RUBEM JORGE TRAMONT 
MANOEL COUTO DA SILVA FILHO 
JOSE GISMONTI FILHO 
JOSE VENTAPANE 
JOSE PERRONE NUNES 
JAMILTON RITER LEAL 
SILVIO DA SILVA FIGUEIREDO 
PAULO GALLYACO PRATA 
EDSON ALVES PINTO 
LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO 
ANDERSON CABEZAS VIEIRA 
JULIO CEZAR ALVES DOS SANTOS 
CA~LOS EDUARDO AMARAL GARCIA 
CARLOS HENRIQUE BR A ZIL BARBOZ A 
SILVERIO CONHASCA NETO 
RITA DE CASSIA DIAS DE OLIVEIRA 
vOAO BATISTA DA SILVA 

PJ 
GERALDO GOMES DE SOUZA 
JOSE CARLOS ROCHA 
VITOR NOGUEIRA JUNGER 
HERLANCY LIMA BORGES 
MAGNO DE AMARANTE E SIL VA 
SEBASTIAO CORREA LOURENCO 

• 98 2 
916 
880 
655 
626 
620 
587 
573 
548 
508 
498 
493 
492 
479 
454 
406 
405 
405 
392 
391 
386 
379 
300 
270 
269 
255 
2 3 7 
236 
229 
2 2 1 
205 
198 
189 
186 
184 
1 8 3 
1 8 2 
179 
17 1 
1 3 2 
1 2 7 
1 2 2 
11 1 
1 1 o 
109 
102 

7 7 
7 5 
7 5 
74 
69 
65 
48 
38 
27 
10 

259 
2 1 5 
2 1 3 
205 
193 
175 
155 
1 5 1 
144 
129 
1 2 9 
1 2 2 
12 0 

65 
5 9 
59 
34 
27 

719 
508 
476 
427 
408 
363 

·n? ·ioq 

SCH U BE R T RIBEIR O DA SIL VA 
ANI C E A DOS ANJ OS 
vOAO LUIZ AL VES TEIX E IR A 
EL V I RA NE MAND ARINO FL ORIT O 
S IRI A DA SIL VA VARG A S 
ROGER IO DA SI LVA DOMINGUE S 
GLEBER CHA VES PINT O 
VALD I R FERREIR A DE C AR VA LHO 
DALMONT F R EIRE 
LENICE XAV IER DE ALMEID A 
JORDAO BRUNO NETO 

~FERNANDO CARLOS TORTE L L Y COSTA 
EDMAR JOSE PERE IRA 
VANDERLEI DA SIL VA SOUZ A 
TEODORO DE JESUS CA MPOS 
SEBASTIAO SILVEIRA DOS SA NTOS 
PAULO ROBERT O DE MA TTOS 
LUIZ BRANDAO COST A 
JOSE TITO J ACOMINI 
MARCOS AQUINO REIS MADEIR A 
EDSON AUGUSTO DE A ZE VEDO 
JOSE GERALDO DE MIRANDA CHAV ES 
ADILBERTO JOSE MARIA 
SILVIO BARBOSA PORTELL A 
JAYME RUBENS 
ADILSON MENDON CA 
WALDINO LOPES 

PSB 
MARCOS ANT ONIO VASCO NC ELL O S GOMES e 
CAR LOS ALBERTO TEI XEIR A D .O. SILVA 
ELIANE CORREA DA SILV A NEM ER 
SO~ MARIA SATURN!NO BR AGA S ANT~ 
GENILTON GOMES DA S IL VA 
MAURICIO WALTER TARDIN BARBOSA 
JORGE JOSE RESENDE 
JUVENIL CUNHA 
ZILMA RIBEIRO 

5N·· 
3 2 6 J 
3 0~ 
3 05' 
282 
2 8 f 
264 
2 6 1 
25 2 
2 4 7 ' 
2 3 7 {i 
2T4" 
20é 
1 53 
1 4 4 
1 3 Q , 
1 2 2 -
1 18 
1 o 1 

8 7 
75 
5 6 
52 
4 1 
27 

o 

. 9 0 5 
8 7 1 • 
4-1 .0 
4 27 
3 8 '6 
3 7 7 
336 
3 3 4 
3 1 [J 
28 1 NILSON LIGUORI S ANT 'A NN A 

AMANCIO RANYLSON DE CA RV ALHO 
ELIZEU DOS SANTO S F E LI PE 
TARGINO DOS SANTO S 
JOSE RODRIGUES GAL VAO 
WALZER ABRAHAO POUBEL 
ROGERIO GUIMARAES 
FRANCISCO GUERREIRO MARTINH O 
W!LNAM D'AVILA ARAUJO 

GU IM ARAE S 2G 9 
262 
2 5 1 
248 
2 4 1 
223 
2 1 8 
2 1 4 

LUIZ ROCHA NETO 
ANTONIO CARLOS BANDEIRA PETR AGLI A 
AMAURY PINTO JUNIOR 
FRANCISCO DE PAES BARRET 9 
SERGIO PINTO FIGUEIRED O 
JANE RIOS MEDINA 
NATAL M!RABELLI NETTO 
vOAO RODRIGUES ROMAO 
FREDERICO EUGENIO ROSAS MOR AE S 
SILVIO NAPOLEAO LEAL MURY 
ANTENOR REIS DAS NEVES 
FERNANDO AUGUSTO MACHADO VIN AG R E 
VLADIMIR KRSTIC 
LUIZ EDUARDO PACHECO 
ODIR DE ARAUJO FILHO 
JOAO RABELLO DE MATTOS 
MAURICIO WERNECK SALGUEIRINH O 
NELSON MENDES TOLEDO 
ARTHUR MARTINS FILHO 
ANTONIO DA SILVA 
VILMAR VIDAL DA SILVA 
FRANCiSCO NEVES DA SILVA 
A!LTON MANOEL DE JESUS 
PAULO SERGIO PEREIRA CARNEIRO 
JALMACIRA MELLO SILVA DA PA!XAO 
MARGARIDA CECILIA ESTEVES DE ALMEID A 
RAIMUNDO BATISTA DA GAMA 
ROBERTO DE SOUZA CASTRO 
ALBERTO PEREIRA DOS SANTO S 
AMERICO DE CASTRO NETTO 
VERA DE ALMEIDA 
GERALDO ALBINO DA LUZ 
JOSE DO S SANTOS 

PS 
ALADIR CORDEIRO nA S I L VA 
ISAAC ROCHA 
ISMAR MARIANO COSTA 

As bolas marcam os que se elegeram 

200 
1 7 8 
1 75 
156 
1 4 7 
1 25 
1 2 3 
1 18 
1 1 3 
1 1 2 
1 1 2 
1 0 6 

8 9 
8 8 
85 
79 
75 
7 4 
70 
7 0 
6 9 
6 2 
5 6 
47 
47 
4 6 

45 
43 
26 
2 4 
2 3 
, 2 

9 

1 1 6 

G ' 
43 



"T"A~R-E:GTI''rA-P_t_R_tnc<> ROURT Gt:rE":S f"":'"'Q_0_3 CARLOS ALBERTO COSTA BÃSTOS 32 I • '-" -~-· 
RALDERES BONIFACIO COSTA 950 ROSANGELA DA SILVA GUIMARAES 24 
LEA RODRIGUES MARINS 924 DERMEVAL DA CONCEICAO 23 
ELISABETE NASCENTES DOS SANTOS 592 JORGE WANDERLEY GODINHO 17 
WILSON ROBERTO PRUDENTE 450 FRANCISCO HORACIO DE MATTOS LOUREIRO 14 
DIOGO LOPES DE CARVALHO 430 JOSE AMADOR DE ALMEIDA 14 
JOSE LUIZ BRAGANCA MOTTA 2B9 CARLOS ALBERTO DA SILVA CASTRO 14 
LUIZ JOSE DOS SANTOS 274 ALVARO JOSE RIBEIRO 10 
MARIA LUIZA ROCHA GALVAO 239 JOSE PRATES DA SILVA 4 
WALDYR DE MATTOS LAURIA 231 
QNIR DE ARAUJO 207 
BENTILHO JORGE DA SILVA 199 
SEBASTIAO NUNES GARUBA 173 
MARCIO BELLOT DE SOUZA 170 
SAMUEL ALVES DA SILVA 158 
HELENIO PORTO BARROS 141 
QSEAS MARTINS DE AGUIAR 110 
CELSO AGRA B8 
CLAUDIO ALENCAR DO ~EGO ~ARROS 72 
LEONARDO BARBOSA DA CUNHA 67 
LUIZ AMARAL CASAES 59 
HQMERO BATISTA MARIBONDO DA TRINDADE 57 
CLtCIO LOBO DE CARVALHO 53 
FERNANDO PEREIRA MARINHO 45 
MARCIO CORDOVIL DE SIQUEIRA E MELO 41 
FRANCISCO COELHO BARBOSA NETO 35 
JOSE AMERICO GONCALVES 18 
EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ARAUJO 10 
GEORGES GEORGES 2 

PTB 
CARLOS ALBERTO PINTO MAGALDI e 
JOSE VICENTE FILHO e 

• P~ULO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA 
MAURILIO GOMES DA SILVA 
WILLER SILVEIRA MACHADO 
ENEAS DA CRUZ NVNES 
AGOSTINHO DE PAÚLA SANTOS 
AILTON MATTOS DQS SANTOS 
JOSE MARIA STEPHANO DE REZENDE 

~ciVES RIBEIRO ASEVEDO 
MANOEL GOMES FERREIRA NETTO 
ANTONIO DE SOUZA LOPES 
MARCOS FERREIRA DA COSTA 
ARTUR QUINTANILHA JARDIM 
ADILSON DOS SANTOS BARCELLOS 
HERBERT GOMES . 
AGRINELIO ESTEVAM XAVIER 
SANDRA REGINA BELEM MARTINS 
LUIZ ACENDINO DOS SANTOS FI L HO 
NILO SERGIO DE GASTRO ANTUNES 
CARLOS DANTAS DE SANT ANNA 
JORGE LESSA DA COSTA ISSA 
VALDECI JOSE ALAMI~O 
JOSE TOFFANO PEREIRA 
ALMIR PEREIRA DO CARMO 
CONCEICAO SOARES DOS SANTOS 
WANDERLEY GOMES CRUZ 
NELSON DE MORAES VARGAS FILHO 
EDGARD CARMONA 
PAULO FIGUEIRA DE MELLO PIRES 
SERGIO ANTONIO BARRETO DUTRA 
TAC!TO TANI . 
ISMAIL GONCALVES CAVALCANTI 
E~G!LIO VIEIRA DE SOUZA 
ILTON MARQUES DE ALMEIDA XAVIER 
AMERICO VI~IRA MENDES 
WALDYR CORREA DA SILVA 
CLAUDIA PESSOA DO NASCIMENTO 
RUI CARLOS TSCHAFFON 
FRANCISCO GOMES FILHO 
LAUREANO AUGUSTO SERRANO 
EWALNIR LIMA DA COSTA 
JORGE FARIA DE ABREU 
MANOEL FONSECA DA SILVA FILHO 

HELIO SILVA 
CLEIDE DE MELLO PEREIRA 
JAYME DUARTE VALENTE 
ADAEL LUIZ DA SILVEIRA 
SEBASTIAO RODRIGUES CUNHA 
MARTINHO MORAES DA CONCEICAO 
NELSON BALTAZAR CARDOSO 
ADAIR RAMOS DA SILVA 
JOSE RAIMUNDO DE CARVALHO 
SEBASTIAO CARLOS BORGES DE MENEZES 
MANOEL MONTEIRO DIAS FILHO 

ILSON PIMENTEL 
RMANO EYMARD COSTA 
SHINGTON JOSE DA FONSECA 
SON ANTONIO MARINHO 
RCY FEIJO 

OBERTO GOMES LIAO 

Aliança Popular 
(PMDB/PCB/PC do B) 

ILTON BRAGA FERREIRA e 
LMO RODRIGUES JASBICK e 

LNEY TRINDADE e 

2.078 
2.068 
1 . 6 3 4 

---r-:õí1 
938 
837 
827 
746 
p29 
620 
503 
4 9 1 
444 
422 
398 
374 
356 
296 
289 
28B 
283 
270 
258 
252 
250 
242 
2 1 9 
2 1"4 
199 
192 
190 
180 
17B 
173 
17 1 
17 o 
162 
153 
147 
1 3 9 
1 3 3 
1 2 3 
1 2 1 
1 1 2 

106 
103 
89 
83 
79 
75 
72 
63 
55 
54 
52 
49 
46 
35 
30 
20 
11 

2- o 2 4 
2 . o o 4 
1 
1 
1 

NALD CARVALHO GUIMARAES 
IRCILLO MENDES DA ROCHA 
ARIA YVONE VALLADARES SILVA 
STOR PEREIRA DE MELLO 

AMARAL 1 

.754 

.402 

.360 

.203 

ARLOS ERALDO LOPES 
~AAPQ BEZERRA Q~ MENEZES 
ClONE JAEGGER 

=i~~6N~Ugc~~gs~:R~~~DES 
ARLOS ROBERTO BOECHAT 
APHAEL ROCHA 
UIZ JOS~ AODRIGUES 
ATUA MAATINS NETO 
OSE CARLOS FRANCA ALVARENGA 
ORGE TEIXEIRA ALVES 
LOYSA BAPTISTA ALVES 
YLVIO DE LEMOS PICANCO 
ALDINO LUIZ SANTOS BALDEZ 
ICELIO JOSE PINTO 

•' 

1 
1 

_ 1 

1 2 o 
1 1 3 

. 03 1 
966 
9 1 1 
880 
863 
652 
801 
769 
706 
607 
594 
563 
525 
495 

PL 
ALTIVAR CORTES PIRES e 
ANTONIO CARLOS COELHO DE ABREU • 
LUIZ CARLOS DE FREITASe 
VALTER PEREIRA BARROSe 

AUL FERNANDO PORTUGAL FILHO 
MAURILO CHRYSOSTOMO DE MATTOS 
OSE PEPE PAEZ 

FRANCISCO ,JOSE 00 5.1LVA 
J~~ SQARES LOPES 
S ELE DA SILVA BARBOSA 
PAULINO GONCALVES MOREIRA LEITE 
LUIZ FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO 
GERALDO ~LA DE PAIVA 
GUILHERME BRAGA FILHO 
AMI0NIO LUIZ CQF\ HQ MORGADO 
RUBENS PERIARD ------
MANOEL SZEMBERG 
CARLOS ROBERTO LAGES COSTA 
AZEEMCLEVER SANCLER OINIZ GOMES 
NEWTON RIBEIRO SOBRAL JUNIOR . 
FLAVIO ARAUJO DE MFNpONCA 
PEDRO ANORE MACIEL 
GARIBALDE CARDOSO DE AGUIAR 
ALCY CRUZ MARINS 
ARMANDO C9SIA ..1\I~LQR 
MARCO AURELIO REIS 
CARLOS ALBERTO LOPES 
PAULO DE TARSO NASCIMENTO 
VENANCIO COSTA PAUSEIRO 
ALEDIO DE MEDEIROS SANT'ANNA 
JOELSON GONCALVES 
SHEILA VELEDA CHANTRE OAHAS 
FERNANDO RENE FIGUEIREDO DA SILVA 
FRANCISCO ROBERTO D~TRA DA ROSA 
JOSE SOPRE LINHARES 
ASSAO NASSIB ZARIFFE · 
EDUARDO AUGUSTO GRANATO DE CARVALHO 

~ C&SAR OBERLAENOER 
10 ABOAL~A 

ATHANASIO FIGUEIREDO 
MILTQ~ MAGNO ROCHA 
EZIO EXPEDITO SELANO 
MARIA CANDIOA GOUVEA PITA 
JOAQUIM CANOIDO COSTA DE ALMEIDA 

ANTONIO JORGE VARGAS DE ALENCAR 
ALBERTO DA COSTA DIAS 
CAB...b,OS ALBERTO BQLELHO 
JOS~~Á~OOS SANTOS 
VERA LUCIA FRANCISCO 
JORGE DE NORONHA 
FRANCISCO LONGO AURELIANO 
G!LOOMAR P!AUHY DOS SANTOS 
LUIZ CARLOS NOBRE B""tl BOSA 
.~MARO FONSECA CC' ~ ' 1 O 
FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA 
WUANDERS MARINHO FERRAZ 
AOUMONT GOD!NHO 
OSVALDO DA SILVA 

PFL 
PEDRO ANTUNES DE SIQUEIRA FILHO e 
F~~~S t:!.SNPQNC.t< 
A~ CQ R õOJi--1 CU E s· bQ l.lE§...Ul O 
Af.HON'TiJ'""DA -SILVEIRA FARES 
SALOMAO ZANUCH LIMA VIANNA 
OLCINO GONCALVES DE SOUZA 
AUGUSTO CESAR AGUIAR PIMENTEL 
AMERICO CALDAS JUNIOR 
ACYR LOPES DOS SANTOS 
JOSE JERONYMO DE REZENDE 
AGENOR PAULO DE AZEREOO FILHO 
LUIZ ANTONIO DA SILVA OUTRA 
LUIZ AMERICO GOMES 
GILMAR SANTOS DE MENEZES 
MANUEL JOAO FONSECA DA COSTA 
FLORIHERMES SOUZA DOS SANTOS 
FERNANDO GREGORIO DA SILVA 
RAPHAEL MOREIRA DA FONSECA 
~CLER RODRIGUES DE BARRQ§ 
' E AS ~ MORE IRA DA AOCHÃ I 
SAVIO QUARESMA DE MOURA BOTELHO 
JAIR BARCELOS DE MATTOS 
PAULO GOMES CARNEIRO 
ANTONIO DA SILVA 
RANOOLPHO DE CARVALHO RIBAS 
HIGINO DA SILVA SAMARY 
ODALIR DANTAS DE SOUZA MELLO 
JORGE LEANDRO VIEIRA PEREIRA 
CELIA MARIA BOECHAT DA SILVA 
CARLOS ROCHA 
GEOVA UMBELINO FREIRE 
LUIZ COSTA LIMA 
GERALDO RODRIGUES FILHO 
CARLOS JOSE DA ROCHA SILVA 
ANTONIO RAYMUNOO MAGALHAES SIQUEIRA 
SEBASTIAO LOURENCO DA CUNHA 
HELIA CAVALCANTE ROWLANDS 
FRANCISCO . ALMEZITO DE ARAUJO CUNHA 
ZALMIR GOMES 
JOAO ANTONIO DA SILVA 
PAULO CESAR BORGES TERRA 
WELMAR JOAO BATISTA DRUMONO 
JOSE OINIZ NOGUEIRA FILHO 
NELSON JOAO LEITE FRANCISCO 

I 
CID FERREIRA DA SILVA 
PERCY FERREIRA CAMPOS MACIEL 
OSMAR ALBER TI 

.57 4 

. 463 

. 4 16 

. 4 1 1 
361 
265 
2 3 3 
1 51 
105 
105 

.096 
879 
662 
822 
735 
668 
609 
579 
566 
547 
524 
508 
439 
427 
425 
4 1 5 
402 
398 
396 
381 
370 
363 
347 
3 2 I 
3 1 2 
307 
295 
292 
266 
281 
218 
201 
183 
18 1 

167 
167 
1 6 3 
155 
155 
155 
151 
1 4 4 
126 
1 1 8 
1 1 7 

90 
77 
74 

. 589 
862 
824 
7 08 
657 
469 
3 59 
353 
331 
325 
320 
3 1 2 
3 06 
303 
303 
294 
293 
2 9 2 
282 
276 
247 
243 
226 
208 
200 
198 
1 8 5 
1 7 6 
168 
1 58 
157 
1 53 
1 52 
1 52 
1 3 9 
1 3 5 
1 3 o 
1 2 4 
1 2 o 
1 1 6 
1 1 2 
109 
104 

96 

94 
e• 
66 

ADEGAIR SEGUROS 

PREVI~A-SE 

Faça Seguro 

Rua da Conet i~·ão, 122, Loja ~~A" Te I.: 719-895:~ 
\ITEH.ÓI 
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12 • Estado do Rio dl• Janl'iro, ll'r~a-fl'int, 29 dl' novl'mhro dl' 1988 

".• Resultado final da eleição em S. Gonçalo 
Prefeito 

EDSON EZEQUIEL DE MATOS ·• 
ANTONIO DA COSTA MAIA 
JAYME MENOONCA DE CAMPOS 
JOSE CARLOS PIRES COUTINHO 
OTON JOSE SAO PAIO DE MENEZES 
KLEBER LUIZ LAMEIRA OTTERO 
EOMAR SOARES CIOACO 
JOAO AGUIAR DOS SANTOS 

Vereadores 
h·· PDS 
l NORBERTO JOSE FERREIRA e 

"ANTONIO LOPES RAPOSO• 
< o NILTON PRADO 

, SEBASTIAO GOMES DA SILVA 
ALBERTO VIEIRA DE ABREU 
JOSE CARLOS PEREIRA . 

. , AR I SMAR O I AS 
EDISON ALVES PORTELA 

'rARMANOO PAULO DOS SANTOS FILHO 
, oLUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 
, .JOAO CARLOS DE OLIVEIRA LEMOS · 

MANOEL WERNER LOPES 
c• ARINO COUTINHO LACERDA 

·" JAIR DA SILVA PESSOA JUNIOR 
PEDRO EUGENIO LUIZ WIEDEMANN 
SAMUEL DOS SANTOS 

142.405 
90. 144 
20.618 
17.980 

9 . 518 
5 . 956 
2.614 
1. 077 

1 . 575 
1. 457 
1 . 3 10/ 
1.255 
1. 083 
1 . 07 2 
1. 056 
1. 040 

JOAQUIM FELIPPE F~ANCO ROSA NETTO 
PAULO CESAR RIBEIRO MACHADO 

1. o 18 
946 
902 
784 
726 
630 
626 
624 
546 
513 
500 
499 
436 
418 
397 
372 
342 
320 
'3 1 2 
264 
245 
205 
179 
178 
17 2 
149 
146 
144 
141 
139 
134 
1 26 
1 2 2 
1 19 
1 17 
1 17 

•WALTER IGNACIO 
, MARILDA DE PORTO MELLO 
JAIME DIAS MAGALHAES 
CARLOS AUGUSTO ~ERNANDES 
LUIZ CARLOS XAVIER CORREIA 
NEI SANTORIO SOARES 
JOSE DOS SANTOS CARAVELLAS NETTO 
JOSE DIAS 
JOSE LUIZ BANDEIRA DOS SANTOS 
VALMIR FEIJD CARINO 
UBIRAJARA GIANERINI 

' EUOYS CORDEIRO DE ALBUQUERQUE 
JOSELIO FERREIRA 
NELSON ORACI DE OLIVEIRA 
PAULO BARBOZA DE CASTRO 
MANOEL ALVES DE OLIVEIRA 
IVO DOS SANTOS PINHO 
DELZA DA SILVA ARRENTA 
JAIR MELO 
ADILIO CANDIDO DOS SANTOS 
EDSON CARVALHO PAIVA 
JOSE DE SOUZA MATHEUS 
JOAO DA SILVA 
MARIA ROSALI DECCACHE COSTA 
GEILSON DE ASCENCAO SOUZA 
IRANILDO NAVEGA DE ALBUQUERQYUE 

PT 
DOMICTO MASCARENHAS DE ANDRADE 
PAULO REINOL DA SILVA 
ERNANDES ALVES BRAGA 
JOSE ALBERTO BEZERRA 
ATACILDO SOUZA MACHADO JUNIOR 
ALVARO JOSE BRITO JUNIOR 
ZENILDO ABRANTES MARINS 
ANTONIO CARLOS DA SILVA 
JOAO BATISTA DAMASCENO 
PERICLES INDCENCIO DO NASCIMENTO 
ADALBERTO MENDONCA DA SILVA 
PAULO DE CARVALHO MARTINS 
JULIO CESAR DE OLIVEIRA CARVALHO 
FRANCISCO JOCELI DA SILVA 
NABOR DA SILVA 
JORGE GONCALVES DE OLIVEIRA 
IRONILSON VARGAS DA COSTA 
REINALDO ANTONIO DA SILVA 
HOMERO DIAS DE OLIVEIRA 
JORGE CARNEIRO DE OLIVEIRA 
JOSE LOPES DA SILVA 
EURIDICE FRANCISCO COELHO REIS 
OSWALDO LUIZ DE ARRUDA RIBEIRO 
GERALDO ALVES DE OLIVEIRA 
KATIA RAMOS DA SILVA 

PTB 
HILTON RANDOLPHO DUARTE MATTA• 
CLEUSA DE MELO PEREIRAe 
EDUARDO AUGUSTO DO* ROSAR lO e 
ELEIR FERRAZ DOS SANTOS 
LUIZ ALBERTO GONCALVES 
HELIO PEREIRA 
ALMIR SOUZA 
GUSTAVO AZEREDO DUARTE SILVA 
LEDILSON LOPES SANTOS 
SEBASTIAO ~OSE LUGON CORREA 
SEBASTTAO TEIXEIRA DA SILVA 
JORGE ANSELMO - PEREIRA 

1 . 995 
1. 074 

785 
7 15 
3 6 1 
345 
3 15 
2 2 .7 
186 
183 
18 2 
18 1 
1 7 2 
170 
165 
148 
1 2 3 
1 1 o 

91 
74 
67 
65 
50 
41 
18 

2 . 3 8 1 
1 . 599 
1. 2 1 o 
1 . 09 2 
1. 03 2 
1. 03 1 

826 
8 1 2 
698 
689 
645 
641 

WELINGTON COSTA MEZAVILLA 
JOSE ANCHIETA SILVEIRA LIMA 
FRANCISCO LOPES MU NIZ 
ALTINO DA SILVA D IA Z ANDRE 
MAURO RICARDO HENRIQUES DA SILVA 
HELIO MENDES BORGES 
ELON CAVALCANTE DA SILVA 
AFFONSO ANGELO GAGLIANO 
FERNANDO DE LACERDA FREITAS 
ANTONIO JOSE RAIMUNDO SOBRINHO 
•JADIR LEITE 
JESSE MOREIRA FERRAZ 
MAURILIO CRUZ DA SILVA 
MAXIMIANO JOAQUIM SERRANO 
AVAIR VIEIRA MACIEL 
IVAN DE ALBUQUERQUE 
JOAO SOARES 
PLACIOO PERES 
BONFIM PAIM DA COSTA 
PAULO PRAZERES DE OLIVEIRA 
JOSE OLIVEIRA DE MOURA 
ARMIM TSCHAFFON 
HOTALiBIO FONSECA DA SILVA 
JOSE CARLOS DOS SANTOS PERROUT 
OSVALDO ALVES DE MARINS 
ANTONIO RENATO DE SOUZA DIAS 
ALUIZIO NUNES DE AZEVEDO 
ALDO VIANNA TEIXEIRA · 
LAURO DA SILVA MACHADO 
LUCIOMIR RODRIGUES BARBOSA 
HERMES DE CARVALHO 
AUGUSTO LISBOA 
PAULO CESAR BARBOSA FELICIO 
DANIEL CARNEIRO DE OLIVEIRA 
JAIR PINTO GUIMARES 
RENATO JOSE CLEMENTE 
PEDRO EPIFANIO DA SILVA 
FRANCISCO ARAUJO 
OSCAR DE CASTRO FILHO 
ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA 
ALOINA ALVES DE SOUZA 
PAULO CESAR RIBEIRO 
MANOEL AUGUSTO REA~ 

PSC 
RUY DE MEDEIROS CRUZ 
ODIR SILVERIO GONCALVES 
MANUEL DE SOUZA ESTEVES 
EGBERTO BEZERRA DOS SANTOS 
PAULO JOSE CARVALHO DOS SANTOS 
JOSE ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS 
HELIO DE JE5US COSTA 
ARIVALDO DE SOUZA BARCELOS 
ADEMAR MUCHAO DE OLIVEIRA 
ROBERTO GUIMARAES DA SILVEIRA 
CARLOS ALBERTO REIS SILVA 
JOSUE VILELA SOARES 
WALMIR DA SILVA 
OELORGES TORRES BRAGA 
JAIR FERREIRA DA SILVA 
JOAQUIM MARTINS DE ANDRADE 
EDISON DA SILVA RODRIGUES 
WILLIAN SANTOS DE AZEVEDO 
CESAR AUGUSTO VALENTIM MEIRA 
ADOLPHO PERELMANN 
ARIEL LOPES ESTRELLA 
JOSE ASSIS ESTEVES 
BRAZ LELES DE ARRUDA 
HAMILTON JOSE RODRIGUES DA COSTA 
MARIO LUIZ MOTTA DA ENCARNACAO 
RUBENS MARCONDES DE ARAUJO 
SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA 
PAULO CESAR MENDONCA FERREIRA 
AUGUSTO BARBOSA DA CUNHA 
GILBERTO BORRI HUGHES 
BONIFACIO ARAUJO PACHECO 
ANTONIO DOS SANTOS CARAVELLA 
WELLINGTON DE MAGALHAES RIBEIRO 
SILVIO PERE(RA SANTIAGO 
CLAUDIO DA SILVA BARBOSA 
GERALDO LUIZ COUTINHO PECANHA 
FRANCISCO DA SILVA 
EDISON FERREIRA BARBOSA 
LUIZ DOMINGOS DUARTE 
AROLDO DE SOUZA 
GETULIO CARVALHO ALVES 
ADILSON TIBURCIO DA SILVA 
NELSON DOMINGUES COUTO 
ONIVAL CUNHA E SILVA 
JACY RANGEL DE MATTOS 
JORGE JOSE INACIO DA SILVA 
HUGO LOPES DE BRITO 
JOAO BATISTA ~A ~!LVA OLIVEIRA 
JOSE AMARO LANES 
JOSE FRANCISCO MATTOS PEIXOTO 

' ~ PL 
PAULO ROBEHTO AVELINO DA 
DILVAN DE AGUIAR CEH• 
JOAO TARDELLI DA COSTA 

347 
339 
325 
3 15 
290 
266 
2 6 2 
249 
237 
2 2 2 
2 2 2 
220 
178 
17 6 
16 2 
156 
151 
140 
138 
13 5 
1 3 5 
1 3 5 
13 4 
1 3 1 
1 3 1 
1 2 5 
1 2 4 
105 

99 
99 
99 
98 
95 
90 
8 1 
72 
71 
6 1 
55 
53 
53 
47 
46 

1.220 
561 
504 
420 
401 
383 
374 
364 
243 
235 
234 
233 
2 2 7 
2 1 5 
202 
188 
186 
180 
16 7 
166 
155 
1 55 
1 53 
148 
1 4 7 
145 
1 4 5 
1 4 4 
144 
1 2 8 
1 2 7 
1 2 7 
1 19 
1 18 
104 
104 
1 o 1 
1 o 1 
97 
87 
87 
84 
8 1 
80 
67 
65 
53 
51 
47 
42 

2 . 08 1 
1.253 

8 

DILSON ANSELMO PINHEIRO 
ANTONIO ALBERTO DO NASCIMENTO 
DALTON DOMINGUES PEREIRA 
CINELIO MAGALHAES LESSA 
EPIPHANIO FERNANDES VARGAS 
ACIRA JAMAL DE MELLO 
ANTONIO PINHEIRO COUTINHO 
ANTONIO CARLOS PINTO 
FLORIANO DE SOUZA MACEDO 
NAURI SILVA 
ISAAC SEVERO DOS SANTOS 
EDSON GOULART 
RUBEM RODRIGUES DA SILVA 
MERALDO DA SILVEIRA VELLOSO 
LUIZ CARLOS SILVA DE ABREU 
LUIZ CARLOS GOMES PIMENTEL 
ALMIR ROSA DE SOUZA 
JOSE LUIZ FRANCA KNO~LER 
ROSANGELA COELHO GOMES FONTOURA 
FERNANDO MOTTA 
ALTAIR GOMES DE FIGUEIREDO 
ADILSON PEREIRA GUIMARAES 
MANOEL RIVAIL 
JOARILSON PACHECO TAVARES 
ALUIZIO FELICIANO DA SILVA 
JOSE MARQUES DA SILVA FILHO 
JORGE LUIZ GUIMARAES 
DILCEMAR DA MOTTA AMARAL 
EOILSON PEREIRA DE ALMEIDA 
LUIZ CARLOS BRAGANCA DE PINA 
VALQUIRIA PEREIRA LEAO DE ASSIS 
GILBERTO ANTONIO LOPES 
ILOOMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA 
EDGAR DA SILVA FERREIRA 
KATIA REGINA DO NASCIMENTO MENDES 
MARIO LEILAND SALDANHA DA SILVA 
AOAZILOO OLIVEIRA DAS DORES 
ISNARO PEREIRA DA SILVA 
NEUOA BOTELHO COMBAT 
ORLANDO PAIVA PEREIRA 
MARIA O'APARECIOA DE SOUZA 

JOAO BAPTISTA TEIXEIRA DE LEMOS 
LETICIA RACHEL FERNANDES RAMOS 
PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO 
HEITOR O'OWYER NETTO 

Pasart 
MARCELO TEIXEIRA BASTOS 
ALCYR GONCALVES ALHO 
MANOEL ITAMAR RODRIGUES 
JOSE TEIXEIRA DE BARROS 
FRANCISCO GOMES CORDEIRO 
GENEILSON ALVES 
JORAIR FERREIRA 
JORGE BRUM DE SOUZA 
JALOENIR LAURENTINO FREITAS 
ANTONIO SERGIO DE CARVALHO 
MIGUEL NOGUEIRA 
KLEBER ANTUNES BASTOS 
PAULO FIGUEIREDO MARTINS 
FRANCISCO COSTA SILVA 
WILSON EUGENIO DA SILVA 
FERNANDO LUIZ DE SOUZA LOPES 
JOSE REINALDO DUARTE OA ROCHA 
GETULIO FERREIRA CANELLA 
ROGERIO PACHECO DE AZEVEDO LIMA 
FERNANDO GOMES PINTO 
WILSON COSTA 
FERNANDO CESAR RODRIGUES 
MIGUEL MARTINS VASCONCELOS FILHO 
LUIZ CARLOS ANTUNES DE CASTRO 
THEOPHILO BACCI DOS SANTOS 
LUIZ DA SILVA 
CARLOS ALBERTO MAIA DA SILVA 
MARCO ANTONIO DE FARIAS MENEZES 
GENTIL CARVALHO DOS SANTOS 
ENEAS MEDEIROS MOURA 
CARLOS ALBERTO FERREIRA 
VALOEMIR ALVES BATISTA 
ANTONIO JOSE DOS SANTOS 
MARIA LUCIA SIMAO DIAS 
CASSIO LOURENCO ROSA DA SILVA 
MARILZO VIEIRA DE GOOOY 

Frente Progressista 
PAULO CESAR BRANDAO e · 
JESSY OA COSTA e 
SAOY PIRES e 
ONESIMO VIEIRA GOMES 
JAIME PORTO BARBOSA 
LORIVALOO MOREIRA DE CARVALHO 
JORGE OLEGARIO DA COSTA RIBEIRO 
JOSE RODRIGUES GOMES 
LOURIVAL JOSE RANGEL 
LILIA REGINA DOS SANTOS CARDOSO 
MAURECI ALVES PARANHOS 
PAULO ANTONIO RANGEL 
JOSE ROBERTO PINTO CORDEIRO 

867 
784 
720 
631 
583 
583 
!576 
4!53 
391 
384 
368 
349 
332 
327 
326 
3 16 
2 6 1 
249 
240 
232 
225 
222 
18 5 
176 
175 
150 
148 
147 
13 4 
13 1 
1 2 2 
108 
104 

99 
98 
86 
84 
79 
78 
72 
72 

62 
47 
43 
25 

347 
322 
305 
2 9 1 
287 
279 
277 
273 
252 
240 
234 
204 
19 2 
183 
160 
155 
147 
1 3 9 
1 3 3 
1 3 1 
1 2 5 
1 2 4 
1 19 
1 1 1 
109 

83 
78 
75 
75 
69 
68 
45 
36 
33 
3 1 
26 

1 .' 8 9 2 
1 . 2 2 3 
1 . 16 2 

664 
618 
571 
534 
533 
466 
433 
427 
417 
406 VITAL JOSE XAVIER 

---- 379 

LUIZ ALVES DE OLIVEIRA 
ADALBERTO ALMEIDA DA SILVA 
JOSE FERREIRA ANASTACIO 
SADOC GOMES DA SILVA 
ADELINO DOS SANTOS FORMOSO 
JORGE IGNACIO RANGEL 
LAERTE DE SOUZA CAMPOS 

• 

JOAO BATJSTA BARBALHO BEZERRA 
JOSE CARLOS SANT'ANNA 
CLEBIO FIGUEIRA DE CASTRO 
NILSON DE MELO PINTO 
CARLOS ROBERTO GONCALVES DE SOUZA 
CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
NIVALDO CARDOSO CONSTANCIO 
HERLI NOVAES CARNEIRO 
ITAMAR GUIMARAES DE CARVALHO 
DELIO FERREIRA DA SILVA 
LUIZ GONCALVES 
IVAN SANTANA DE OLIVEIRA 
JOAO PESSOA DE MELO 
ADEVAIR DE CARVALHO 
ALBERTO DO COUTO PITA 
VALCIR RIBEIRO 
EDSON ARAUJO DE MIRANDA 
FLAMIR LEONARDO DE ALMEIDA 
LUIZ ANTONIO DA COSTA 
CLAUDIA MENDONCA ALT 
CLEO LOIOLA E SILVA 
JORGE ROBERTO PEREIRA DO CARMO 
NILZO BELMIRO DE SOUZA 
MARIO ROBERTO PEREIRA GUIMARAES 
AVAl RIBEIRO 
EUCLYDES DOS ANJOS COSTA FILHO 
RUBEM DE CASTRO FILHO 
CARMO FRANCISCO DE SOUZA 
ERNANDES DE ABREU AZEREDO 
JOSE MADALENA 
JOSE PAULO PEREIRA 
JOAO APOLINARIO 
MANOEL CARDOSO DE SOUZA 
PROTHAZIO JOSE RIBEIRO 
RAUL MANOEL GOMES ALVES 
PAULO CESAR ONORATO PEDROSA 
DJALCIR ANTONIO DE AZEREDO 
JOSE COUTINHO DE MENDONCA 
DEONIR DE SOUZA LIMA 
JOSE FORTUNATO DA SILVA 
OILERMANDO GOMES MARTINS 
CELIO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA 
MARCOS ANTONIO DA SILVEIRA VICTAL 
CARLOS ANTONIO ROCHA VELASCO 
JORGE QUINTINO RIBEIRO 

Movimento Unidade 

405 
373 
3 6 1 
356 
348 

348 1 336 
3 17 
285 

2 7 5 ·l 274 
258 
255 
253 
2 51 
250 
240 
240 
2 3 5 
2 3 1 
225 
2 2 1 
2 19 
2 1 7 
2 16 
209 
204 
204 
2 o 1 
19 
18 
18 
17 
17 
17 
16 
15 
15 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 

JOSIAS DE SOUZA FELIPPE 83 
ANTONIO PEREIRA DA SILVA 74 
EZEQUIEL JOSE MONTEIRO 68 
ANTONIO CARVALHO DE ARAUJO 659 
GALILEU ROSA DA CONCEICAO 581 
CARLOS ROBERTO RODRIGUES 576 
ANTONIO CARLOS ALMEIDA NORONHA 393 
JOSE GUALBERTO DANIEL DE SOUZA 347 \ 
JURANDY SOARES CORDEIRO 343 
CARLOS GOMES GONCALVES 308 
GUARANY BAPTISTA CALDAS 302 
DELSO PAULA DA SILVA 287 
ABELARDO COSME FERNANDES 284 
ALADIR JOSE RIBEIRO SERAFIM 258 
JOSE LUIZ IOCKEN 257 
ALTAMIR CORREA DE MARINS 255 
IGNACIO RIBEIRO FILHO 245 
ROMILDO NUNES 226 
ALBERtO FRANCISCO DE OLIVEIRA 219 
CIRVAL JUSTINO DA SILVA 219 
NADIMA DECCACHE DO ESPIRITO SANTO 216 
ADALIRIO BUENO FILHO 213 
MARIO VASCONCELOS DE ALMEIDA 208 
ORLI MARCHON LOPES 194 
EZITO MARINHO DE OLIVEIRA 189 
PEDRO DA ROCHA ANTUNES 177 
EDSON DE SOUZA RAMOS 176 
ALEXANDRE JOAO DE BRITO 166 
SERGIO RICARDO VABO DA ROCHA 157 
ODIR MARTINS 154 
ELIAS JOSE PEREIRA 153 
JOAO LUIZ PEREIRA 151 
FRANCISCO PEREIRA 146 
DANIEL PEREIRA DE ARAUJO 143 
MIGUEL FERREIRA COELHO 139 
ARY PELEGRINO 136 
MANOEL AFONSO DE AZEREOO 135 
JOAO OLIVEIRA DA SILVA 135 
HEVELLEN TADEU VARGAS VELLASCO 130 

128 
~:G~i~E~U~~:~IOO DE FREITAS QUEIROZ 125 
PAULO SANTOS NA 123 
NATALICIO FERREIRA SANT·'AN 11 6 
CLAIR MODESTO DA SILVA 11 3 
AILSON GOMES DA COSTA ::~ 
IVAN DE SOUZA MOUR~-----------1 o 1 



----<:>c:-cA~"' 1 lACI OCI~:)~ C OGCIN CORFr,-A.------ct:HI 
SEBASTIAO TEIXEIRA DA SILVA 645 
vORGE ANSELMO . PEREIRA 641 
GELSON MAR!NS DE ABREU 636 
!VANIA CORTES DA SILVEIRA 599 
G~TULIO ALVES CARDOSO 599 
MARTINHO DE SOUZA CAVALINHO 591 
ADAO SARAIVA . 590 
PAULO ROBERTO FERREIRA MARQUES 562 
LUIZ CARLOS GOMES DE SOUZA 539 
EDILSON GOMES 477 
ALMIR VIEIRA 473 
MOAH!R RIBEIRO DOR!A 462 
ERALDO SILVA 444 
ALDECI LESSA DE MAR!NS 426 
ANTONIO PEREIRA DA SILVA 410 
vORGE LUIZ DE MEDEIROS 394 
ADILSON MARINS 360 
JOSE LOPES GOUVEIA 35 6 
WALDIR DO COUTO PITTA 339 
SERGIO HENRIQUE ALVES NETTO 339 
ARTHUR MONTEIR O DE SOUZA FILHO 335 
VICENTE PAULA DE CASTRO 327 

I GERALDO RIBEIR O 316 
' vOSE ALVES NEPOMUCENO FILHO 294 

!RAMIL RODRIGUES DOS SANTOS 262 
EDGAR TOFFANO 270 
WILSON ALBERTO PESTANA 270 
L AURO CALDEIRA CONSTANTINO 269 
GELSON vOTTA DE AZEREDO 264 
W!LLIAM HENRY DE ALMEIDA 255 
MARCOS ANTONIO ROCHA ATHAYDE 225 
DANIEL PEREIRA BARBOSA 209 
vOAO CARLOS RIBEIRO GO MES 201 
MARCOS ANTONIO DAMASCENO RAMOS 195 
vORGE CARAVELLA GOMES 169 

' PAULO ROBERTO PRAXEDES 165 
ANTONIO ZAINOTTE 163 
vOAQU!M PEDRO SANTANA 161 

' sERGIO LUIZ QA ROCHA FERREIRA 150 
WASHINGTON NASCIMENTO DOS SANTOS 135 
JOSE RONALDO COSTA MACHADO 126 
v AIR ALVES 124 
I LZO RAPOZO GARCIA . 120 

ovORGE ISMAR DE SOUZA MAIA 106 
•RENATO FERREIRA PIMENTEL 94 
1LEA VASQUES TAVARES 60 
• vOEL ALVES DA SILVA 75 

PMDB 
LUIZ PAULO GU!MARAES 
CELIO MAGALH~ES LESSA 

' GETULIO vOAO DE LIMA 
FRANCISCO FURTADO PINHEIRO 
LUIZ CARLOS CALDEIRA DELGADO 
MESSIAS BARBOSA PINTO 
AYRTON GONCALVES DA SILVA BORGES 
vOSE VIEIRA DOS SANTOS 
FAMAR!ON SAMPAIO AZEVEDO 
LEVY FARIA DA COSTA 
DIRCEU DE ALMEIDA PIRES 
ALBERTO GARCIA VELLOSO 
ALVARO LIRYO REDER 
PAULO UBIRATAN RODRIGUES 
CARLOS AUGUSTO DE MIRANDA PAES 
E LCIO MOREIRA DA SILVA 
v OAO vOSE ROSA SIMOES 
RENATO vARDIM RIBEIRO 
NORA NEI VIANA NASCIMENTO 
ALEX MARQUES PINTO 
NELSON CAMILO DOS SANTOS 
E DSON PACHECO 
J OSE ALBERTO MARTINS SOARES 
vOSE DE SOUZA AREAS 
S EBASTIAO DA SILVA 
RAMIRO DA SILVA 
JOAO REBELO 
vORGE ELIAS A6ICALIL FILHO 
GERSON DOS SANTOS 
ANANIAS RIBEIRO TORRES 
DARCI DOMINGUES 
NELZA DE MORAES E SILVA DE LEMOS 
LE!R PEREIRA DA CRUZ 
WALCIR MOREIRA BACKER 
ALMIR vOSE PACHECO 
CELIO NUNES CARVALHO 

PPB 
VANDERLEM MENEZES 
DURVAL ROBERTO RODRIGUES 
MAR I A JOSE RIBEIRO 
CAR LOS LUIZ GOMES DE OLIVEIRA 
FR ANZ FORTES THALHOFER 
WANDERLINO DE CASTRO 
P AULO SERGIO ALCANTARA DA SILVA 
MARIA ARACY MONTEIRO DE CASTRO 
vOAQUIM REIS DOS SANTOS 
GERALDO MARQUES DA SILVA 
NADIR MARIANO DE VASCONCELLOS 
vORGE LUIZ RODRIGUES CAMARA 
MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO 
A LMERI~DO ALVES DOS SANTOS 
GER AL DO COELHO DE MENDONCA FILHO 
RE I NA LDO FERNANDES FREITAS 
F ABIO DOS SANTOS BATISTA 

PDC 
OSWALDO MOURAO 
JORGE vOSE DOS SANTOS 
LEONILTO LOURENCO ROCHA 
WALTER DA SILVA 

. 606 

. 16 1 

.063 
969 
645 
607 
766 
676 
646 
463 
443 
436 
422 
4()4 
369 
3 6 1 
3 1 9 
3 15 
304 
2 9 1 
247 
2 4 6 
2 17 
21 o 
209 
16 3 
16 2 
167 
163 
147 
14 4 
135 
1 2 9 
105 
103 

91 

256 
190 
1 15 
1 1 o 

97 
66 
6 1 
73 
66 
55 
52 
49 
47 
37 
36 
29 
1 3 

794 
560 
447 
414 

PA LO ROBEHTO AVELINO DA SILVA• 
DILVAN DE AGUIAR CEH• 
vOAO TARDELLI DA COSTA 
LUIZ ROBERTO DOS SANTOS CARNEIRO 
SERGIO SILVIO DA SILVA 
MARIO PALTRINIERI 
vOSE LUIZ ~ORREA DOS SANTOS 
GILBERTO GONCALVES MOlJTA 
ARLINDO SOARES DA SILVA 

2. 06 1 
1 . 2 53 
1 . 108 
1. 094 

968 
986 
768 
553 
536 
4 4 2 PAULO ROBERTO IZIDORO DA SILVA 

FRANCISCO ANTONIO BARBIO DA ROCHA 
ELIEMAR ROSA SILVA 

395 
389 
38 1 
366 
36 1 
354 

ALBERTO RIBEIRO HERDY FILHO 
WALDIR BARRETO FILHO 
PAULO SERGIO SOTA 
vOELCIO AZEVEDO GOMES 
FRANCISCO SILVA REIS 
FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA LESSA 
THEREZA DE vESUS SILVA 

3 o 1 
283 
278 

ADAUTO PEREIRA DOS SANTOS 
vOSE FERNANDO DUARTE 
LUIZ CLAUDIO RODRIGUES TORRES 
ALTAIR AGUIAR 
UBIRAJARA CAETANO DOS SANTOS 
ALOISIO ALVES COSTA 
HUMBERTO vOSE DA SILVA 
EDSON CHAVES BEZERRA 
MARCOS FERREIRA PINHEIRO 
DANIEL RODRIGUES DE ANDRADE 
CLAUDIO ALVES 
ALVARO CLAUDIO NOGUEIRA FILHO 
JOAO LEONEL 
GERALDO DO NASCIMENTO BERNARDO 
PAULO FREIRE DE AZEVEDO • 
LUIZ CARLOS VIANA DE SOUZA 
SERGIO DA SILVA 
vOSE ARGEO DE SOUZA REZENDE 
MARIA LUCIA DUARTE RAMOS 
vOERALDO MANOEL GUIMARAES BARROS 
NEUCY FERREIRA BRASIL 
vOSE ROBERTO FERREIRA PINTO 
ADELISE CARVALHO PEREIRA DA SILVA 
vOSE GERALDO DE SOUZA CALEIA 
PAULO ROBERTO SOARES DEMIDOFF 
EOILBERTO GOMES 
LEOA ALVARENGA VANNA 
LENIR ARAUJO 
FRANCISCO DA SILVEIRA NUNES 
WALDOMIRO GONCALVES DIAS FILHO 
MARIO BRUNO DOS SANTOS 
ALCIMEDES CORREA 
ENEAS PEDRO DA SILVA 
NEY BORGES DOS ANvOS 
OSWALDO FRANCO 
vORGE DA SILVA 
vOSE LUCIO REIS GALVAO 

PFL 

274 
252 
246 
2 4 1 
237 
2 3 2 
228 
228 
224 
223 
2 1 6 
2 1 4 
2 1 3 
2 1 1 
207 
204 
197 
197 
1 9 3 
1 9 3 
1 7 3 
17 1 
170 
1 6 3 
1 5 2 
1 51 
1 4 2 
140 
1 3 9 
139 
1 3 6 
130 

·1 2 3 
1 1 7 
1 1 3 
106 
103 

vOS I AS DOS SANTOS MUNIZ • 
MANOEL DE LIMA e 
ROSILEI ERBE DE SOUZA 
CARLOS ALBERT0 RODRIGUES VELOSO 
ELY ABOUD 

2 . 4 52 
1 . 8 4 1 
1 . 526 
1 . 200 

AUSTRELINO FERREIRA DA CUNHA 
EZIO ANTUNES CARDOSO 
PAUTILO DIAS DE MIRANDA 
ANTONIO CARLOS NUNES 
RUY COSTA FERREIRA DUQUE ESTRADA 
PAULO ROGERIO DOS SANTOS 
ADALMACY DA ROCHA PINTO 
CHARLES DICHENS RANGEL 
vOAO ALEXANDRE FERREIRA 
vOSE CORREA FILHO 
WILSON ROBERTO DE SA 
SERGIO GARCI A LOPES 
MIGUEL DE OLIVEIRA 
WALMIR GONCALVES RIBEIRO 
vOSE vORGE FADEL FILHO 
ALUIZIO MENDONCA 
NILO GONCALVES LEONARDO 
NILTON AMARAL DE SOUZA 
ADEMIR ARENASIO DEFANT! 
vOSE vACKES BERNARDO 
BRAUL!NO DOS SANTOS 
ADILSON FERREIRA DE AGUIAR 
MANOEL FERREIRA DA SILVA 
EDGAR TORRES TERRA 
vOSE EDUARDO DE MOURA REIS 
ALC!MAR DA SILVA RODRIGUES 
vOSE DE vESUS OLIVEIRA 
ENEAS MANOEL PERE I RA 
ANTONIO FRANCISCO CALILE 
NABOR NUNES DE FIGUEIREDO 
CARLOS ALBERTO DA SILVA 
MARIO RITTER VIANNA 
ANTENOR MARTINS 
ANTONIO GERALDO DE MORAES 
NILO DE ANDRADE 
GILSON BOSQUILHA RAMOS 
EUGENIO ANTONIO RIBEIRO 

1 . 164 . 
869 
8 1 3 
8 1 2 
654 
638 
626 
597 
597 
550 
52 1 
519 
4 9 1 
486 
465 
445 
4 1 3 

407 
396 
3 6 1 
326 
3 18 
297 
2 7 o 
267 
265 
263 
262 
250 
2 3 1 
209 
206 
2 0 5 
204 
202 
180 
1 4 7 
1 4 3 

vOSE CARLOS CARVALHO PEREIRA 
ELZIRA RODRIGUES DE LUCAS OLIVEIRA 
WALDIR LOURENCONE GONCALVES 
HOLANDINO SILVEIRA 

130 
1 2 5 
1 2 2 
1 19 
107 ALBERTO DA SILVA DIAZ ANDRE 

ANTONIO VIAL DE ALMEIDA 
vALMIR SALINO 

PTR 
AECIO NANCl FILHO 
JOAQUIM DE OLIVEIRA 
JOSE MAU RO RABELLO CABRAL 

60 
50 

. 147 

. 11 o 
942 

• -n MI-..nV~ 

PAULO ANTONIO RANGEL 
vOSE ROBERTO PINTO CORDEIRO 
VITAL vOSE XAVIER 
ALOYR ORS I 
vURACY RODRIGUES DE BRITO 
SILVIO vOSE DE MELLO 
CELIA MARIA PEREIRA 
MARIA ELZA BORGES PEREIRA 
LUIZ SOARES DE ANDRADE 
vOSUE DA ROCHA SIAS 
ALLAN KARDEC DA FONSECA 
ALENCAR DE JESUS MENDONCA 
NILSON MARIANO DOS SANTOS 
AUGUSTO RODRIGUES 
LUIZ CARLOS LIMA DE AZEVEDO 
CELSO FERNANDO MACHADO PASSOS 
FRANCISCO RANGEL CANELLA NETO 
MANOEL FERREIRA DE AGUIAR 
vOSE LUIZ DA SILVA NOGUEIRA 
HELIO RIBEIRO LOUREIRO 
DANIEL DE SOUZA ROCHA 
vOBSON LUIZ DE SOUZA FIGUEIRAS 
ALTULIO CORREA DA SILVA 
NILZO DE MEDEIROS 
JOSE CARLOS RODRIGUES DA COSTA 
vAIRA BARBOSA DOS SANTOS 
ADAO BAPTISTA GAIVOTO 
ANTONIO FELIX DE MACEDO 
ARNOBIO ~LVIMAR BEZERRA 
ADILSON GUTTENBERG CARVALHO 
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA 
LUIZ CLAUDIO RAMOS MARINS 
AMILTON vOSE DOS SANTOS 
SILVIO vOSE DE SOUZA 
MANOEL SILVEIRA DA ROCHA 
vOSE CARLOS OLIVEIRA DO CARMO 
OSWALDO CARVALHO DA SILVA FREITAS 
EDIMAR TEIXEIRA DA SILVA 
JONAS PEREIRA 
IRENIO GONCALVES VIANA 
SEBASTIAO MAXIMO DA ROCHA DIAS 
PAULO ROBERTO ANTUNES 
PAULO ROBERTO MACHADO COTTA 
MANOEL MATIAS VIRGILIO 
RAMIRO DE JESUS DA CRUZ 
DENEZIO PEREIRA SOUZA 
vORGE FRANCA 
BENEDITO DA SILVA PEREIRA 
MARCO ANTONIO DUARTE ESPINDOLA 
CARLOS ALBERTO FERNANDES AMARANTE 
JOSE PEREIRA DA SILVA 
SALVADOR DIAS CRUZ 
vOSE LOPES MACHADO RAMOS FILHO 
WALDEYR MARCELINO MACHADO 
vOSEVALDO SANTANA DA SILVA 
vOSE NORBERTO MUNIZ VIEIRA 
ENEAS LESSA FILHO 
vOAO LEMOS PACHECO 
WALTER LUIZ DE ALMEIDA 
FRANCISCO FERNANDES ALFRADIQUE 
JOAO NOGUEIRA DOMINGUES 
ALCIMAR LOPES DE SOUZA 
VERA LUCIA REIS DOS SANTOS LIMA 
ALONSO CESAR DIOGO DE MACEDO 
!SAIAS COSTA MARTINS 
ARIDELSON PAULO DA COSTA 
HAMILTON SOARES VIANA 
OD·AIR PEREIRA.DE ABREU 
C t'AUDIO ORNELLAS 
LUIZ CARLOS MINEIRO 
PAULO FERREIRA DE SOUZA 
JOAO ALBERTO RIBEIRO 
ALTAMIR DE ASSIS PEREIRA 
CARLOS ROBERTO vARDIM DAHER 
DANIEL PEREIRA MARTINS 
PAULO ROBERTO DAMAS DE ANDRADE 
PAULO ROBERTO TORRES CERQUEIRA 

ERLI AUGUSTO DE MOURA 
MOACYR PEREIRA COELHO 
ARY PEREIRA RANGEL SOBRINHO 
SALIM POLAQUEVITCH 
JAIR FRANCISCO 
FIRMINO VIEIRA DOS SANTOS 
vORGE FONSECA DOS SANTOS 
HERCILIO JOSE MONTEIRO vU N IOR 
ANDRE PEREIRA DA SILVA 
ENEAS FRANCISCO DA SILVEIRA 
MARCOS ANTONIO PEIXOTO DE CARVALHO 
DEROCY CANELA 
WILSONELIO SOARES DE OLIVEIRA 
RUBEM BRANDAO 
LILAH DE JESUS ABREU 
ANILSON LOPES DE SA 
EZEQUIEL LEITE DE FARIA 
EURICO SERGIO BRUM SOUZA 
vAILTON PEREIRA ESPINDOL A 
LUCIMAR CEIA 
SONIA DE LANA ALMEIDA 
RONALDO BENTO DE LOREDO 
AEDSON DE SOUZA 
ALLAN KARDEC MASCARENHAS E SOUZA 
RONALDO JOSE DA SILVA 
ANTONIETA MARIA RIBEIRO 
JOSE LUIZ GOMES SERAFIM 
HELIO CAR Ln~ DIAS 

Pacto de Mobilização 
AURENIR ROSA DO NASCIMENTO 
JOSE CARLOS DE ARAUJO GOES 
DECIO vOSE RODRIGUES MACHADO 
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA COSTA 
ADILSON RIGAS 

42 
417 
406 
379 
346 
323 
3 1 2 
3 1 o 
306 
305 
293 
29 1 
285 
277 
275 
274 
274 
268 
267 
264 
264 
252 
250 
243 
2 4 1 
238 
235 
234 
222 
199 
196 
194 
187 
18 3 
179 
178 
178 
175 , ., , 
156 
154 
151 
151 
1 4 7 
146 
146 
145 
1 4 3 
1 4 3 
139 
138 
1 3 6 
1 3 2 
1 2 9 
1 2 6 
1 2 5 
1 2 5 
1 17 
1 1 7 
1 17 
1 16 
I 14 
1 14 
1 13 
1 13 
1 1 3 
111 
106 
105 
103 
103 
103 
100 
100 

99 
95 
94 
91 

9 1 
88 
67 
65 

~~ 
69 
69 
68 
67 
67 
67 
65 
59 
57 
55 
55 
53 
52 
51 
50 
41 
39 
38 
36 
35 
33 
3 1 

666 
432 
427 
414 
414 

NA ,.-A C r CT O F E~R R E I R A SAI'! T· ''YA~N~Nc-A~--~--1 :l 3 
CLA!R MODESTO DA SILVA ~:~ 
AILSON GOMES DA COSTA 1 12 IVAN DE SOUZA MOURA 
DECIO ALVARES GARRIDO :6: 
ANTONIO CARLOS COUTINHO RODRIGUES 9 7 JORGE IRIAS DE SOUZA 6 4 SIDNEY MARTINS 82 
VAL T ER MARQUES 
ELENIR PEREIRA DA SILVA 80 

PDT 
IVANILDO PEREIRA LIMA" 
JOSE GERALDO DA CUNHA• 
HENRY CHARLES ARMOND CALVERT• 
BENEDITO vOAQU!M DOS SANTOS• 
AR!LDES CARDOSO DA COSTAo 
JOSE AUGUSTO ABREU NUNES• 
ODUVALDO SOARES GOMES• 
I TAMAR PEREIRA DE SOUZA• 
VALTENIR ANTUNES DE AZEREDO 
MANOEL DA SILVA 
HENRIQUE CIR!ACO NETO 
AUGUSTO DE FREITAS . LESSA 
VALTER ABELAR!A PAZ 
DvAIR CABRAL MALHEIROS 
SOLANGE DA COSTA SILVA GOMES 
JOSE THOMAZ DOS SANTOS 
CLAUDIO XEREM 
FLAVIO FONTES ROCHA 
GETULIO DA SILVA COELHO 
vORGE LUIZ POMPONET 
JOAO MACHADO FILHO 
JORGE DIAS RIBEIRO 
NILDO DE OLIVEIRA 
GERALDO SOARES 
VALDIR DE SOUZA AGUIAR 
ALEXANDRE RIBEIRO DE FIGUEIREDO 
AMAURI CARVALHO DIAS 
UBIRAJARA BRAGA 
GETULIO DE ARAUJO 
RAYMUNDO MAYERHOFER 
HERALDO COUTINHO DA SILVA 
ZACARIAS ANTONIO FABRICIO 
SILVIO ROBERTO POUBEL 
NEREU RODRIGUES S!DRE!RA 
IRINEU MARTINS DOS SANTOS FILHO 
GONCALO PATRICIO DA SILVA NETO 
JOEL DE FREITAS 
ERNANE CORTAT DE PAULA 
PAULO CE~AR DA SILVA 
FRANCISCO BENTO DE CASTRO 
EDSON ALICIO DA ROSA 
RUY LOPES GUIMARAES 
ANTONIO MAIA DA SILVA 
CARLOS LOPES 
CLEBER GONCALVES LOURENCO 
ALMIR FERREIRA 
JAHIR DE OLIVEIRA 
JORG E CALDAS COUTINHO 
PEDRO NUNES CALDAS 
MARIA DE LOURDES PINTO MARTINS 
ADILSON GUIMARAES LIMA 
ADA!LSON MORAES DE ALMEIDA 
ANISIO PAULO DOS SANTOS 
vOAO ANTONIO EVARISTO FILHO 
MARCOLINA ALEXANDRINA DA SILVA 
MARCOS ANTONIO MEDEIROS 
AURORA MARIA GOMES VON PARASKI 
vOACY DE OLIVEIR A SILVA 
ECIDEMAR BARBO ZA BOTELHO 
RAIMUNDO LUCAS CORDEIRO 
CARLOS ROBERTO DA COSTA 
ALBERTO PALTRINIER! NETTO 
JOSE CARLOS BARRETO 
AGENOR PINTO BARRETO 
LU IZ BRITO F I LHO 
NELSON CELES T I NO SANTOS 
MACIEL PEREIRA DO MONTES 
MA NOE L NORBERTO DE SOUZA 
HUGO PACHECO 
vOAO CARLOS GU IM ARAES BRITO 
EDSON VIANA DE MATTOS 
VILM AR SIDNEI OEMAMAM BERNA 
vAI R VIE I RA DE SOUZA 
vORGE DA CONCE I CAO OSORIO 
ALO I SIO S IQ UEIRA COSTA 
vORGE SEBASTIAO 
vORGE vOSE DE SOUZA 
VAL T ER RIBEIRO 
MANOEL DE OLIVEIRA NEVES 
JORGE CABRAL DA SILVA 
RENATO BARBEIRO SOBRINHO 
OSMAR ME NDES MACHADO 
vOSE ROBERTO ORNELLAS 
GETULIO RAMOS 
FABIO DE OLIVEIRA FRANGO 
EVERALDO SILVA 
RENATO ANTONIO MARQUES 
ALMIR DE SOUZA 
MAX!MINO OLIVEIRA 
SEVERINO v O S E CARNEIRO 
FERNANDO MENDES BROCHADO 
T ITO vOAQUIM MARTI NS 
L AERT MAC HADO LEMOS 
ALMIR GOMES DE FARIAS 
ANTISSIMO DE OLIVEIRA 
MAR I A ALICE RABELO COSTA 
LEN1 MARIA FERREIRA DE SOUZA 

As bolas marcam os que se elegeram 

73 

2. 2 08 
2 . 1 2 7 
2 . 076 
1 . 890 
1 . 661 
1.352 
1.298 
1 . 28 1 
1 . 13 4 
1 . 1 3 3 
1 . 054 

975 
967 
961 
910 
848 
632 
832 
"776 
756 
745 
718 
676 
668 
658 
654 
652 
641 
633 
613 
593 
56 1 
556 
534 
520 
520 
515 
507 
497 
495 
491 
477 
472 
460 

43 0 
4 1 4 
4 (1 Q 

39 0 
37 6 
359 
33 5 
3 34 
3 3 1 
33 0 
325 
3 1 6 
3 09 
3 00 
2 9 5 
283 
27 9 
278 
273 
269 
2 6 8 
26 3 
2 56 
2 52 
2 5 1 
250 
240 
2 36 
2 34 
2 3 0 
22 8 
224 
22 0 
2 1 3 
20 2 
19 1 
18 8 
1 7 3 
170 
16 4 
1 3 4 
1 2 2 
1 1 9 
1 1 2 
1 1 2 
1 0 3 
1 o 1 
1 00 

99 
9 3 
6 1 
7 7 
-, I 
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TRE libera o resultado final de Niterói 
Finalmente o Tribunal Regional Elei

toral (TRE), depois de doses homcr>páti
cas, liberou o listão das eleições 88. Jorge 
Roberto Silveira confirmou seu franco fa
voritismo e venceu nas urnas com uma di
ferença de 74 mil 881 votos para o segun
do colocado. Enquanto cravou 109 mil 
990 votos, Adilson Lopes (PTB) ficou 
com 35 mill09. A vitória, embora espera
da, acabou surpreendendo pela diferença 
de votos. 

Na Câmara dos Vereadores o Pacto 
Democrático e Trabalhista (PDT) tam
bém confirmou seu favoritismo elegendo 
sete vereadores, enquanto o Partido Libe
ral entrou como a grande zebra do pleito 
contabilizando um total de quatro cadei
ras . O PMDB, embora com um fraco de
sempenho do seu candidato a Prefeito 
Francisco Lomelino conseguiu emplacar 
três candidatos no Legislativo. O PTB e 
PTR, brigaram até o final na contagem 

dos votos e cada um elegeu dois 
vereadores. 

O candidato mais votado para verea
dor de Niterói também foi confirmado 
com a liberação da última e definitiva lis
tagem do TRE. O apresentador de TV 
Marcos Gomes, do Programa Sem Censu
ra, professor de história, contabilizou 2 
mil 905 votos. 

Jorge Roberto Silveira teve 109 mil 
990 votos; Adilson Lopes ficou com o se
gundo lugar com 35 mil 109 votos; Luiz 
Paulino Moreira Leite, do PL, contabili
zou 24 mil210 votos; Francisco Lomelino 
(APB) obteve 12 mil246; Antonio Carlos 
Morett teve 9 mil215; José Barrozo ficou 
em quarto lu~~r com 7Jmil 955; José Car
los Gusmão d..: Castro, o Castrinho, teve 3 
mil 354; Rivo Gianini ficou com 2 mil 
464; Robson Machado I mil 42 votos, e 
Wilson de Oliveira que chegou a retirar 
sua candidatura em favor de Jorge Rober
to teve 688 votos. 

A lista completa, candidato por candidato, está na pagina li 

o • votado mais 

Marcos Gomes - PSB com 2.905 votos 

Urnas revolucionam. 
Câmara de Niterói 
Foi certamente a maior reno

vação já imposta pelas urnas nas 
eleições do legislativo niteroiense_ 
As urnas-

majoritária com Adilson L0~es, 
superando Luiz Paulino Moreira 
Leite do PL, só conseguiu fazer 

· osé Vicente e 

Câmara de Niterói 

Os novos vereadores 
Armando Barcelos Altivar Pires 

PDT- 1.351 votos 1.785 votos PL- 1.574 votos 

Fernando Guida 

PDT-

5 
2 
8 
7 

tl 1 
~ 6 
•3 

1.120 votos,; 

~------------------------------------------------------------------------------------5 :Carlos Magaldi Danilo Fittipaldi 

tPTB- 2.078 votos PDT- 1.678 votos 

José Vicente 

Antonio Abreu 

1.418 votos PL- 1.463 votos 

Edgar Folly W alter Barros 

5 
3 
2 



v ação já impo_sta J?elas _urn~s -nas 
eleições do legislativo mtermense. 
As urnas- essa caixinha de sur
presas - demonstraram com cla
reza uma nova tendência. Elegeu 
para primeiro pl~no _líderes co- · 
munitários margmahzados em 
épocas passadas; e, voltou a dar 
crédito aos médicos com trabalho 
comunitário. Aliás essa classe, 
sempre contou com respaldo do 
eleitor. -

Pode se dizer que o resultado 
final das eleições municipais para 
vereador em Niterói deixou esca
par alguns detalhes importantes. 
O pequeno mais bem articulado 
Partido Liberal sai fortalecido 
elegendo quatro novos vereado
res; enquanto o PT, apesar de 
eleger um representante, não 
apresentou a ascensão registrada 
em outras cidades. 

. As urnas foram malditas pa
ra o PMDB de Wellington Morei
ra Franco, Governador do Esta
do e para seu candidato a prefei
to, Francisco Lomelino. Na Câ
mara, dos nove vereadores que o 
PMDB possuía, perdeu vários 
para outros partidos e chega ao 
final das eleições com apenas três 
representantes no legislativo. 
Wolney Trindade, Elmo Jasbick 
e Milton Braga. -

O resultado das eleições dei
xa um rastro de novidades . O 
Partido Trabalhista Brasileiro 
(PTB) antiga casa do atual prefei
to eleito Jorge Roberto Silveira 
sai enfraquecido. Apesar de ter 
assegurada a segunda votação na 

J."J.l"U.J'UrJ."t; l:4l-J.U--çV·J.-J.I.---.l~ \;;ITU:JV-.l"l.._-J::IV·f' 

superando Luiz Paulino Moreira 
Leite do PL, só conseguiu fazer 
dois vereadores: José Vicente e 
Carlos Magaldi. De certo forma 
uma surpresa. 

Em Niterói o Partido Traba
lhista Renovador (PTR) até então 
um novíssimo elemento da políti
ca brasileira emplaca dois verea
dores superando por '120 votos a 
legenda do PTB. O PDS que já 
foi força máxima na cidade foi 
definitivamente esquecido nesse 
pleito. 

Ficou claro que a população 
votou em massa em Jorge Rober
to Silveira (PDT). Só para se ter 
uma idéia, nem mesmo somados 
todos os votos dos candidatos 
restantes seria possível batê-lo. 
Jorge conseguiu 109 mil 990 vo
tos, enquanto os outros recebe
ram dos eleitores 96 mil 286. Ou
tra coisa surpreendente e já espe
rada das urnas, foram os votos 
brancos e nulos. Eles consegui
ram respectivamente 38 mil 806 e 
24 mil 587 votos, obtendo o se
gundo lugar isolado ne preferên
cia do eleitor. Adilson Lopes, por 
exemplo, segundo no pleito ma
joritário obteve 35 mil 109. 

Ficou claro que o eleitor 
mesmo votando em massa em 
Jorge Roberto Silveira não fez o 
mesmo com os candidatos a ve
reador do Pacto Democrático 
Trabalhista. O Partido Verde, 
por exemplo, só conseguiu eleger 
o vice-Prefeito Eduardo Travas
sos e sai com uma derrota amarga 
no pleito. 

Prognóstico: 
faca de dois gumes 

Na edição do último do-' 
mingo, O FLUMINENSE pu
blicou a relação dos candida
tos a Vereador que estavam na 
liderança das eleições em Nite
rói. Não se tratava de um re
sultado oficial, apenas um 
prognóstico tomando por base 
o resumo do boletim de 
92.29% das urnas apuradas 
pelo TRE. Em cerca de 60 ur
nas que faltavam para comple
mentação da totalização muita 
surpresa estava reservada. No 
momento cia divulgação, o 
PFL e PT não foram além .de 
uma cadeira. No PL, o médico 
Antônio Abreu disparou ·nas 
urnas da Engenhoca. Raul 
Portugal, que muitos tinham 
como eleito, foi festejado no 

· domittgo e acordou derrotado 
na segunda-feira. 

Prognóstico é prognósti
co. Resultado oficial é o que 
vale. O FLUMINENSE encer
ra aqui sua cobertura das elei
ções no Estado do Rio, com a 

divulgação dos números for
necidos pelo TRE. Embora a · 
apuração tenha sido rápida, 
foi a computação mais lenta 
desde que se introduziu o siste
ma em eleições. 

O atraso na divulgação 
dos resultados (12 dias após o 
pleito), deu lugar a muitas es
peculações, suspeitas e denún
cias infundadas. O testemu
nho de lisura é de quase todos 
os partidos, que concluíram 
ter sido o resultado final idên
tico aos que eles apuraram ao 
computar as cópias amarelas 
entregues aos fiscais pelo 
TRE. No PL, que usou com
putador para processar seus 
votos, o presidente Assis de 
Oliveira Bastos, um dos maio
res contestadores de resulta
dos, chegou a concluir: "Ba
teu tudo direitinho. Nem um 
voto a mais, nem a menos. 
Uma beleza". E está encerra
da a festa. 

IPDT- 2.169 votos 

Fernando Nery 

.' 

{ 

PTR- 916 votos 

r 

PDT- 1.922 votos PDT- 1.896 votos PL- 1.411 votos 

Pedro Siqueira Elmo J asbick 

PFL- 2.589 votos PMDB- 1. 754 votos PMDB- 2.004 votos · 

Raul Rodrigues Enoc Oliveira Milton· Braga ----

I . 

PTR- 982 votos PT- 1.114 votos PMDB- 2.024 votos 
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Ministro culpa governadores por derrota 
As eleições municipais em todo 

o País foram ganhas pelo povo e pela 
democracia - declarou o Ministro 
da Saúde, Borges çla Silveita, ao fa
zer uma avaliação dos resultados do 
pleito de 15 de novembro. Ele acres
centou que o grande perdedor foi o 
PMDB. Para o ministro, o povo en
tendeu de mudar e mudou, numa de
monstração de que não está satisfeito 
com a situação de dificuldade que 
vem enfrehtando. 

O ministro, que veio ao Rio para 
inaugurar diversas melhorias (uma 
sala de necrópsia e um laboratório de 
sangue) no Instituto Nacional do 
Câncer, na Praça da Cruz Vermelha, 
não acredita que as eleições foram 
apenas plebiscitárias, em que foi jul
gado o Governo José Sarney. Na sua 
opinião pessoal, não só o Governo 
Federal esteve em julgamento, mas 
também os governos estaduais. 

Embora reticente quanto ao de
sempeaho dos governadores do 
PMDB, que teria influenciado nos 
resultados do pleito, o Ministro Bor
ges da Silveira sustentou, no entanto, 
que a atuação dos governadores esta
duais foi decisiva para o resultado 
das eleições e lembrou o caso do Cea
rá, onde o Governador Tasso Jereis
sati (PMDB) venceu a eleição da Pre
feitura de Fortaleza. 

O Ministro Borges da Silveira 
também acredita que o povo votou 
no homem, naquele em que confiava 
para administrar seu município, e ci-

Rotary Clube 
festeja fundação 
de Niterói hoje 

O Rotary Clube de Niterói Norte 
promove hoje, em comemoração ao 
aniversário de fundação da cidade, a 
partir das 20h30min, reunião fes tiva 
na sede da Casa da Amizade das Se
nhoras dos Rotarianos de Niterói, lo
calizada na Rua Murilo Portugal, 
1130, em Charitas . 

Freudiano 
realiza debate 
sobre a loucura 

O Centro Freudiano de Niterói 
estará realizando , a partir das 
20h30min de hoje, o debate sobre o 
tema "Como Tratar a Loucura - da 
Segregação a Integração" no audi
tório da OAB, localizado n'a Avenida 
Amaral Peixoto, 507, cobertura . 

Os trabalhos serão coordenados. 
pela psicóloga Marília Mouta Aran
tes Pessanha e participam do encon
tro Alberto Goldim (psicanalista) Ce
c~ Lol:u;nann (psicóloga) Jorge Rober
to Nicolau Pinto (psiquiatra) e Paulo 
Roberto Monteiro (psiquiatra) . 

___) 

tou como exemplo o caso de Curiti
ba, cujo prefeito eleito, arquiteto 
Jayme Lerner (PDT) , entrou no plei
to com dez dias para a sua realização 
e ganhou as eleições, quando o favo
rito era um candidato do PMDB, 
Maurício Fruet. 

O Ministro Borges da Silveira 
disse que os resultados das eleições 
municipais foram a melhor coisa que 

julgou os governos estaduais 

poderia acontecer para a consolida
ção do processo democrático, pois os 
partidos agora vão definir, ganhando 
características próprias. Isto, na sua 
opinião permitirá melhor escolha do 
eleitor nos próximos pleitos. O minis
tro da Saúde não quis tecer comentá
rios sobre uma possível reforma mi
nisterial como reflexo das eleições, 
observando que essa é uma decisão 
pessoal do Presidente da República. 

Getúlio Vargas pode 
ser modelo no RJ 

O Governador Moreira Franco 
firmou o compr0111ÍSSQ de transfor
mar o Hospital Getúlio Vargas, "no 
modelo da rede hospitalar do Estado 
do Rio de Janeiro", no discurso que 
fez ontem, ao participar da solenidde 
de comemoração dos 50 anos de exis-

mos, também no R10, o nosso hospi
tal modelo. Com as reformas já exe
cutadas e com a modernização tecno
lógica e os avanços nos métodos de 
gerência hospitalar, o Hospital Getú
lio Vargas já ganhou um outro aspec
to- cliss.e---- ----

Marcello vai governar com, 
oposição de 22 vereadores 
Dos 42 vereadores eleitos no úl

timo _dia 15, o Prefeito Marcello 
Alencar (PDT) terá a oposição crítica 
de 22 deles, incluindo os quatro elei
tos pelo PT que descartam a possibi
lidade de fazer urna oposição radical 
ao novo prefeito do Rio. Mesmo o 
PDT, que elegeu 12 candidatos, pro
curará fazer uma atuação em plená
rio de maneira a passar para o eleitor 
uma imagem de quem está preocupa
do com as questões sociais e urbanas 
que defenderam durante a campanha 
política. 

O Prefeito Marcello Alencar, 
para quem houve uma pulverização 
muito grande dos votos, acredita que 
terá o apoio declarado de 17 vereado
res - os 12 do PDT e mais 5 eleitos 
por pequenos partidos. Ele vai con
tar, no entanto, com a colaboração 
dos vereadores César Penna e Beto 
Gama (PS), Alfredo Sirkis, Francis
co Milani, Ruça e Sérgio Cabral 
(PCB, PV e PSB}, Aarão Steimbruch 
e Jorge Pereira (Pasart), Ivo da Silva 
e Wagner Siqueira (PTR). 

Farão oposição confiável ao 
Prefeito Marcello Alencar, procuran-

Ministro do TST 
pede socorro 
ao Presidente 

Brasília - O Presidente do Tri
bunal Superior do Trabalho (TST), 
Marcelo Pimentel, fez ontem um 
"pedido de socorro" ao Presidente 
José Sarney, no sentido de evitar o 
emperramento da Justiça do Traba
lho, que, segundo ele, precisa ser me
lhor aparelhada para poder cumprir 
o novo papel que lhe foi reservado 
pela Constituição. 

Em pronunciamento feito na pre
sença do Presidente Sarney, durante 
solenidade de inauguração no prédio 
anexo ao TST, o Ministro Marcelo 
Pimentel observou que a Constitui
ção entregou à Justiça do Trabalho 
uma tarefa "que está acima das suas 
forças". Para ele, não há outro cami
nho a seguir, que não o de reestrutu
rar a Justiça do Trabalho: "Para que 
não nos tornemos fator de inquieta
ção social". 

Pimentel disse que atualmente o 
País tem necessidade de aproximada
mente 300 novas juntas, mas só fo
ram criadas 170 para atender a áreas 
onde a demanda é mais concentrada. 

Ao final da solenidade, falando 
aos: '_C\_rt:l!:llic:_t;_o ;n'\_Q _nt a _1 ,-. ,-; f: ; noi:U1 ,....._,.. 

do dicutir todas as mensagens que fo
rem encaminhadas ao Legislativo 
municipal, os vereadores do PT , Chi
co Alencar, Adilson Pires, Eliomar 
Coelho e Guilherme Haeser; os do 
PTB, Celso Macedo, Waldir Abrão e 
Carlos de Carvalho; do PMDB, Au
gusto Paz e Bambina Bucci ; do PFL; 
Túlio Simões e Paulo César de Al
meida, e do PDS/ PL, Wilson Leite 
Passos, Neusa Amaral, Ronaldo 
Gomlevsky, José Richard e Américo 
Camargo. 

É quase certo que os vereadores 
do PDC, o capitão do Exército Jair 
Bolsonaro e Ivanir de Mello, farão 
oposição sistemática ao Prefeito 
Marcello Alencar, bem como os elei
tos pela legenda do PSDB, Edson 
Santos e Laura Carneiro, esta filha 
do Senador Nélson Carneiro, que, 
apesar do nome do pai e do seu em
penho para obter a maior votação do 
Rio, foi eleita com apenas 7.837 
votos. 
, O PDT elegeu a seguinte banca

da de vereadores, Jorge Felipe, Nes
tor Rocha, Tito Ryff, Maurício Aze
do, Fernando William, Regina Gor-

I 

Para o prefeito, apenas 17 o apoiarão 

dilho, Mário Dias, Roberto Ciçl, 
Paulo Emílio, Carlos Alberto Torres, 
Sami Jorge e Wilmar Pallis, que for
mam a maior bancada na Câmara 
Municipal do Rio . 

Vitória de J osefa provoca 
chuva de dinheiro na praça 

Um pecuarista de Aracaju jogou 
Cz$ 200 mil entusiasmado 

com a eleição da nova prefeita -

Lr.I_ ___ ---1 
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6 ,. LETILAS FLUIIIEISES 

PÁGINA ANTIGA 

LEITURA VADIA DE POETAS BRASILEIROS 

GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

Sorria o leitor à troça, 
do povo é forte a memória, 
a crítica, pobre e grossa, 
não tira um nome da história 

G .B.M. 

CASTRO ALVES 
Relevo os "ínvios caminhos", 
os astros têm seus agravos, 
respeito, pois~ tua lira, 
cantor genial do~~ 

-- ----"Eu quero marchar c'os ventos, 
c'os mundos ... c 'os pensamentos!" 

Castro Alves, Poemas de Amor - A Bolsa do 
Livro Editora , S. Paulo~ pág. bU. 

Podando assim o com, 
sei bem o que te move, 
tornar de sete sílabas 
os versos de oito ou nove 

• 
Ó grande vate, 
por que te enganas, 
rimando "chamas" 
com "espadanas"? 

Obra cit., pág.l12. 

GONCAL VES DIAS 
# 

"D'jmif!OS transidos" 
"Do Jmif!O falaz" 

Canção do Tamoio, VI e VIII . . 

Eu não consigo entender, 
atento aos temas antigos, 
que o ni fosse roubado 
aos tamoios inimigos. 

MACHADO DE ASSIS 

Poesias completas: Ocidentais, 1911. 

Por que rimar finas com superfinas, 
qual o escritor de Mosca Azul rimou? 
Com tantas palavras peregrinas, 
que poderia usar e não usou. 

MARTINS FONTES 

Macabra descoberta de "arquimilhões de ossos") 
contados, um a um, no fundo de mil poçoS. 

"Ante aquela ossatura ultramonumental", 
qualquer leitor se espanta, grita, passa mal. 

BILAC 

Poesias, 20a. ed., Livraria Francisco Alves. 

"O pranto os olhos límpidos lhe estréia"- Pág. 105. 

Depois de curtir a estrêla, 
recorre Bilac à "estréia", 
talvez cançado de ouvi-la, 
procure também "ouvé-la". 

Lembrando.os tipos Balzac, 
com mil tiradas de efeito, 
por quatro vezes, Bilac 
rimou "aspeito" com "peito". 

o 

Tolhido no estro, olha Cleópatra, 
aos gritos de "amada e bela", 
olvida o encanto da rima 
e atira-se aos "beijos dela". 

v. pág. 28. 

GUIMARÃES JÚNIOR 
Poesia A Borralheira 

Um poeta, sempre de cima, 
autor de tantos primores, 
desceu à cômoda rima 
de "beija-flores" com "flores". 

RAUL DE LEONI 
Nunca pensei pens{lsse o que pensei! 
Pensei no que pensei, fui alertado: 
"Pensei demais e agora apenas sei, 
que tudo o que eu pensei estava errado". 

Os últimos versos são de Luz Mediterrânea, ed. • 
Anuário do Brasil, Rio de Janeiro , 1928. /" . - ...-/ - ~ ...... 

Do Leoni, numa rima com "limite", ~'"""-"t 
a estr.anha descoberta do "nasfite". 

MANUEL BANDEIRA 
"Canção de muitas Marias" 

Dengosa, de muitos "ais", 
"Uma Maria é demais", 
"Minha Maria enfermeira", 
mamá de Manuel Bandeira. 

AGRIPINO GRIECO 
O consumado crítico literário estreou com "Ân

. foras", obra poética premiada pela Academia 
Brasileira. 

De seu ensaio POE, inserto em "Estrangeiros": 
"Uma sílaba eterna" . 
"Ponto de encontro de todas as obras belas" . 

"As almas como a tua a quem n'as fite " (ib. , pág 28) . 
Crítico ferino, 

GUILHERME DE ALMEIDA 
Oh! poeta amoroso 
da lira encantada, 
um "doido" com "todo" 
é rima forçada. 

Messidor - Nós, XI 
J, 

Rimou comtudo com tudo, 
o mago aedo de Nós 
deixou o crítico mudo, 
eu mesmo perdi a voz. 

Id., pág XVI 

MENOTTI DEL PICCHIA 
"Como se sente bem encostado no chão! 
Ele é como uina pedra, é como a correnteza". 

Dois versos com três como 
ou três .9!!!!2. em dois veTSõs, 
a provocar o assomo 
de críticos perversos. 

CARLOS DRUMMOND 
DE ANDRADE 

Em Oficina irritada 

"cão mijando no caos". 

Afaste a pena da mão 
e limpe ~ mijo do cão~~ 

''E agora José?" 
Cadê meu café? 
''E agora Joaquim?" 
Cadê meu pudim? 

"A luz apagou". 
Quebraram-se as xícaras, 
quebraram-se os pratos ... 
- Amigos ingratos. 

Confuso José, 
meu luso Joaquim, 
cadê meu café, 
cadê meu pudim? 

P'ra estória acabar, 
os dois vão morrer! 
Apanho um revólver, 
que achei num castelo. 

Cuidado! Vai bala! 
de côco, laranja, 
limão, caramelo. 

''E agora José?" 
"E agora Joaquim?" 
Cadê meu café, 
cadê meu pudim? 

que móe e remóe, 
o nosso Agripino 
no pino, põe Poe. 

E como se exprime, 
em frase que dóe: 
- O Corvo é sublime! 
No pino, põe Poe. 

Arrasa o iletrado, 
que nada constróe: 
- Um burro pesado! 
No pino, põe Poe. 

Desanca o Machado 
e quase o destróe, 
não poupa -o coitado, 
no pino, põe Poe. 

E leva na zomba 
o buguês, o heróe, 
do Corvo faz pomba, 
no pino, põe Poe. 

N.R. - LETRAS FLUMINENSES, na edição de 
janeiro-fevereiro de 1989, n° 101, publicou página 
idêntica - "antiga" e de "leitura vadia"- de Ge
raldo Bezerra de Menezes, dedicada aos poetas por
tugueses. Nela desfilaram Camões, Sá de Miranda, 
Bocage, Souza Caldas, Guerra Junqueiro, Almeida 
Garret, Antero de Quental e Fernando Pessoa. Nes
ta edição, no mesmo tom, volta-se o autor a grandes 
figuras da poesia brasileira. 



c~r::-<YJ:ll)!ann (ps!cologa) Jorge Rober
to Nicolau Pinto (psiquiatra) e Paulo 
Roberto J\1onteiro (psiquiatra). 

Além de Maria Lúcia Santos 
Clemente, Marlene Nasser e Onezir 
Rosa Borges, na assessoria, o debate 
tem a coordenação de Daisy Ribas 
Carestiato e Eliane E. C. Rodriguez 
J. Rodriguez. 

Collor acha que 
chega a 2° turno 
com Brizola 

Brasília - O Governador de Alagoas, 
Fernando Collor de Mello, deixará o car
go em abril para se candidatar à Presidên
cia da República. "Sem compromisso 
com a vitória", como ele mesmo diz, mas 
acreditando que disputará o segundo tur
no com o ex-Governador Leonel Brizola. 
Collor, 39 anos, acha que o eleitorado fa
rá uma opção pelo "novo" e pelo "mo
derno", rejeitando os políticos identifica
dos com o que ele chama de "velho". 

Collor assegura que sua candidatura é 
fato consumado e, ao contrário dos que 
muitos dizem, não está se lançando para 
depois barganhar uma candidatura a 
Vice-Presidente da República. Chega 
mesmo a definir o que considera o perfil 
de seu vice-presidente: do Sul, mais velho 
e mais conservador do que ele. Collor 
qualifica-se como de "centro-esquerda" e 
recusa o raciocínio de que, se for para o 
segundo turno oom Brizola, ganhará os 
votos da direita: "O Brizola é que está fa
zendo alianças com gente da direita" ... 

A derrota de seu candidato à Prefeitu
ra de Maceió (Renan Calheiros, do 
PSDB, que perdeu para Guilherme Pal
meira, do PFL) não desanima o governa
dor de Alagoas. "Se nós tivéssemos ga
nhado, estaríamos melhor", admite, mas 
lembra que a diferença de votos foi pe
quena e que ganhou em 631l7o do Estado. 
"Das 15 maiores cidades, ganhamos em· 
10. Das 10 maiores, ganhamos em sete", 
diz ele, fazendo questão de mostrar que 
ganhou nas maiores cidades do Estado : 
Arapiraca, Palmeira dos Índios e São Mi
guel dos Campos. "Ganhamos 28 prefei
turas que eram do PFL", completa, " per
demos apenas oito para eles" .(AE) 

Furtado reclama 
de denúncias de 
fraude de votos 

O Vereador Fleming Furtado ·(não 
conseguiu reeleger-se) compareceu ontem 
ao Tribunal Regina! Eleitoral para pedir 
ao seu presidente, Desembargador Fonse
ca Passos, que apure com o maior rigor a 
denúncia de manipulação de números nos 
boletins de totalização da apuração, cujo 
objetivo era beneficiá-lo e a mais quatro 
candidatos à Câmara Municipal do Rio . 

A manipulação e a denúncia, segun
do Fleming Furtado, foram preparadas 
para prejudicar a sua imagem cte homem 
público, pois além de ser derrotado nas 
urnas sairia da Câmara com a pecha de 
tentar reeleger-se fraudando os números. 
Furtado disse que não admite que a mani
pulação dos números tenha sido feita por 
amigos seus, mas por inimigos com o evi
dente desejo de prejudicá-lo. 

Fl!!ming Furtado quer a apuração e a 
punição dos responsáveis e se para isso 
for preciso entrar com ação judicial, ele 
garantiu que não vacilará em ·recorrer à 
Justiça .. Além de Fleming Furtado, foram 
acusados de fraudes os candidatos Augus
to Paz (PMDB), José Maria Azevedo Vila 
Nova (PTR), Emanuel Martins da Cruz 
(PTR) e Jona~ Ferreira da Silva (PDC). 

ruouçro u<t- n;;uc; nu:~vJL-araruu-r~.sraao 
do Rio de Janeiro", no discurso que 
fez ontem, ao participar da solenidde 
de comemoração dos 50 anos de exis
tência da instituição. Para cumprir o 
compromisso, Moreira somará aos 
CzJ 16 bilhões disponíveis no Orça
mento da União em 1989, recursos 
do Governo estadual. 

- Com isso, teremos a certeza 
de melhorar as condições de trabalho 
dos profissionais de saúde e permitir 
que o Estado possa dar uma remune
ração cada vez mais condigna, pois 
não há distribuição de renda sem 
uma política salarial justa 
afirmou. 

Moreira disse depois, em entre-
. vista, que a determinação de tornar o 
Hospital Getúlio Vargas em modelo 
da rede hospitalar representa a me
lhoria imediata do atendimento às 
comunidades "mais carentes da área 
metropolitana do Rio", através da 
incorporação de novas técnicas, pela 
melhoria da qualidade dos serviços e 
pelo aprimoramento na qualificação 
dos funcionários. 

- Nós estamos com um progra
ma de quatro anos e, até o final do 
Governo, vamos mostrar que tere-

10·grca e~os~avanços nos metoaos cre 
gerência hospitalar, o Hospital Getú
lio Vargas já ganhou um outro aspec
to- disse. 

A implantação definitiva do Sis
tema Unificado de Saúde (SUDS)
programa que repassa os recursos e a 
administração das Unidades de_ saúde 
do Governo federal para os governos 
estaduais - "é fundamental porque 
significa a revolução da política de 
saúde no Brasil, e não só no Estado 
do Rio de Janeiro", afirmou o 
governador. 

- No Brasil, até antes do Suds, 
o Governo federal, através da previ
dência, cuidava da doença, tinha 
uma política de doença, e não de saú
de. Só com o Suds, só com a munici
palização e a hierarquização dos ser
viços de saúde teremos uma política 
de prevenção, de cuidado, que evite o 
pior - disse. 

Moreira Franco, a primeira
dama Celina Moreira Franco, dona 
Alzira Vargas e o Diretor do Hospital 
Getúlio Vargas, Antônio Mourão 
Vieira Neto, receberam placas e di
plomas de honra, alusivos à data . Em 
seguida, o governador descerrou a 
placa comemorativa dos 50 anos de 
fundação do hospital. 

Brasil lamenta veto 
• americano a Arafat 

Brasília - O Governo brasileiro la
mentou, ontem, através de nota divulgada 
pelo ltamaraty, a decisão dos Estados 
Unidos de negar visto de entrada ao líder 
palestino Yasser Arafat, que pretendia fa
lar na Assembléia Geral das Nações Uni
das, em Nova Iorque, para pedir o reco
nhecimento do estado palestino criadn em 
Argel. "A colocação de obstáculos para 
que seu dirigente (da OLP) possa falar pe
rante à Assembléia Geral atenta não so
mente contra os direitos dos observado
res, mas contra a liberdade de expressão 
no foro máximo internacional que é de 
sua essência" - acrescenta a nota. 

O Governo brasileiro lembra na nota 
que, como se sabe, pela Resolução 3237, 
da XXIX Assembléia Geral (1974), a OLP 

tem o STATUS de observador junto às 
Nações Unidas e goza dos direitos decor
rentes. A nota divulgada pelo Itamaraty 
conclui que o Governo brasileiro não po
de senão lamentar a decisão de negar visto 
ao líder palestino e expressar sua esperan
ça de que essa decisão seja revista para 
adequar-se aos compromissos assumidos 
pdo País ocde. 

O Brasil não decidiu ainda se apoiará 
a proposta dos países da Liga Árabe de 
transferir a Assembléia Geral da ONU pa
ra Genebra, onde Arafat poderia falar. 
Segundo fontes diplomáticas, essa decisão 
será tomada pelo representante brasileiro 
nas Nações Unidas, Embaixador Paulo 
Nogueira Batista, no momento adequado. 
Em Genebra já estão sediados vários or
ganismos da ONU. 

Erundina assumirá 
acordo sobre tarifa 

São Paulo - A Prefeita eleita de São 
Paulo, Luiza Erundina, pretende substi
tuir o Prefeito Jânio Quadros nos enten
dimentos com os proprietários da Viação 
São Luís, que sexta-feira passada resolve
ram retirar seus ônibus das ruas até a pre
feitura saldar uma dívida para com eles de 
Cz$ 231 milhões. Ao embarcar ontem pa
ra João Pessoa, Erundina afirmou: "Eu 
acho que é um problema do Prefeito Jâ
nio Qaudros. Ele é que esteve com os em
presários e não deu uma solução. Mas, 
como um serviço essencial não pode ser 
paralisado, estou encaminhando um pedi
do de conversa com os empresários, possi
velmente na segunda-feira, para tratar 
desta questão. A Cidade de São Paulo e 
os trabalhadores não podem ser prejudi
cados com a falta de um serviço que nor
malmente já é precário, de péssima quali
dade e muito caro". 

A nova prefeita de São Paulo partiu 
para comemorar seu aniversário com a fa
mília, quarta-feira , em Uirauna, aprovei
tando a estada na Paraíba para fazer uma 
palestra na Univer~idadc Federal do Esta-

'" 

do. Quinta-feira à noite deverá estar de 
volta a São Paulo, para prosseguir os con
tatos visando à formação de seu secreta
riado, segundo os critérios definidos no 
último fim de semana pelo diretório mu
nicipal do PT. Erundina acredita que en
tre os próximos dias 15 e 20 já estará 
anunciando sua equipe de Governo, bem 
como o plano de emergência, para os cem 
primeiros dias de sua administração. 

Embora admita que vá discutir com o 
diretório Municipal, em reunião marcada 
para o próximo dia 10, a sua lista com 
"proposta de nomes" para o secretaria
do, Erundina assegura que, em casos de 
divergência, a última palavra será sua. 
"Ficou definido no último encontro do 
diretório que haverá independência e au
tonomia ent re as duas instituições. Nós 
vamos governar para São Paulo e não só 
para o PT. O partido tem outras tarefas e 
outras responsabilidades, cabendo-lhe es
tabelecer as diretrizes políticas e fornecer 
a base de sustentaÇão política ao Gover
no . Mas a úllima palavra com relação a 
nome~ é minha" - concluiu. (AE) 

raTn çncn:n:t:)---T"'7Trpan:t an:::nuer--a-areas 
onde a demanda é mais concentrada. 

Ao final da solenidade, falando 
aos jornalistas, Pimentel criticou os 
que querem dobrar o valor real do 
Piso Nacional de Salário, destacando 
que isto inviabilizará muitas empre
sas pequenas no País e a realização 
do pacto social para combater a in
flação. Ressaltou que os aumentos 
reais do Piso Nacional de Salário de
vem se processar de forma gradativa. 

Ao falar durante a solenidade, o 
Presidente José Sarney sugeriu ao 
TST que realize estudos para a elabo
ração de um Código Processual do 
Trabalho, "Para modernizar e tor>
nar mais expeditiva a Justiça dó 
Trabalho'' .(AE) 

Fátima · Ferreira 
assume Educação 
e Cultura amanhã 

O Estado do Rio terá, a partir de 
1 o de dezembro, um novo articulador 
político no Palácio Guanabara. 
Trata-se do ex-Secretário de Educa
ção e Cultura, Raphael de Almeida 
Magalhães, substituído no cargo pela 
professora Fátima Cunha Ferreira da 
Universidade Federal Fluminense. 
Com ele, o Governador Moreira 
Franco passa a ter quatro especialis
tas em negócios políticos, jornalista 
Rogério Monteiro, médico Aldio Lei
te e o Secretário de Governo Alexan
dre Demathey Camacho. 

Raphael de Almeida Magalhãs 
terá gabinete no Palácio Guanabara, 
ao lado do Governador Moreira 
Franco, e assumirá a Secretaria Ex
traordinária de Assuntos Especiais. 
Ele será o canal de comunicação en
tre o governador. e os políticos. Ra
phael deixa e se despede oficialmente 
da Secretaria de Educação e Cultura 
amanhã, conforme ficou combinado 
com o Governador Moreira Franco, 
passando o cargo para a professora 
Fátima da Cunha Ferreira. 

Mãe de Sarney 
recupera-se bem 
da hemorragia 

São Paulo - A mãe do Presidente 
José Sarney, Dona Kiola, de 77 anos, está 
se recuperando "muito bem" da hemor
ragia pós-operatória que a acometeu no 
final da semana passada em Brasília. A 
informação é do professor Silvano Raia, 
chefe da equipe que atende a paciente, no 
8° andar do Instituto do Coração (lncor) 
do Hospital das Clínicas, em São Paulo. 

O Médico afirmou ainda que a mãe 
do Presidente da República continuará in
ternada até que se complete a bateria de 
exames necessários para o caso, e desau
torizou a informação de que Dona Kiola 
receberia alta no domingo ou ontem: "Eu 
tenho previsão para a alta, mas é melhor 
que se acompanhe os boletins médicos" 
- disse. Um assessor do hospital acres
centou que Dona Kiola está acompanhada 
por Marly Sarney, a mulher do 
presidente. 

Dona Kiola foi operada há uma se
mana no Incor para corrigir um estreita
mento do tubo intestinal. Na última sexta
feira, ela retornou a São Paulo, depois de 
passar pelo Hospital das Forças Armadas, 
em Brasília, para estancar uma hemorra
gia pós-operatória. O boletim médico di 
vulgado ontem, às 16 horas, pela equipe 
de Silvano Raia é o seguinte: "Dona Kiola 
Sarney continua passando bem, sem inter
corrências . 

C 
hoveu dinheiro no Centro
Oeste de Sergipe, domingo 
passado, mais exatamente na 

praça da igreja matriz da cidade de 
Simão Dias, ponto central das come
morações pela vitória de Josefa Ma
tos Valadares, do PFL, na eleição à 
Prefeitura do município, distante 100 
quilômetros de Aracaju. O pecuaris
ta Jaconias Pinto de Almeida, entu
siasmado com a eleição de sua candi
data, que é mãe do governador do 
Estado, Antônio Carlos Valadares, 
também do PFL, subiu no trio elétri
co que tocava na praça e jogou Cz$ 
200 mil, em notas de CzJ 1.000,00, 
para cerca de 100 pessoas que dança
vam no local animadas pelo carro de 
som. 

A festa pela eleição de Josefa Va
ladares, mais conhecida cor:10 Caçu
la, durou o dia todo e contou com a 
presença · do governador que à noite 
fez um discurso na praça da matriz 
em, homenagem à mãe. Valadares, se
gundo um de seus secretários, não fi 
cou satisfeito com a atitude tomada' 
por Jaconias, de jogar dinheiro para 
a população. O pecuarista milioná
rio, herdeiro do ex-Deputado José 
Dória de Almeida e que "tem dinhei-1 
ro que nem ladrão acaba", segundo' 
os moradores do município, explicou 
que inicialmente pretendia oferecer· 
um churrasco à população pobre de1 
Simão Dias, mas depois impulsiona- I 
do pela alegria contagiante da festa , 
resolveu jogar para o alto as cédulas 
de Cz$ 1.000,00. 

Reunião avalia crise 
e o futuro do PMDB. 

- Não se podê reconstruir um parti
do com disputa interna. O presidente do 
PMDB fluminense tem que sair do con
senso. Daí a necessidade de se discutir 
muito para que surja um nome que una o 
partido. A opinião é do líder da bancada 
estadual, Deputado Elias Camilo Jorge, 
que não esconde sua preocupação com o 
futuro de seu partido, caso não haja mo
dificações profundas. 

O presidente em exercício do PMDB
RJ, Deputado Gilberto Rodriguez, por 
sua vez, confirmou para sábado, mas em 
Niterói, no Hotel Bucsky, o encontro pee
medebista - deputados federais e esta
duais e presidentes de diretórios munici
pais e zonais - objetivando uma grande 
reformulação no partido, incluindo a elei
ção de um novo Diretório e, conseqüente
mente, de seu presidente. 

O Governador Moreira Franco, que 
participará do encontro do PMDB-RJ, es
tá lutando pelo fortalecimento do parti
do. Moreira, a exemplo de outros mem
bros da cúpula peemedebista, está tentan
do evitar uma disputa para a Presidência, 
cargo vago cpm a renúncia do Senador 
Nelson Carnl:iro, que se afastou do co
mando partidário para apoiar sua filha , 

Laura Carneiro, que venceu a eleição para 
vereador no Rio, pelo PSDB. 

Hoje, para presidir o . PMDB
fluminense, o nome comentado é do Pre
feito de Petrópolis, Paulo Rattes, que, 
porém, está sofrendo restrições, por parte 
de alguns parlamentares, que afirmam 
"não ser ele o nome ideal, já que tem pro
blema familiar, pois sua esposa, Deputa
do federal Ana Maria Rattes, está em ou
tra agremiação, o PSDB, o que prejudica 
o futuro comportamento partidário de 
Paulo Rattes''. 

Em virtude dessa divergência, surgiu 
um outro nome para presidir o PMDB. 
Trata-se do atual Presidente do BNDES, 
Márcio Fortes, que ainda não se manifes
tou publicamente sobre o desejo ou não 
de presidir a agremiação peemedebista. 
Há, também, o nome do Prefeito de Cam
pos, José Carlos Barbosa, que, no entan
to, não tem muita receptividade junto aos 
políticos da Capital. 

No encontro de Niterói, pelas infor
mações, o PMDB tentará se fixar em um 
nome e, aí, o presidente em exercício, De
putado Gilberto Rodriguez, que não dis
puta o cargo, marcará a data da conven
ção partidária. 

• sai e PFL -
Aureliano 
discute a sucessao 

Brasília - O último ato oficial de Aure li a
no Chaves, como ministro das Minas e Energias 
será no dia 10, em São Pauto, na in auguração 
do Gasoduto de São Paulo. Depois di sso, ele 
deixará o Governo Sarney. O ministro conver
sará hoje, em Brasília, com o Presideme do 
PFL, Senador Marco Maciel. 

Aureliano Chaves deixará seu cargo emrc 
os dias I t e I 5. Ele não pretende e'erccr qual 

. quer influência na esco lha do seu subst itu to, 
alegando que a ...:ompetêm:ia "é exclusiva do 
Presidente da República " . No Co ngresso. os 
nomes mais citados para o Ministério das Minas 
c Energia são os do Deputado Ricardo Fiu;a 
(PFL/ PE,), do Ministro das Comunicações. An
tonio C~J-IQs Mugalluks. do Pn:sidcmc..~ de Fur
nas, Jo<-io Cami lo Penna. c..· do Prc..•..;; idenrc da 
lt aipu, L'\-Suwdor Ney Brag.a. 

Deixando o go\'crno até o dia 15 , 1\un .. •lia-

no Chaves terá de defin·ir sua posição de "prcs i
"denciável" do PFL: Ele tem insistido com ~lar
co Maciel em duas exigên...:ias: unidade..' pan idü
ria e escolha do seu nome em prévias dtl parti
do . O presidente do PFL tem outra prioridade: 
1en1ar a aliança do "Centro L iberal Prol!rc.:ssis. 
ta " , reunindo o PFL. PDS, PTB. PDC,-PL c o 
PSDB. 

Para Marco Mac..·id, só se lkar dc..'nHm:-.tra· 
da a inviabilitlade da "u lia111.;a" é qu~.· n Pl:l. fa · 
riu as préviaS para indi~.·ar c..·andidato prtlprin ~·1:-. 
eleições preside11L'iais. () sc..•nadtlr rwrnamhu~.·a· 
no considera " suil'idio politi~.·n" a parth.:ipa~o·~hl 
i~olada lk panidos arin:-. na :-.lh:c..'"";in d~.· Sarn~.·~. 
Ciarantc..' que. 'L' c..·ada partithl tk• ~..· c111rl' iudkar 
candidatn pn"lplill llll prinll.'ifl' lllrllll, ··c,tartll' 
todos garantindtl a pnllllll~o·~ill dl,... ~..·~llldidatlh \ 
do PDT c do P r nu ... cg.undu tunlll ... 
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• _ À ORAÇÃO DE 
SAO FRANCISCO DE ASSIS 

Ao muito q.Jerido, dileto e virtuoso amigo 
D. Aqostinho Stern, OSB. 

TITO PORTACARRERO BEZERRA DE MENEZES 

Fazei de mim o arauto de vossa paz, 
se me julgardes di gno e capaz. 

Onde houver ódi o, su rj a o perda"o, 
ni nguém odeie seu própri o irmão. 

On de houver erro, venha à lume a verdade, 
ani quilando o vitupério e a fals idade. 

Onde houver dúv ida, que brilhe a Fé., 
mantendo a crença sempre de pé. 

Onde houver desespero, na-o falte a esperança, 
que consola o aflito e lhe t raz a bonança. 

Onde houver tr~Yas, nã'o falte a luz, 
que ao Vosso Reino todos conduz. 

Onde houver mágoa, surja a alegria, 
\ qual nova aurora de novo dia. 

Onde houver pranto, lágrima e dor, 
haja o conforto do Vosso amor. 

Que eu sai ba perdoar, para ser perdoado 
e na" o ven ha a condenar, para nã'o ser condenado. 

Que eu , anô mimo, sem alarde, possa ao pobre socorrer, 
não negando agasa lho a 'quem t em frio, 

repartindo o meu pa"o com quem tem fome 
é nada tem de seu para comer. 

SENHOR. Só tudo dando por Vós, 
tudo de vós receberemos. 

Dai-nos ânimo e coragem, SENHOR, 
pois quantas yezes as agruras alheias atendemos 
e só aí é que sabemos 
que outros choram e sofrem a mesma dor cruel, 
a mesma angústia e o mesmo mal que nós sofremo;. 

Só esquecendo-nos, resignando-nos, 
é aue auarida em Vós encontra remos 
cont ra a hi pocrisia do mundo. 

Transfor mamos, enta"o em novo alento 
a nossa própria dor, os nossos próprios desenganos 
e o nosso próprio sofrimento. 

Como os raios do luar, se espalhe sobre a terra 
A Vossa m isericôrdia q~ todo o bem. encerra. 

E saiba o homem morrer na Graça do Senhor, 
ele qut: viveu incrédulo é perdido 
como errante peregrino à procura do Amor. 

OJe a humanidade encontre no lenitivo da paz, 
o horror à guerra. E, com as Qênçãos do PAI, 
SEN HOR, vivam homens, povos e naçl:!es, 
sem ódios e ambições, 
em união fraterna , 
para maior glória de DEUS. , 
por Vassa glória eterna, 
Arre m, 
SENHOR. 

NOTA DA REDAÇAO- Tito 
Portocarrero Bezerra de Mene
zes, autor deste poema inédit o, 
falecido há anos, estudou no 
Colégio Militar e fê z o curso 
superior de Contabilidade e 
Economia. Trabalhou, desde 
jovem, no Banco do Brasil, . . 
onde se destacou no exerdcio 
de cargos de confiança. Foi 
professo( da Escola Amaro Ca-

valcanti, no Ri o de Janeiro. 
Filho do conhecido médico e 
professOr Dr. Joa"o de Siqueira 
Bezerra de Menezes e sua espo
sa Jandira Portocarrero Bezerra 

de IVenezes. F\.Jblicamos o seu 
trabalho graças à gentileza de 
seu primo-irmão Dr. Geraldo 
Bezerra de Menezes, nosso assí
duo colaborador. 
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